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5th International Conference  
on Polysaccharides-Glycoscience 2009  
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Novotného lávka 5, Praha 1 

Ústav chemie a technologie 
sacharidů VŠCHT Praha 

Ústav živočišné fyziologie 
a genetiky AV ČR 

Česká společnost chemická 
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Vážení kolegové, 
 
ve dnech 11.13.11.2009 se koná pod patronátem České společnosti chemické v pořadí již pátá mezinárodní konferen-

ce Polysacharidy, tentokrát pod rozšířeným názvem Polysaccharides-Glycoscience 2009. Obsah zahrnuje analytické tech-
niky, chemické reakce a biologické účinky polysacharidů, inženýrské aspekty produkce polysacharidů a biodegradabilních 
plastů. Prostor je samozřejmě věnován také zdrojům polysacharidů určených k potravinářskému využití i polysacharidů 
s biologickými účinky. 

Loňská konference výrazně posunula laťku tím, že většina přednášek byla prezentována v angličtině. Snad potřeba 
věnovat se větší brilantnosti v jazykové oblasti stimulovala i hlubší zamyšlení každého z autorů, co přesně chce před mezi-
národním publikem prezentovat. Na druhé straně i nadále považujeme za podstatné praktické aspekty příspěvků a vítáme, 
účastní-li se jí lidé z praxe; nebráníme se tak  pochopitelně ani česky prezentovaným příspěvkům. Účel odborného setkání 
spatřujeme spíše ve vzájemné komunikaci účastníků, než jen v izolovaných sděleních. 

Loňský časový tlak v závěru konference nás vedl k rozhodnutí rozšířit konferenci na tři dny. Věříme, že tak bude vytvo-
řen větší prostor k diskusi nad jednotlivými příspěvky a časově usnadní i Váš návrat domů. 

Doufáme, že obsah konference zaujme jak vědecké a výzkumné pracovníky, tak i  producenty polysacharidů a společ-
nosti, které aplikují polysacharidy v potravinářských, papírenských, farmaceutických nebo kosmetických výrobcích či při 
výrobě plastů.   

Autory zvaných přednášek  jsou přední odborníci ze Spojených států, Itálie a Rakouska. Mezi již tradiční účastníky 
konference patří vědci z České republiky, ze Slovenska a Polska. Nezbývá než popřát konferenci úspěch a všem příjemné 
zážitky v  malebné historické části hlavního města České republiky. 

Věříme, že 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2009 se stane součástí aktivit nového usku-
pení s názvem Euroglycoscience Forum (http://www.glycosciences.org.uk/), které se vytvořilo v dubnu ve Štrasburku 
v rámci organizace  European Science Foundation. 

 
Evžen Šárka a Jana Čopíková  

za vědecký výbor konference 
 

Organizátoři konference si dovolují uvést na tomto čestném místě firmy a instituce, které pomohly 
tuto akci uskutečnit.  

Konference Polysaccharides-Glycoscience zařazená pod číslem 2609 je spolufinancována Evropskou vědeckou nadací 
(European Science Foundation), jde o aktivitu ESF „The Euroglycoscience Forum“ – Research Network Programme.  


