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Svarbūs įvykiai
LBD XV tarptautinė konferencija Dubingiuose
Šių metų birželio 26-29 d.d. Dubingiuose vyko XV-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų
draugijos konferencija.
Ši konferencija yra bene didžiausias
Lietuvos biochemijos mokslininkų
renginys, vykstantis kas dvejus metus.
Konferencijoje dalyvavo apie 200
biochemijos srities mokslininkų ir
studentų iš įvairių Lietuvos universitetų
bei 9 užsienio šalių.
Už
Už gautą paramą konferencijos organizatoriai dėkoja LMT ir kompanijoms, parėmusioms
konferencijos organizavimą, taip sudariusioms sąlygas, kad registracijos mokestis būtų
nedidelis.

Ši konferencija buvo rengta bendradarbiaujant su Latvijos ir Estijos biochemikų
draugijomis. Pranešimus skaitė kviestiniai svečiai iš Suomijos, Estijos, Italijos, Irano,
Čekijos.
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Konferencijos metu FEBS nacionalinę paskaitą “Therapeutic vaccination against
chronic diseases based on virus-like particles” skaitė prof. Martin Bachmann iš
Šveicarijos.
Taip pat konferencijoje dalyvavo FEBS WGI grupės atstovė iš Kroatijos prof. Jerka
Dumic, kuri skaitė paskaitą „Challenges in personalized medicine: science, clinics,
society and education“.

Daugiau nuotraukų iš konferencijos galite rasti LBD puslapyje:
http://www.biochemistry.lt/konferencijos-akimirkos/
LBD visuotinis susirinkimas
XV LBD konferencijos metu birželio
28 d. įvyko draugijos narių
visuotinis susirinkimas.
Jo metu buvo išrinkti nauji LBD
Valdybos nariai, papildę jau esamos
Valdydos sudėtį:
dr. Rasa Žūkienė (VDU), Dukas
Jurėnas (Université Libre de
Bruxelles) ir Diana Ikasalaitė (VU).
Lietuvė laimėjo FEBS stažuotę
FEBS trumpalaikės stažuotės stipendiją laimėjo Biochemijos instituto jaunesnioji
mokslo darbuotoja Agota Aučynaitė. Stažuotės metu mokslinius tyrimus atliks
Freiburgo Universitete (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Vokietijoje.
Daugiau informacijos apie trumpalaikes FEBS stažuotes (FEBS Short-Term
Fellowship) galima rasti čia: https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febsshort-term-fellowships/guidelines-for-febs-short-term-fellowships/
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43-is FEBS kongresas Prahoje
Liepos 7-12 d.d Prahoje įvyko jau 43-is FEBS kongresas, kuriame Lietuvos
mokslui atstovavo 15 jaunųjų ir patyrusiųjų mokslininkų.
Konferencijos metu įvyko neformalus
Lietuvos ir Lenkijos biochemikų draugijų
atstovų susitikimas, kuriame buvo
aptartas bendradarbiavimo stiprinimas ir
bendrų ateities darbų galimybės.

Kvietimai dalyvauti konferencijose
LBD nariai kviečiami dalyvauti biochemikų kongrese "44st FEBS Congress – From
molecules to living systems", kuris vyks 2018 m. liepos 6-11 dienomis Krokuvoje,
Lenkijoje. Registracija bus atidaryta lapkričio mėnesį. LBD nariai moka sumažintą
mokestį. Daugiau informacijos https://2019.febscongress.org/.
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.
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