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BLOK ARTYKU£ÓW ZWI¥ZANYCH
Z II OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM
GEOINTERDYSCYPLINARNYCH METOD BADAWCZYCH
7–8 kwietnia 2016, Warszawa

Geointerdyscyplinarne metody badawcze – teraŸniejszoœæ a oczekiwania
W dniach 7–8 kwietnia br. w Warszawie po raz drugi
zorganizowano Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2016). Zosta³o
ono przygotowane przez Wydzia³ Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej Politechniki
Warszawskiej oraz Wydzia³ In¿ynierii i Budownictwa
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Patronat nad wydarzeniem objêli podsekretarz stanu w
Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju prof. dr hab.
Mariusz Orion Jêdrysek, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. prof. UW Marcin Pa³ys, wojewoda mazowiecki
Zdzis³aw Sipiera, prezes Polskiego Komitetu Geologii In¿ynierskiej i Œrodowiska dr hab. in¿. Marek Tarnawski.
Tegorocznym partnerem sympozjum by³ Uniwersytecki
Oœrodek Transferu Technologii (UOTT), poniewa¿ takie
spotkanie œrodowiska biznesu ze œrodowiskiem nauki jest
wspania³¹ okazj¹ do zaprezentowania praktycznego wykorzystania wyników pracy naukowej. Wymagania wspó³czesnego rynku obliguj¹ do podejmowania wspólnych dzia³añ
przez uczelnie wy¿sze oraz jednostki naukowo-badawcze
z podmiotami gospodarczymi. Nie dziwi zatem, choæ bardzo cieszy, ¿e blisko 20% uczestników to przedstawiciele
ma³ych i du¿ych przedsiêbiorstw.
Wspó³czesna nauka coraz czêœciej wymusza na nas
prowadzenie badañ z zastosowaniem szerokiego spektrum
metod, wymagaj¹cych merytorycznego wsparcia przedstawicieli ró¿nych dziedzin nauki. Sympozjum zosta³o zorganizowane w odpowiedzi na coraz wiêksz¹ potrzebê „geointerdyscyplinarnoœci”, czyli wymiany doœwiadczeñ, pogl¹dów
oraz potrzeby wspó³pracy w ró¿norodnych dziedzinach
okreœlanych wspólnym mianem nauk o Ziemi.
Konferencja ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na
temat nowoczesnych metod badawczych stosowanych na
styku dziedzin zwi¹zanych z naukami o Ziemi, dyskusjê
nad trudnoœciami napotykanymi podczas prowadzenia
prac badawczych, takich jak pomiary terenowe, testy laboratoryjne, przetwarzanie oraz interpretacja danych, a tak¿e
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popularyzacjê wyników badañ naukowych prowadzonych
przez uczestników. Podczas tegorocznej edycji referaty
oraz postery bêd¹ prezentowane w siedmiu blokach tematycznych:
– Metody geofizyczne w badaniach przypowierzchniowych warstw oœrodka geologicznego,
– Badania nieinwazyjne,
– Badania nieinwazyjne w geologii,
– Modelowanie procesów geologicznych i œrodowiskowych,
– Badania laboratoryjne gruntów mineralnych i organicznych,
– Przestrzenna zmiennoœæ parametrów geotechnicznych
i warunków geologiczno-in¿ynierskich,
– Modelowanie zachowania siê oœrodka gruntowego
i skalnego w z³o¿onych warunkach naprê¿enia.
W tym numerze Przegl¹du Geologicznego zosta³o opublikowanych szeœæ nades³anych artyku³ów. Ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Od prac przedstawiaj¹cych
ró¿ne aspekty wykorzystania metody tomografii elektrooporowej, przez artyku³y zwi¹zane z tematyk¹ modelowania
zachowania siê oœrodka gruntowego w z³o¿onych warunkach naprê¿enia oraz wytrzyma³oœci¹ oœrodka skalnego,
do pracy okreœlaj¹cej uwarunkowania geoœrodowiskowo-geoarcheologiczne.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy
przyczynili siê do realizacji Drugiego Ogólnopolskiego
Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych
(GeoSym2016), jak równie¿ uczestnikom za prezentacje
interesuj¹cych zagadnieñ, z których streszczeniami mo¿na
zapoznaæ siê na stronie internetowej, pod adresem
http://www.geo.uw.edu.pl/publikacje.
Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e redakcji Przegl¹du
Geologicznego za sprawne opracowanie i redakcjê niniejszych artyku³ów.
Sebastian Kowalczyk & Alicja Bobrowska
(w imieniu Komitetu Organizacyjnego GeoSym2016)

