སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་ལོའ་ྤྱི ཨུ་རུ་སུའྤྱི་གོང་ཁྱེར་སན་པྤྱི་ཏྤྱི་པོག་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་གཞོན་ནུའྤྱི་བོད་རྤྱིག་པའྤྱི་གོས་ཚོགས་ཐྱེངས་ལྔ་པའྤྱི་འཚོགས་ཞུགས་དྱེབ་སྱེལ་བྱེད་སྟངས་
དང་དཔྱད་རོམ་སྤྱིང་དོན་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཆོག་སོར།
How to register and submit your abstracts for the 5th International Seminar of Young Tibetologists in
Saint-Petersburg 2018?

དྱེབ་སྱེལ་བྱེད་སྟངས་དང་དཔྱད་རོམ་སྤྱིང་དོན་འབུལ་སྟངས་དྱེ་ལས་སླ་པོའ་ྤྱི ཐོག་གཤལ་གསལ་ཐབས་ལམ་རྤྱིམ་པ་ཁ་ཤས་ནས་གནང་ཐུབ།
Registration and submission is easy and can be done in a few steps:

དང་པོ། འཚོགས་ཞུགས་དྱེབ་སྱེལ་དང་དཔྱད་རོམ་སྤྱིང་དོན་དྱེ་བཞྤྱིན་“EasyChair”ཞྱེས་པའྤྱི་ད་ྲྭ ཚིག་སོ་བང་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་ཐུབ། ད་ྲྭ
ཚིག་སོ་བང་འདྤྱིར་གནོན་རོགས།
1)

https://easychair.org/conferences/?conf=isyt2018

Registration and your abstract can be submitted through EasyChair Conference

system using this link https://easychair.org/conferences/?conf=isyt2018

གཉྤྱིས་པ། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་ད་ྲྭ རྒྱ་“EasyChair”ཐོག་ཁ་བང་
མྱེད་ན་ད་ྲྭ ལམ་དྱེར་ཁ་བང་ཞྤྱིག་ཐོ་འགོད་གནང་རོགས།
2)

If you do not have an account

with EasyChair you will first have to sign
up:

གསུམ་པ། ཁྱེད་རང་གྤྱིས་ཁ་བང་ཐོ་འགོད་གནང་བསྒྲུབས་པའྤྱི་རྱེས་
སུ་ཚོགས་ཐྱེངས་ཀྤྱི་ད་ྲྭ ཚིག་སོ་བང་ཐོག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སླྱེབས་པ་དང་
དྱེར་“New Submission” ཞྱེས་པར་འདམས་རོགས།
3)

Once you have signed up for your

account you will be brought to the
conference website. Select “New Submission”
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བཞྤྱི་པ། དྱེ་ནས་ད་ྲྭ ཚིག་གྤྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་བར་སྟོང་རྣམས་ངྱེས་པར་དུ་སོང་རོགས།
4)

Please follow the instructions on the website and make sure you fill in the following

information.

ལྔ་པ། དྱེར་“click here to add yourself”་ཞྱེས་པར་
མནན་ནས་རང་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སོང་བའམ་བར་སྟོང་རྣམས་སོང་
དགོས།
མཆན། འདྤྱིར་དཔྱད་རོམ་དག་རོམ་པ་པོ་རང་ཉྤྱིད་ཀྤྱིས་སོག་སྦྱང་ཞུ་
དགོས་པས་རོམ་པ་པོ་གཞན་གྤྱི་མཚན་བར་སྟོང་ནང་སོང་མྤྱི་དགོས།
5)

Fill in your personal information by

clicking “click here to add yourself” or fill out
the form. Note: since every author is supposed
to read his/her own paper you can simply
leave the other authors empty.

དྲུག་པ། སོ་སོའྤྱི་དཔྱད་རོམ་གྤྱི་འགོ་བརོད་ངྱེས་པར་དུ་དབྤྱིན་སད་
ཐོག་དང་དཔྱད་རོམ་སྤྱིང་དོན་(དབྤྱིན་ཡྤྱིག་གམ་བོད་ཡྤྱིག་གང་རུང་དུ་)
ཡྤྱིག་འབྲུ་༣༠༠ལས་མྤྱི་བརྒལ་བ་འབྤྱི་གནང་རྒྱུ།
6)

Provide the title in English as well as

the abstract (in English or Tibetan) of max. 300
words of your paper.

