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Svarbūs įvykiai
LBD Valdybos posėdis
Šių metų spalio 8 d. įvyko LBD Valdybos posėdis, kurio metu buvo aptarta draugijos
veikla bei numatomi renginiai.

XVI LBD konferencija
Nuspręsta XVI LBD konferenciją surengti
Taujėnų dvare 2020 metų birželio 17-19
dienomis. Visa naujausia informacija bus
pasiekiama draugijos tinklalapyje bei Facebook
puslapyje.

FEBS Edukacijos Ambasadorių susitikimas
Lietuvos biochemikų draugija 2020 m. gegužės 9-11 d.d. organizuos FEBS Edukacijos
Ambasadorių susitikimą Vilniuje. Organizacinį komitetą sudaro LBD Valdybos nariai prof.
Vida Mildažienė, prof. Saulius Serva, dr. Rasa Žūkienė.
Šio renginio iniciatorius yra FEBS Edukacijos komitetas, kuris organizuoja Molekulinių
gyvybės mokslų studijų problemoms skirtą tarptautinį renginį jau penktą kartą. Jame
dalyvauja ir posėdžius moderuoja FEBS Edukacijos Komiteto nariai, taip pat kiekvienos
šalies-FEBS narės biochemikų draugijos deleguoti atstovai, paprastai atstovaujamos
daugiau nei 30-ties šalių nacionalinės draugijos. Susitikimų metu bendrai svarstomi
studijų kokybės didinimo, edukacinių inovacijų taikymo, šiuolaikinių mokymo priemonių
rengimo, jos dalijimosi tarp universitetų klausimai, tam tikrų studijų pakopų programos
turinio problemos, dalijamasi gerąja patirtimi, sudaromi FEBS edukacijos renginių ir
edukacijai skirtų tarptautinių projektinių veiklų planai.
Tokie renginiai vyko Prahos (2016), Paryžiaus (2017), Zagrebo (2018), Tbilisio (2019)
universitetuose. Kiekvienos renginį priimančios šalies biochemikų draugija siekia
išnaudoti šią galimybę ir pristatyti ne tik studijų problemas, bet ir molekulinių gyvybės
mokslų studijų stiprybes, taip pat supažindinti svečius iš daugelio kitų šalių su
nacionaliniais istorijos, mokslo ir kultūros ypatumais.
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Kvietimai dalyvauti konferencijose
Maloniai kviečiame Jus prisijungti prie tarptautinės gyvybės mokslų konferencijos „Vita
Scientia 2020”, kuri vyks 2020 metų sausio 3 d. Jaunųjų mokslininkų iniciatyvos dėka, kas
dvejus metus Vita Scientia organizuoja konferenciją gyvybės mokslų tematika bei siekia
suburti lietuvių kilmės mokslininkus iš viso pasaulio pasidalinti savo pasiekimais. Mūsų tikslas
– paskatinti mokslininkų bendradarbiavimą bei idėjų sklaidą.
Džiaugiamės, jog 2020 metų sausio mėnesį konferencija įvyks jau ketvirtą kartą! Renginys
pritraukia daugiau nei 400 dalyvių. Taip pat jau patvirtinti du kviestiniai pranešėjai – Dr. Daan
Swarts, nuo 2019 metų pradžios vadovaujantis naujai tyrėjų grupei Vageningeno Universitete,
kuri tiria CRISPR-Cas ir Ago baltymus struktūrinės biologijos metodais, ir Dr. Andrew
Hammond, atliekantis maliarijos tematikos podoktorantūros tyrimus Imperatoriškajame
Londono Koledže.
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti konferencijoje arba tapti renginio partneriais!
Su mumis galite susisiekti info@vitascientia.lt. Registracija vyksta iki 2019 m. gruodžio 2 d.
Renginio tinklalapis ir registracija http://www.vitascientia.lt
Vita Scientia 2020 organizatoriai: Inga Songailienė, Justas Lazutka, Milda Narmontė, Greta
Bigelytė, Irmantas Mogila ir Linas Tamošaitis.
LBD nariai kviečiami dalyvauti konferencijoje "45th FEBS Congress – Molecules of Life:
Towards New Horizons", kuri vyks 2020 m. liepos 4-9 dienomis Liublianoje, Slovenijoje.
LBD nariai moka sumažintą mokestį. Pranešimų santraukos priimamos iki 2020 m. kovo 5 d.
Jaunieji mokslininkai turi galimybę gauti finansavimą sudalyvauti Jaunųjų mokslininkų forume
(YSF), vyksiančiame 2020 m. liepos 1-4 d.d. Lovrane, Kroatijoje, bei pagrindiniame kongrese,
pateikę paraišką su pranešimo santrauka iki šių metų gruodžio 15 d. Daugiau informacijos
https://2020.febscongress.org/.

Narystė draugijoje
Metinį LBD nario mokestį galima pervesti į draugijos „Swedbank“ banko sąskaitą
LT637300010002482995, paskirtyje nurodant už kuriuos narius sumokama bei už kuriuos
metus. Primename, kad LBD narystės metinis mokestis yra 3 eurai.

Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.
Informaciją taip pat pateikė: D. Matulis, V. Mildažienė, I. Songailienė.

LBD kontaktai:
htpp://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@gmail.com
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