
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ -X НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМ ИЯ НА НАУКИТЕ 
ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, 
ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ
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BULGARIAN ACADEM Y OF SCIENCES 
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL MORPHOLOGY, 

PATHOLOGY AND ANTHROPOLOGY WITH MUSEUM

Bulgaria, 1113 Sofia, Acad. G. Bonchev str. B l . 25, 
tel. (+359 2) 979 2311, (+359 2) 872 24 26, 

fax: (+359 2) 871 01 07; e-mail: iempam&bas.ba

Уважаеми колеги,

Ръководството на Института по експериментална морфология, патология и 
антропология с музей при БАН организира V ll-та Национална конференция с 
международно участие “Морфологични дни”, която ще се проведе от 8-10 юни 2018 
г. в аулата на Националния антропологичен музей, бул. Цариградско шосе 73, гр. 
София.

Научната тематика обхваща всички раздели на анатомията, хистологията, 
цитологията, ембриологията, патологията и антропологията.

Приемат се заявки за участие с доклад до 10 мин. или кратко устно съобщение до 5 
мин. Те ще бъдат отпечатани на английски език в книжка на Acta morphologica et 
anthropologica, издание на ИЕМПАМ-БАН и на Българското анатомично дружество.

Такса правоучастие: членове на БАД -  50 лв., докторанти и млади учени -  
безплатно. За участници, които не са членове на БАД - 70 лв.

Сумите се превеждат на банкова сметка:

UniCredit Bulbank 
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG45 UNCR 9660 3119 9031 17 
ИЕМПАМ-БАН

Организационният комитет не поема ангажимент за настаняване на участниците.

Заявки за участие, с обявена тема и авторски колектив на доклада/кратко 
съобщение (на български и английски език), ще се приемат до 31.03.2018 г. на е- 
mail: morphodavs2018@qmail.com

Моля, да разпространите информацията до Вашите колеги! 
За нас ще е удоволствие да Ви приветстваме като участници

Проф. дбн Нина Атанасова^с^^'7' ^ - ^  
Председател на Организационния комитет

енцията.

Доц. Св#/юзара/Петкова 
Директор на ИЕМПАМ-БАН
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