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NEAR SURFACE 2009
ÍRORSZÁG, DUBLIN, 2009. SZEPTEMBER 7–9.

Az EAGE szervezésében ebben az évben Dublinban,
szeptember 7. és 9. között került megrendezésre a „Near Sur-
face 2009” konferencia, amely a kis mélységű kutatásokkal
foglalkozó geofizikusok éves, európai nagy rendezvénye. A
háromnapos rendezvénynek a patinás Trinity College adott
otthont, amelyet I. Erzsébet 1592-ben alapított. A rendezvé-
nyen hazánk minden jelentős geofizikai intézménye képvi-
selte magát. A hazai előadók számos poszteres és szóbeli
előadással, továbbá szekcióelnökként vagy szervezőként
vettek részt a találkozón.

A konferencia ebben az évben az archeogeofizikára he-
lyezte a hangsúlyt, és ehhez kapcsolódtak a szakmai progra-
mok is, emellett azonban a felszín közeli geofizika minden
más területe is tartalmas előadásokkal képviseltette magát.

A vasárnap kezdődött Workshopon a különböző orszá-
gokból érkezett résztvevők olyan archeogeofizikai és felszín
közeli geofizikai módszerekkel ismerkedhettek meg, melyek
segítségével a felszín közelében nagy felbontású méréseket
végezhetünk és meghatározhatjuk az eltemetett régészeti
emlékek helyzetét, segítve ezzel az archeológusok munkáját.
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A hétfői nap jelentős eseménye a kiállítás megnyitója és
az „Icebreaker” parti volt.

A szakmai program Conor Lenihan miniszter részvéte-
lével lezajlott megnyitót követően plenáris előadásokkal
folytatódott, melyeken az írországi geofizikai projektek be-
mutatására került sor. A kétnapos szekcióüléseken gravitá-
ciós, elektromágneses, mágneses, elektromos és szeizmikus
alkalmazásokat mutattak be geotechnikai, vízkutatási, víz-
védelemi problémák megoldására, természeti és mesterséges
veszélyforrások feltérképezésére vonatkozóan, továbbá az
előadók különböző adatfeldolgozási eljárások fejlesztési
eredményét, alkalmazását ismertették.

A programok tanulmányúttal zárultak. Az érdeklődők vá-
laszthattak a navani Tara Mine-nál tett bányalátogatás és a
newgrange-i, illetve Tara Hill-i régészeti emlékek és archeo-
geofizikai munkák megismerése között.

A Konferencia Esten lehetőség nyílt hagyományos ír zene
mellett a kapcsolatok ápolására és a kötetlen szórakozásra is.

A Konferenciáról bővebb beszámolót közöl a First Break
novemberi száma.

Kavanda Réka

A konferencia gálaestje (bal szélen Kovács Attila Csaba, 
középen Törös Endre)


