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FEBS Tarybos narių rinkimas
Šių metų spalio 16 d. vyko FEBS Tarybos narių rinkimai.
 Iţdininku antrajai trijų metų kadencijai buvo perrinktas Francesco (Frank) Michelangeli (JK). Kongreso
tarėju paskutinei trečiajai trijų metų kadencijai buvo perrinktas Miguel de la Rosa (Ispanija).
 Išplėstinių kursų (Advanced Courses) komiteto pirmininke paskutinei trečiajai trijų metų kadencijai buvo
perrinkta Beáta Vértessy (Vengrija).
 Publikavimo komiteto naujuoju pirmininku trijų metų kadencijai buvo išrinktas Johannes Buchner
(Vokietija).
 Jaunųjų mokslininkų karjeros darbo grupės pirmininke antrajai trijų metų kadencijai buvo perrinkta
Irene Diaz Moreno (Ispanija).
 Išplėstinių kursų komiteto naujuoju nariu ketverių metų kadencijai buvo išrinktas Aslan Mutay (Turkija).
 Edukacijos komiteto naujuoju nariu ketverių metų kadencijai buvo išrinktas Manuel João Costa
(Portugalija).
 Staţuočių komiteto naujaisiais nariais ketverių metų kadencijai buvo išrinkti Tihomir Balog (Kroatija),
Valeriy Filonenko (Ukraina), Sebastian Hiller (Vokietija), Nesrin Kartal Ozer (Turkija).
 Finansų komiteto naujuoju nariu ketverių metų kadencijai buvo išrinktas Francesco Bonomi (Italija).
 Publikavimo komiteto naujuoju nariu ketverių metų kadencijai buvo išrinktas Marc Baumann (Suomija).
 Mokslo ir visuomenės komiteto naujaisiais nariais ketverių metų kadencijai buvo išrinkti Mauro Torti
(Italija) ir Enrique Viguera Minguez (Ispanija).

Kviečiame į virtualias „Thermo Fisher Scientific“ Mokslo dienas lapkričio 11-12 d.d.
Lapkričio 11-12 d.d. įvyks tradicinis metų renginys „Thermo Fisher Scientific“ Mokslo diena. Jau 10-us
metus vyksiantis renginys šiemet kviečia susitikti virtualiai – naujausius mokslininkų pranešimus galėsite
išgirsti iš virtualios auditorijos. Specialioje renginio platformoje bus galima ne tik klausytis pranešimų, bet
ir bendrauti, uţduoti klausimus ar pasidalinti idėjomis.
Konferenciją atidarys VU profesorė Aurelija Ţvirblienė – pranešime „Covid-19 pandemijos pamokos
Lietuvai ir pasauliu““ ji apţvelgs ne tik naujausius mokslinius tyrimus šia tema, bet ir pristatys, kaip
Lietuvos mokslininkai prisideda prie SARS-CoV-2 tyrimų ir modernių diagnostikos metodų kūrimo.
Renginyje pranešimus taip pat skaitys Tartu universiteto prof. AndresMetspalu („Frombiobanking to
personalizedmedicine“) ir LSMU docentė Jurgita Skiecevičienė („Mumyse gyvena milijonai: ţmogaus
ţarnyno mikrobiomas nuo gimimo iki senatvės“).
„Thermo Fisher Scientific“ vyr. mokslo ir eksperimentinės plėtros direktorius prof. Arvydas Lubys ir
Paţangiųjų technologijų grupės vadovė Ţana Kapustina pristatys naujausią „Thermo Fisher“ Vilniaus
padalinyje sukurtą technologiją, kuri leidţia naujos kartos sekoskaitos (NKS) bibliotekas sukurti vos per
30 minučių. Naudojant šią technologiją kartu su partneriais iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir
Nacionalinio vėţio instituto bus prisidėta prie NKS technologinio progreso.
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Mokslo dienos“ tęsia savo tradicijas: konferencijoje šių metų projektą pristatys Vilnius „iGEM“ studentų
komanda, dalyvaujanti didţiausiame pasaulyje sintetinės biologijos konkurse JAV.
Taip pat visi besidomintys galės išgirsti kokias karjeros galimybes siūlo „Thermo Fisher Scientific“.
Išsamią programą ir registracijos formą rasite Mokslodienos tinklapyje.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis: Ltvil.mokslo.dienos@thermo.com

Kvietimai į virtualias konferencijas
Gerbiamieji,
dėl šiuo metu vykstančios pandemijos apribojimų daugelis mokslinių renginių parsikėlė į virtualią
erdvę, tad kviečiame pasinaudoti proga sudalyvauti konferencijose nuotoliniu būdu:
https://www.mdpi.com/journal/ijms/events
https://ecm2020.sciforum.net/

Narystė draugijoje
Metinį LBD nario mokestį galima pervesti į draugijos „Swedbank“ banko sąskaitą
LT637300010002482995, paskirtyje nurodant uţ 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/.
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