CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO - MUZEALE
Str. 14 Noiembrie, nr. 5, 820009, Tulcea, ROMÂNIA
Tel./Fax +40-0240-51.32.31 Tel. +40-0240-51.53.75  e-mail: icemtl@icemtl.ro

COMUNICAT
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, în parteneriat cu Asociaţia
Dobrogea – istorie şi civilizaţie, organizează în perioada 28-30 septembrie 2011
Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice ISTRO-PONTICA.
Organizarea acestei manifestări ştiinţifice a fost gândită ca un schimb de
experienţă, informaţii şi idei între cercetătorii şi muzeografii implicaţi în activitatea
de cercetare şi conservare a patrimoniului natural şi cultural dobrogean.
Avem plăcerea de a vă invita să participaţi la această sesiune de
comunicări, experienţa şi profesionalismul dumneavoastră contribuind cu
certitudine la reuşita iniţiativei noastre.
Lucrările vor fi susţinute în cadrul a trei secţiuni:
1. Tulcea – 505 de ani de la prima atestare documentara (istorie);
2. Flora si fauna Dobrogei (ştiinţele naturii)
3. Civilizaţie rurală şi urbană în Dobrogea. Valorificarea patrimoniului
cultural in contemporaneitate (etnografie)
şi vor fi publicate ulterior în revistele PEUCE şi DELTA DUNĂRII.
Programul sesiunii cuprinde următoarele activităţi: susţinerea comunicărilor
şi lucrărilor şi efectuarea unei excursii de studiu.
În vederea pregătirii în timp util a materialelor pentru sesiune, vă rugăm să
ne confirmaţi participarea în scris (formularul ataşat), alături de un rezumat al
lucrării/dizertaţiei (maximum 1 pagină A4, Arial 12), la adresa: icemtl@icemtl.ro
până pe data de 15.09.2011.
Organizatorii pot asigura masa şi cazarea, cheltuielile de transport fiind
suportate de participanţi.
Persoane de contact pentru informaţii suplimentare: dr. Cristian Micu
(arheologie şi istorie), dr.ing. Cristina Dinu (ştiinţele naturii) şi dr. Steluţa Pârâu
(etnografie), la tel. 0240/515375, 0240/516204, sau e-mail: icemtl@icemtl.ro.

COMITETUL DE ORGANIZARE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a ICEM Tulcea
Autor(i):……………………………………………………………
Titlul
lucrării:……………………………………………………….............
......................................................................................................
………………………………………………………………………....
Instituţia:……………………………………………………………...
Opţiuni de prezentare:
□ Comunicare pe secţiuni
□ Poster
Opţiuni de cazare:
□ ponton dormitor; □ nr. nopţi cazare
□ hotel; □ nr. nopţi cazare
Vă rugăm să returnaţi formularul completat până la data de
15.09.2011 pe adresa:
I.C.E.M. Tulcea,
str. 14 Noiembrie, nr.1 bis, 820009
sau pe Fax: 0240/513231 / e-mail: icemtl@icemtl.ro

