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YUPPAS NMR, akronim pochodzqcy od slow Young from Universities, Polytechnics & Polish Academy

of Sciences Nuclear Magnetic Resonance, wyraza coraz cZysciej artykulowanq potrzeby i chyc

zaktywizowania oraz zintegrowania srodowiska mlodych pracownikow z wszystkich jednostek naukowych

zajmujqcych siy spektroskopiq NMR w Polsce. Chcemy siy 'policzyC' jako spolecznosc, czyli odnalezc

i dowiedziec nawzajem 0 swoim istnieniu, poznac obszary swoich zainteresowan badawczych, nawiqzac

wspolpracy i wymienic doswiadczeniami. Do udzialu zapraszamy wszystkich uczonych mlodych duchem,

czyli takich, ktorzy chcq i mogq wciqz siy rozwijac i poszerzac swoje horyzonty (PESEL nie ma znaczenia).

W ostatnich latach liczba spektrometrow NMR w Polsce znaczqco wzrosla, a wraz z niq liczba grup

wykorzystujqcych ty techniky badawczq w swoich pracach naukowych. W konsekwencji powstala silna

potrzeba wzajemnego poznania siy i nawiqzania wspolpracy nowych i istniejqcych od wielu tat NMR-owych

zespolow badawczych. Majqc swiadomosc potrzeby integracji srodowiska NMR w Polsce chcemy zaprosic

kazdego, kto zajmuje siy tq spektroskopiq na dwudniowe spotkanie w Lodzi.

Spotkanie bydzie mialo charakter konferencji naukowo-integracyjnej. Przedstawiciel kazdego osrodka

bydzie mial okazjy zaprezentowac czym jego zespol badawczy siy zajmuje i przedstawic najnowsze wyniki

swoich badan. Przewidziana jest takZe sesja posterowa, dwa wyklady plenarne oraz wieczor integracyjny.

Na YUPPAS NMR SCIENTISTS MEETING zaproszony jest kazdy, kto w swojej pracy badawczej

wykorzystuje spektroskopiy NMR, nawet jesli (a moze zwlaszcza wtedy gdy) zajmuje siy tq dziedzinq nauki

od niedawna.

Spotkanie odbydzie siy w dniach 21-22 czerwca 2017 roku w Centrum Badan Molekularnych

i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Oplata konferencyjna wynosi jedynie 100 PLN. Mamy

nadziejy, ze tak niski koszt udzialu w konferencji zachyci jak najwiykszq ilosc osob i ze nasza inicjatywa

spotka siy z dUZym odzewem ze strony calego srodowiska NMR.

Wszystkie osoby zainteresowane wziyciem udziaru w konferencji zapraszamy na oficjalnq strony:

http://yuppas.cbmm.lodz.pl, wypelnienie formularza zgloszeniowego oraz przyslanie abstraktu.
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