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ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ 

И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БАН 
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25, София 1113, България; тел. +35929792311, www.iempam.bas.bg 

 

Проект: „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели 

за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“   

 

 

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН 

организира VII-та Национална конференция с международно участие “Mорфологични дни”, 

която ще се проведе от 8-10 юни 2018 г. в аулата на Националния антропологичен музей, бул. 

Цариградска шосе 73, гр. София.  

 

Приемат се заявки за участие с доклад до 10 мин. или кратко устно съобщение до 5 мин.  

 

Заявките 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 e-mail:   

morphodays2018@gmail.com  

 

Официален език на конференцията – английски и български език с презентации, оформени 

на английски език. 

 

Докладите и съобщенията ще  бъдат отпечатани на английски език в пълен текст в том 25 

(кн. 3-4) на списанието Acta morphologica et anthropologica. Оформените статии в обем до 5 

стр. (текст и фигури) ще се приемат в електронен вид до 15-ти септември 2018 г. 

 

От Организационния комитет 

 

 

The Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian 

Academy of Sciences organize the 7th National Conference with International Participation 

“Morphological Days” that will take place on June 8-10, 2018 in Sofia. The conference venue is The 

National Anthropological Museum, 73 Blvd. "Tsarigradsko shose", Sofia. 

 

Oral presentations (10 min) and short oral presentations (3 min) will be accepted.  

 

Participation requests with title of presentations and authors names in English will be accepted till 

March 31, 2018 at the e-mail:  

morphodays2018@gmail.com  

 

Full text of presentation (max 5 pages including text and figures) will be published in English in 

Acta morphologica et anthropologica vol 25 (3-4), edition of IEMPAM-BAS and Bulgarian 

Anatomical Society. Manuscripts including text and figures should not exceed 5 pages. They should be 

submitted electronically no later than September 15th 2018. 

 

Organizing Committee 
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