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ION MODIFIED CALCIUM PHOSPHATE CERAMICS
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Dyulgerova3, O. Petrov2
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Ion modified calcium phosphate-based ceramics are designed to simulate the mineral
composition of…
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цитирани литературни източници и изказване на благодарности (в
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латиница) и се цитира в текста с номер поставен в средни скоби.
Описването й е съгласно примера:
4. Ivanov, P., M. Borisova. Effect of .... J. Neurobiol., 2011, 2(4), 126-138.
Всяка статия трябва да бъде придружена от становище от хабилитиран
учен в съответната област. Заедно с Поканата ще бъде изпратена и
примерна бланка за изготвяне на становището от рецензента.
Заявките за участие, резюметата/кратките съобщения и становищата от
рецензентите (придружаващи пълните текстове на материалите) да се
изпращат на доц. Радостина Александрова до 5 юни 2017 г. на следния еmail адрес:

rialexandrova@abv.bg или rialexandrova@hotmail.com
Място на провеждане:
Работната среща ще бъде проведена в
Заседателната зала на Института по експериментална патология и
паразитология при БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, Блок 25, София.
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които проявяват интерес към постиженията в биологията и медицината.
Насърчава се участието на студенти (разработващи дипломни работи,
магистърски проекти) и докторанти.
Програмата на Работната среща ще бъде качена на Интернет страницата на
ИЕМПАМ-БАН: http://www.iempam.bas.bg/