བདུན་པ། སོ་སོའྤྱི་དཔྱད་རོམ་གྤྱི་གནད་ཚིག་ཉུང་མཐར་ཚིག་གཅྤྱིག་གམ་གཉྤྱིས་གསུམ་ཙམ་སོང་དགོས།
ད་ྲྭ ཚིག་ནང་འཁོད་བརོད་གཞྤྱི་རྣམས་ལས་རང་གྤྱི་དཔྱད་རོམ་གྤྱི་བརོད་གཞྤྱི་གང་འཚམས་པ་གཅྤྱིག་འདྱེམས་རོགས། གལ་ཏྱེ་རང་ཉྤྱིད་ཀྤྱི་རོམ་
ཡྤྱིག་འདྤྱི་ད་ྲྭ ཚིག་ཏུ་འཁོད་པའྤྱི་བརོད་གཞྤྱི་དང་ར་བ་ནས་མྤྱི་འཚམས་པ་
བྱུང་ན། དཔྱད་རོམ་གྤྱི་ཁབ་དང་ཉྱེ་བའྤྱི་བརོད་གཞྤྱི་གཅྤྱིག་གམ་གཉྤྱིས་ཐོག་
འདྱེམས་བཀོད་གནང་རོགས།
7)

Give us at least one or more keywords

relevant to your paper and select at least one
among the topics provided. If you think your
paper does not fit into the topics provided,
please choose the one or two closest topics.
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བརྒྱད་པ། མཐའ་དོན་དུ། གཤམ་འཁོད་ཡྤྱིག་རྤྱིགས་གསུམ་ད་ྲྭ ཚིག་ཏུ་འགོད་གནང་ཡོང་བའྤྱི་རྱེ་འདོན་ཞུ་རྒྱུ།
སྱེལ་མཐུད་སྱེ་ཚན་དུ། རང་གྤྱི་དཔྱད་རོམ་སྤྱིང་དོན་དྱེ་དང་སློབ་འགྤྱིམས་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤྤྱིག་སྦྱར་དགོས་༼ཡྤྱིག་སོད་ཚན་པ་
གཅྤྱིག་རང་དུ་ཞུ་སྤྱིག་ཞུ།༽ གལ་ཏྱེ་ཡྤྱིག་རྤྱིགས་འདྤྱི་བོད་ཡྤྱིག་ཐོག་བྤྱིས་པའང་། ཡང་ན་དྱེར་བོད་ཡྤྱིག་གམ་རྒྱ་ཡྤྱིག་དྱེ་མྤྱིན་ཡྤྱིག་གཟུགས་གཞན་
གང་རུང་ཡོད་ཚེ་ངྱེས་པར་དུ་“PDF”ཐོག་འབུལ་དགོས། སློབ་འགྤྱིམས་ལོ་རྒྱུས་དྱེ་ནྤྱི་གོ་སྤྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁྱེད་ཉྤྱིད་༼གཞོན་ནུའྤྱི་བོད་རྤྱིག་
པ་བའྤྱི་༽འོས་ཆོས་ཚང་མྤྱི་ཚང་ཤྱེས་རོགས་ཐུབ་སླད་ཡྤྱིན།
གལ་ཏྱེ་རང་ཉྤྱིད་“MA” ༼ཞྤྱིབ་འཇུག་སློབ་མའྤྱི་༽སློབ་ཐོན་ལ་ཉྱེ་བ་ཡྤྱིན་ན། ཁྱེད་ཉྤྱིད་ཀྤྱི་སློབ་སྟོན་པ་དགྱེ་རྒན་ཆྱེན་མོའ་ྤྱི རྒྱབ་གཉྱེར་ཕྱག་ཡྤྱིག་
ཅྤྱིག་ཡང་སྦྱར་གནང་དགོས།
༼དྱེ་ཡང་ཡྤྱིག་སོད་ཚན་པ་གཅྤྱིག་རང་དུ་ཞུ་སྤྱིག་ཞུ་།༽
8) Finally,
we ask
you to
upload
as attachment (please COMPILE INTO ONE FILE): Your abstract in pdf-format (especially if
written in Tibetan or containing Tibetan, Chinese or other script or characters), a short
CV, from which we can see that you are qualifying as a “young Tibetologist” and a letter
of recommendation by your supervisor, if you will only obtain your MA degree after
submission has closed.

དགུ་པ། བར་སྟོང་རྣམས་བསངས་ཟྤྱིན་པ་
དང་། “submit”༼འབུལ་བ་༽ཞྱེས་པར་
མཛུབ་གནོན་མནན་རྒྱུ་མ་བརྱེད་པ་གནང་
རོགས།
9) Once you are done, do not forget to hit the “submit”-button.

འདྤྱིར་ཐུགས་འཇག་གནང་དགོས་པ་ཞྤྱིག་ལ། སན་ཞུ་འབུལ་བའྤྱི་དུས་ཡུན་མ་རོགས་བར་དུ་ད་ྲྭ ཚིག་གྤྱི་ཁ་བང་ཐོག་རང་ཉྤྱིད་ཀྤྱི་ངོ་སོད་ལ་ཁ་གསབ་དང་
རོམ་ཡྤྱིག་ལ་ལྱེགས་བཅོས་གང་དགོས་བྱེད་ཆོག གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་ད་ྲྭ ཚིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལམ་སབས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་དང་ཕྱག་རོགས་གང་དགོས་འཕྲལ་དུ་
གོག་འཕྲྤྱིན་ཁ་བང་ “isyt2018@spbu.ru” འདྤྱི་ཐོག་ཕྱག་འབྤྱི་ཡོད་པ་ཞུ།། །།
As long as submission is open you can always return and update your information. In case you
encounter difficulties or need further assistance please write to isyt2018@spbu.ru.
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