13/7/2016
Beste Collega’s,
De volgende jaarlijkse bijeenkomst van de FNRS Contactgroep “Préhistoire Prehistorie” zal plaatsvinden in Brussel te “Jubelpark Museum“ op zaterdag
17 december 2016.
We nodigen onderzoekers uit om een titel en korte samenvatting van hun
presentatie en/of artikel door te sturen voor zaterdag 1 oktober 2016
(GdContactPrehist@ulg.ac.be, met copie naar Ivan.Jadin@naturalsciences.be).
Posters zijn ook van harte welkom.
Naast de jaarlijkse gewoonte om recent steentijdonderzoek in België te belichten
zullen we dit jaar opnieuw ruimte creëren om Belgische onderzoekers die misschien
niet of niet zo strict met België bezig zijn aan het woord te laten.
Daarnaast behouden we de traditie om een buitenlandse gastspreker uit te nodigen.
De neerslag van deze contactdag zal geëditeerd worden in de vorm van de Notae
Praehistoricae volume 36. Ook niet-gepresenteerd onderzoek kan hierin opgenomen
worden. Manuscripten dienen ten allerlaatste ingediend worden op zondag 23
oktober (Ivan.Jadin@naturalsciences.be). De teksten moeten opgesteld zijn
overeenkomstig de algemene typografische richtlijnen met toevoeging van een
samenvatting, trefwoorden en figuren. De artikels zullen nadien in PDF-formaat
beschikbaar zijn op de site van Notae: http://www.naturalsciences.be/Prehistory/
(zie Internet).
Met dank voor een spoedig antwoord.
Vriendelijke groet,
Veerle Rots, Secretaris
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Notae Praehistoricae 36 - 2016

Volgens de aankomst, de artikelen van de Notae Praehistoricae 36 toegankelijk zijn op onze website
http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ (in kleur). De teksten kunnen er gratis afgehaald worden.
Er zal evenwel een papieren editie (in grijs) gereserveerd worden voor diegene die op voorhand
besteld en betaald hebben, en dit geldt eveneens voor de auteurs.
De vergeetachtige, zal net als andere auteurs, beroep kunnen doen op de elektronische editie...
--------------------------------

Reservatie NP36 – Update van het adressenbestand
Vóór dinsdag 8 december 2016 ingevuld terug te sturen via email Ivan.Jadin@naturalsciences.be of
met de post naar de heer Ivan Jadin, ‘Studia Praehistorica Belgica / Notae Praehistoricae’,
Vautierstraat 29, 1000 Brussel of per fax op het nummer 02/627.41.13.
Juffrouw / Mevrouw / De heer:
Adres werk:
Tel. en/of fax werk:
Privé-adres:
Privé tel. en/of fax:
email:

- wenst

exempla(a)r(en) van vol. 36 van Notae Praehistoricae te ontvangen : Ja/Neen*.

Er moet een voorschot van 5 € gestort worden om uw bestelling te bevestigen op rekening BE82 0682
2004 8668 (= IBAN; BIC: GKCCBEBB) van de SPB (met de vermelding “Voorschot NP36”)
- wenst in de toekomst post te ontvangen op het volgende adres: prive / werk / e-mail*
*: schrappen wat niet past.

Edition 'Studia Praehistorica Belgica - Notae Praehistoricae'
Ivan Jadin | IRSNB-KBIN, A&P | rue Vautier, 29, Vautierstraat | Brussel BE-1000 Bruxelles
http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ (NP + SPB + letter - last update : 22/03/2016)
T 00.32/(0)2/62.74.386 | F 00.32/(0)2/62.74.113 | eMail Ivan.Jadin@naturalsciences.be

