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Iki 2002 m. birželio 01 d. – konferencijos dalyvio
anketos
ir
pranešimo
anotacijos atsiuntimas

LIETUVOS BIOCHEMIKŲ DRAUGIJA

Iki 2002 m. birželio 21 d. – parengto spaudai straipsnio
atsiuntimas
2002 m. lapkričio 15 d. – konferencija (pradžia 10 val.)

K v i e či a m e d a l y v a u t i
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Pageidavimai: dalyvauti konferencijoje
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Pranešimo pavadinimas..……………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Pranešimo bendraautoriai
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Užpildytą anketą, pranešimo anotaciją ir straipsnius prašome siųsti šiuo
adresu:
Lietuvos biochemikų draugija
(konferencija “Biochemija pogenominėje eroje”)
Biochemijos institutas,
Mokslininkų 12, LT-2600 Vilnius
e-paštas: rmeskys@bchi.lt

2002 m. lapkričio 15 d.
Vilnius

Konferencijos adresas
Lietuvos mokslų akademija,
Gedimino pr. 3, Vilnius LT-2600
Tel.: (8-22) 72 91 49
Fax.: (8-22) 72 91 96
E-paštas: rmeskys@bchi.lt
Konferencijos organizacinis komitetas
Pirmininkas:
prof., habil. dr. J.Kulys (Biochemijos inst.)
Sekretorius:
dr. R. Meškys (Biochemijos inst.)
Nariai:
prof. habil. dr. V.Bumelis (UAB “Biotechna”)
dr. L. Chaustova (Biochemijos inst.)
dr. V. Čeksterytė (LŽI)
prof., habil. dr. B. Juodka (VU)
dr. A. Jurkevič (Ekologijos inst.)
habil. dr. V. Mildažienė (VDU)
prof., habil. dr. V. Razumas (Biochemijos inst.)
habil. dr. K. Sasnauskas (Biotechnologijos inst.)
prof., habil. dr. A. Toleikis (KMU)
Konferencijos pranešimų tematika
1. Biochemija
2. Molekulinė biologija
3. Bioinformatika
4. Biotechnologija
5. Mokymas
Oficiali konferencijos kalba: Lietuvių
Konferencijos vieta ir laikas
Konferencija vyks 2002 m. lapkričio mėn. 15 d.
Lietuvos mokslų akademijoje, Gedimino pr. 3, Vilnius
LT-2600
Konferencijos pradžia – 10 val.

Paraiškų dalyvauti konferencijoje pateikimas
Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome apie tai
informuoti konferencijos organizacinį komitetą laišku
arba elektroniniu paštu iki 2002 m. birželio 1 d. Kartu
prašome išsiųsi ir pranešimo anotaciją (iki 1 psl.), jei
pageidaujate skaityti pranešimą, ar straipsnio
pavadinimą, nurodant tematiką.
Dalyvių registracija
Dalyviai registruojami konferencijos dieną 9-10 val.
Registracija vykdoma konferencijos rengimo vietoje.
Konferencijos darbas
Numatomi tik organizacinio komiteto atrinkti žodiniai
pranešimai, o visų dalyvių straipsniai, po recenzijų
pripažinti tinkamais, bus publikuoti “Biologijos”
žurnale. Dalyviai, kurių straipsniais bus pripažinti
tinkamais spausdinti, turės sumokėti 60 Lt mokestį,
leidybos kaštams padengti.
Reikalavimai straipsniams
Straipsniai pateikiami anglų kalba. Straipsnio
apimtis su visais priedais 4–6 (A4 forma) puslapiai.
Straipsnio medžiaga pateikiama pagal “Biologijos”
žurnalo nustatytą tvarką.
Straipsnį su visais priedais reikia pateikti
diskelyje ir atspausdintą dviem egzemplioriais kartu
su lydraščiu, kuriame turi būti nurodytas kontaktinis
asmuo ir jo e-pašto adresas.
Straipsnius galima pateikti iki 2002 m. birželio
mėn. 21 d. šiuo adresu: Lietuvos biochemikų draugija,
(konferencija “Biochemija pogenominėje eroje”),
Biochemijos institutas, Mokslininkų 12, LT-2600
Vilnius (e-paštas pasiteiravimui: rmeskys@bchi.lt).
Vėliau gauti straipsniai nebus priimami.

Pastabos:
autoriaus (-ių) netinkamai pateikti straipsniai nebus
recenzuojami ir spausdinami.

