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Svarbūs įvykiai
Valdybos posėdis
2015 m. sausio 7 d. įvyko LBD valdybos posėdis, kuriame aptartos draugijos galimybės
dalyvauti organizuojant būsimas konferencijas kartu su kitomis draugijomis ir partneriais.
Taip pat sutarta,
utarta, kad galima siūlyti LBD kaip kompetencijų šaltinį žiniasklaidai aktualių su
biochemija susijusių klausimų komentavimui.
komentavimui
Vyksta LBD logotipo konkursas
Iki šių m. sausio 31 d. (imtinai) vyksta LBD logotipo konkursas.. Visi norintieji gali sukurti
visiškai naujo dizaino logotipą arba įvairiai modifikuoti esamąjį. Darbus siųsti serva@ibt.lt ir
inga.songailiene@bti.vu.lt
.lt nurodant temą „LBD logo“.
Nugalėtojams numatyti prizai: 1 vieta - 100 €, 2 vieta – 60 €, 3 vieta 30
3 €.
Po konkurso logotipo autorinės teisės pereina LBD.
LBD
Narystė draugijoje
Primename, kad nuo šių m. LBD narystės metinis mokestis yra 3 eurai.
eurai Metinį nario
mokestį galima mokėti iždininkui Jauniui Urbonavičiui arba pervesti į draugijos „Swedbank“
banko sąskaitą LT637300010002482995,
LT637300010002482995 paskirtyje nurodant
dant už kuriuos narius sumokama
bei už kuriuos metus.
LBD Facebook puslapis
LBD Valdybos nario Andriaus Kaselio sukurtas Lietuvos biochemikų draugijos Facebook
puslapis, kuriame patogiu būdu pateikiamos įvairios mokslo naujienos, bei aktuali
informacija. Kviečiame apsilankyti https://www.facebook.com/biochemistry.lt

LBD svetainė
Nuo šiol naujasis LBD interneto svetainės adresas yra htpp://www.biochemistry.lt.
htpp://www.biochemistry.lt Artimiausiu
metu svetainės turinys bus atnaujintas.
atnaujinta
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Kvietimai dalyvauti konferencijose
LBD nariai kviečiami dalyvauti Europos biochemikų draugijų federacijos konferencijoje "40th
FEBS Congress - The Biochemical Basis of Life",
Life", kuris vyks 2015 m. liepos 4-9
4 dienomis
Berlyne, Vokietijoje. Registracija jau atidaryta,
at
tezės priimamos
iimamos iki 2015 m. kovo 15 d.
Daugiau informacijos http://www.febs2015.org/.
http://www.febs2015.org/
Jaunieji biochemikai kviečiami į FEBS jaunųjų mokslininkų forumą (FEBS
(FEBS YSF),
YSF kuris vyks
2015 m. liepos 2-4
4 dienomis Berlyne. Forumo dalyviai taip pat turės galimybę su stendiniu
pranešimu dalyvauti pagrindiniame FEBS kongrese. Tezes ir paraiškas dėl finansavimo galima
teikti iki 2015 m. sausio 31 d. Daugiau informacijos http://www.febs2015.org/Welcomehttp://www.febs2015.org/Welcome
Message.835.0.html. Taip pat vyksta konkursas dėl jaunųjų mokslininkų dalinio finansavimo,
tezes ir paraiškas galima teikti iki 2015 m. kovo 2 d. Daugiau informacijos
http://www.febs2015.org/Bursaries
http://www.febs2015.org/Bursaries-Travel-Assistance.972.0.html
Kviečiame registruotis į Europos mikrobiologų draugijų federacijos (FEMS
FEMS) konferenciją „6th
Congress of European Microbiologists
icrobiologists (FEMS 2015 Congress)“,
Congress)“ kuri vyks 2015 m. liepos 7-11
dienomis Maastrichte,, Olandijoje. Ankstyvoji registracija vyksta iki kovo 15 d.
Daugiau informacijos http://fems-microbiology.kenes.com/
http://fems
2015 m. rugpjūčio 26-29
29 dienomis Kaune vyks fiziologų FEPS konferencija „FEPS 2015“.
Ankstyvoji registracija vyksta iki gegužės 5 d., tezės priimamos iki gegužės 31. Daugiau
informacijos http://www.feps2015.org/
Jaunieji mokslininkai kviečiami į Europos jaunųjų fiziologų simpoziumą rugpjūčio 26 d. su
galimybe gauti finansavimą. Daugiau informacijos http://www.feps2015.org/european-younghttp://www.feps2015.org/european
physiologist-symposium/
Bendra informacija:
• LBD nariai moka sumažintą FEBS kongreso registracijos mokestį, jaunieji mokslininkai turi
galimybę gauti pilną ar dalinį finansavimą dalyvauti konferencijoje.
• Taip pat nariai gauna LBD naujienlaiškį,
naujienlaiškį, kur pateikiama aktuali informacija.

Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.
Informaciją taip pat pateikė: J.Urbonavičius, V.Borutaitė,
V.Borutaitė S.Serva.
LBD kontaktai:
http://www.bchi.lt/LBD/, www.biochemistry.lt (kuriamas)
mas)
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
daumantas.matulis
Iždininkas:
Jaunius Urbonavičius jaunius.urbonavicius@bchi.vu.lt
Interneto svetainės priežiūra:
Kastis Krikštopaitis kastis.krikstopaitis@bchi.vu.lt

LBD informacija iš Registrų centro:
Pavadinimas:
Lietuvos
os biochemikų draugija
Kodas:
191795253
Buvęs kodas:
9179525
Teisinė forma:
Asociacija
Buveinės adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mokslininkų g. 12.
Įsteigimo data:
1960-10--26
Įregistravimo data: 1995-01--10
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