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Ruszają IV Międzynarodowe Targi GEOLOGIA
2006
Jakie są najnowsze trendy w hydrogeologii, technice geologicznej i metodach projektowania
geotechnicznego, jakimi rozwiązaniami technologicznymi zaskakuje sprzęt przeznaczony do badań
laboratoryjnych i prac polowych - o tym wszystkim będzie można się dowiedzieć podczas tej imprezy.

„Targi mają na celu promocję geologii jako dziedziny technologii i nauki, znajdującej zastosowanie
w wielu sektorach gospodarki. Ich celem jest także zapewnienie polskim przedsiębiorstwom dostępu
do najnowocześniejszych technologii, oferowanych przez firmy zagraniczne” – informują
organizatorzy targów.
Swoje osiągnięcia zaprezentują m.in. instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa mające w swojej
ofercie urządzenia do wykonywania prac geologicznych, a także firmy zajmujące się badaniami
geologicznymi.
Tematyka targów została podzielona na cztery bloki:
* Geologia w gospodarce * Rozwiązania dla ochrony środowiska * Technologie poszukiwania
i eksploatacji surowców * Technologie i systemy GIS.
W ramach targów odbędą się konferencje naukowe organizowane przez Państwowy Instytut
Geologiczny, Instytut Techniki Budowlanej i Fundację Promocji Gmin Polskich, a także liczne
seminaria i prezentacje.
Zwiedzający będą mogli m.in. wziąć udział 6 czerwca w konferencji samorządowej „Geolog - zawód
niedoceniany”, której organizatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Na 7 czerwca
przewidziano seminarium „Wdrażanie norm europejskich w polskiej praktyce geotechnicznej”,
organizowanym przez Instytut Techniki Budowlanej oraz konferencję „Bezpieczeństwo energetyczne
Polski – czy poradzimy sobie sami?”, których organizatorem jest Państwowy Instytut Geologiczny.
Targi uświetnią także dni otwarte, zorganizowane przez warszawskie muzea geologiczne: Muzeum
Ziemi PAN, Muzeum Ewolucji PAN, Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego
oraz Muzeum Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Imprezę organizuje Zarząd Targów Warszawskich - Biuro Reklamy SA, wspólnie z Państwowym
Instytutem Geologicznym
Patronat honorowy nad targami sprawują minister gospodarki, minister środowiska, główny geodeta
kraju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut
Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch
Skomentuj na forum
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.

30-11-2021

Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.

30-11-2021

Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.

30-11-2021

Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.

30-11-2021

BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.

30-11-2021

300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.

30-11-2021

Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

30-11-2021

Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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