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Kviečiame dalyvauti Lietuvos biochemikų draugijos XV-oje tarptautinėje
konferencijoje
Konferencija vyks 2016 m. birželio 26-29 d.d. Dubingiuose, „ORO Dubingiai“ komplekse. 2018
m. birželio 26 d. vyks simpoziumas “Jaunoji biochemija”.
Registracija ir santraukų priėmimas jau prasidėjo.
Registruotis galite formoje https://goo.gl/5ECXW2.
Konferencijoje pranešimus skaitys svečiai iš Latvijos, Estijos, Italijos, Rusijos, Čekijos ir kitų
šalių.
Konferencijos metu Prof. Martin Bachmann (Šveicarija)
skaitys FEBS apdovanotą Nacionalinę lekciją
„Therapeutic vaccination against chronic diseases
based on virus-like particles“

Ankstyvosios registracijos kaina LBD nariams €50 (studentams €25) iki gegužės 31 d.
Santraukos pranešimams priimamos tik iki gegužės 31 d. Nuo birželio 1 d. reguliarios
registracijos kaina be galimybės pateikti pranešimą €60 (studentams €30).
Detalesnę informaciją sekite http://www.biochemistry.lt/xv-lbd-konferencija/.

Gerbiamieji LBD nariai,
vykstant gyventojų pajamų deklaravimui turite puikią progą paremti mūsų draugiją ir paskirti
iki 2% savo sumokėto pajamų mokesčio. Paramos prašymai priimami iki gegužės 2 d.
Prašymas pildomas labai paprastai. Prisijunkite prie savo interneto banko ir pasirinkite
"e.paslaugos" → prisijungti prie EDS → pateikti dokumentą → pildyti dokumentą → paieškos
lauke "formos kodas" įveskite FR0512 → pasirinkite "pildyti portale", ir atskirame lange bus
atverta forma. Užpildykite prašomus laukelius (Lietuvos biochemikų draugijos kodas
191795253) ir paspauskite "Pateikti".
Pildymo instrukciją galima rasti čia http://www.biochemistry.lt/2-parama-lbd-veiklai/
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Kvietimai dalyvauti konferencijose
LBD nariai kviečiami dalyvauti biochemikų "43st FEBS Congress – Biochemistry Forever", kuris
vyks 2018 m. liepos 7-12 dienomis Prahoje, Čekijoje. Registracija jau atidaryta. LBD nariai
moka sumažintą mokestį. Daugiau informacijos https://2018.febscongress.org/.
Kviečiame registruotis į 4-ąjį Baltijos mikrobiologų suvažiavimą, kuris vyks š. m. rugsėjo 1012 dienomis Gdanske, Lenkijoje. Santraukos priimamos iki gegužės 31 d. Daugiau
informacijos http://cbm2018.ug.edu.pl/.
2018 m. lapkričio 8-9 d.d. Gardine (Baltarusija) įvyks pirma Baltarusijos-Lietuvos-Lenkijos
konferencija "Signalling and Metabolism", skirta paminėti jubiliejines 250-ąsias Andriaus
Sniadeckio gimimo metines.
A. Sniadeckio veikalas "Organinių būtybių teorija" yra vienas pirmųjų pasaulinio masto
biochemijos darbų. Šis lenkų kilmės mokslininkas yra palaidotas Baltarusijos teritorijoje.
Lietuvai ši iškili asmenybė ypatingai svarbi tuo, kad didžiausią mokslinės karjeros periodą
A. Sniadeckis dirbo profesoriumi Vilniaus Universitete.
Lietuvos biochemikų draugijos valdyba nusprendė sudaryti delegaciją dalyvauti tokiame
renginyje, kartu akcentuojant A. Sniadeckio mokslinę veiklą Lietuvoje. Kviečiame LBD narius
pasiūlyti žodinių pranešimų tematikas ir tinkamai atstovauti Lietuvai. Dėl išvykos finansavimo
bus galima kreiptis į LMT, pavasarį bus skelbiamas konkursas doktorantų akademinėms
išvykoms 2018 m. antroje pusėje (žodiniam pranešimui teikiamas prioritetas), kiti tyrėjai
galės prašyti LMT paramos mokslinėms išvykoms.

Narystė draugijoje
Metinį LBD nario mokestį galima pervesti į draugijos „Swedbank“ banko sąskaitą
LT637300010002482995, paskirtyje nurodant už kuriuos narius bei metus sumokama.
Primename, kad LBD narystės kasmetinis mokestis yra 3 eurai.
Naujieji nariai turi parašyti prašymą tapti nariu bei sumokėti į sąskaitą stojamąjį 3 eurų
mokestį. Detalesnę informaciją apie stojimo tvarką ir būdus galima rasti
čia:http://www.biochemistry.lt/naryste/.

Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.
Informaciją taip pat pateikė: D.Matulis, J.Urbonavičius, V.Mildažienė.
LBD kontaktai:
http://www.biochemistry.lt/
https://www.facebook.com/biochemistry.lt
Sekretorius:
Saulius Serva saulius.serva@gf.vu.lt
Ryšiai su visuomene, naujienlaiškis: Valeryia Mikalayeva valeryia.mikalayeva@gmail.com
Pirmininkas:
Daumantas Matulis daumantas.matulis@bti.vu.lt
Iždininkas:
Jaunius Urbonavičius jaunius.urbonavicius@bchi.vu.lt
Interneto svetainės priežiūra:
Andrius Kaselis andrius.kaselis@lsmuni.lt

LBD informacija iš Registrų centro:
Pavadinimas:
Lietuvos biochemikų draugija
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