越南研究年會徵稿啟事
Call for papers: 2016 Annual Meeting of Viet Nam Studies

主辦單位：台越文化協會、國立成功大學越南研究中心
會議主題：新移民的權利與義務
會議日期：2016 年 1 月 9 日（禮拜六）
摘要截止日期：2015 年 12 月 20 日
錄取通知日期：2015 年 12 月 31 日
徵稿範圍：
1. 越南新移民在台灣之權利與義務
2. 越南與台灣的語言、文學、社會、風俗、文化、少數族群等議題比較
3. 其他與越南人文社會藝術有關之議題
投稿須知：
1. 本研討會發表形式分為口語發表與海報發表。口語發表的發表時間暫
定(依參加人數做調整)15 分鐘、討論 5 分鐘。
2. 摘要請用 A4 紙打字，內容以 1 頁為限。內容字體用 12p，頁邊上下各
留 2.54 cm、左右留 3.17 cm，行距 1.5。
3. 一律採網路投稿。摘要一律請用 Word 及 PDF 的形式，以附件方式上傳
網站。投稿網址為 http://cvs.twl.ncku.edu.tw/
4. 本研討會具審查制，大會會於錄取通知日期前通知投稿者是否有錄取。
發表人不需繳交全文，大會也不印論文集，請發表人自行攜帶必要的
大綱分給現場聽眾。
5. 大會的正式語言是台語、華語、越南語及英語。其他的語言只要無人
反對，亦可於會場使用(建議自行準備口譯或書面稿翻譯至正式語言之
其中一種)。台語羅馬字請用傳統白話字及 Taigi Unicode 字型，IPA 請
用 DoulosSIL Unicode。
6. 大會提供會議當天茶點，但不提供發表費、稿費、交通費與住宿費。
7. 有關會議的最新消息，請隨時上網站查詢。有任何其他問題，請聯絡：
研討會祕書處：
E-mail: cvsncku@gmail.com
Tel: 06-2757575 ext 52627
Fax: 06-2755190

Hội thảo nghiên cứu về Việt Nam năm 2016 (Thông báo mời viết bài)
Call for papers: 2016 Annual Meeting of Viet Nam Studies

Đơn vị tổ chức： Hiệp hội văn hóa Việt Đài, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam
học trường Đại học quốc gia Thành Công Đài Loan
Chủ đề của hội thảo: Nghĩa vụ và quyền lợi của
Tân di dân
Thời gian hội thảo: 9/1/2016（thứ 7）
Hạn cuối nộp tóm tắt ：20/12/2015
Thông báo chấp nhận bài viết：31/12/2015
Phạm vi bài viết tham dự hội nghị：
1. Quyền lợi và nghĩa vụ của tân di dân Việt Nam ở Đài Loan
2. Những chủ đề về so sánh ngôn ngữ, văn học, xã hội, phong tục, văn hóa, dân
tộc thiểu số giữa Việt Nam và Đài Loan.
3. Những chủ đề có liên quan đến lĩnh vực xã hội nhân văn và nghệ thuật của
Việt Nam
Ghi chú：
1. Hình thức phát biểu hội thảo bao gồm báo cáo trực tiếp và trình bày bằng
poster. Thời gian cho những bài báo cáo trực tiếp tại hội thảo là 15 phút trình
bày và 5 phút thảo luận (thời gian này sẽ được điều chỉnh tùy theo số lượng
người tham dự báo cáo).
2. Bản tóm tắt giới hạn trong 1 trang giấy A4, cỡ chữ 12, giãn cách trong mỗi
trang như sau trên dưới 2.54 cm, cách lề trái phải 3.17 cm, giãn dòng 1.5.
3. Bài tóm tắt xin vui lòng định dạng dưới file Word và PDF. Sau đó upload
trực tiếp tại trang web của hội thảo http://cvs.twl.ncku.edu.tw/
4. Hội thảo sẽ thông qua quá trình kiểm duyệt để đánh giá chất lượng nội dung
bài tóm tắt. Sau khi thông qua quá trình kiểm duyệt, hội thảo sẽ thông báo
đến các học giả kết quả thẩm định. Học giả không cần nộp toàn văn, hội thảo
không in kỷ yếu, vì vậy báo cáo viên vui lòng tự chuẩn bị bản thảo và phát
cho người nghe vào ngày diễn ra hội thảo.
5. Những ngôn ngữ chính thức sử dụng tại hội thảo bao gồm: tiếng Đài, tiếng
Trung, tiếng Việt và tiếng Anh. Những ngôn ngữ khác nếu không ai phản
đối đều được chấp nhận sử dụng tại hội thảo. Các báo cáo viên xin vui lòng
dịch bài báo cáo của mình sang 1 trong 4 ngôn ngữ chính thức vừa được
nêu trên của hội thảo (dịch miệng hoặc bản dịch bằng giấy). Bài viết sử dụng
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tiếng Đài chữ Latinh xin vui lòng sử dụng Font Taigi Unicode, IPA xin vui
lòng sử dụng font DoulosSIL Unicode.
6. Hội thảo cung cấp trà và điểm tâm, không cung cấp phí phát biểu, phí nộp
bài, cũng như không cung cấp phí giao thông và phí ăn ở khác.
7. Những thông tin mới nhất về hội thảo sẽ được cập nhật trên trang web hội
thảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc khác lien quan đến hội thảo xin vui lòng lien
lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:
Ban thư ký hội thảo:
E-mail: cvsncku@gmail.com
Tel: 06-2757575 ext 52627
Fax: 06-2755190
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