YER ELMLƏRI TƏLƏBƏLƏRININ YADDAŞLARINDA
QALACAQ ILIN ƏN BÖYÜK KONFRANSI
Nəhayət ki, 25-28 aprel, 2013 tarixində Almaniya Federativ Respublikasının
paytaxtı Berlin şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan IV Beynəlxalq Yer Elmləri
üzrə Tələbə Konfransı baş tutdu. Konfrans Student Geoscientific Society (Tələbə
Yer Elmləri Cəmiyyəti - əsas təşkilatçı), Geo.X, SEG, AAPG, EAGE, Total,
Prospectiuni, Schlumberger, SOCAR (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkəti), ASN (Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi), ExonMobil, SPE, Freie Universität
Berlin və.s təşkilatlar və şirkətlər tərəfindən və dəstəyi ilə keçirildi.
Konfrans Berlinin Fray Universitetinin Henri Fordun adını daşıyan binada
keçirilirdi. 25 aprel tarixində tədbirin açılış mərasimi Almaniyanin Berlin
şəhərində Fray Universitetində konfrans iştirakçılarını salamlamaqla öz işinə
başladı. İlk olaraq rəsmi hissədə Aurelian Röser (Konfransın təşkilat komitəsinin
sədri) giriş sözü ilə çıxışa etdi. İkinci hissə isə qeyri-rəsmi olaraq ümumi zalda baş
tutdu. Tələbələr, cəmiyyət nümayəndələri, sənaye mütəxəssisləri, iştirakçı kimi
təşrif buyurmuş qonaqlarin görüşərək konfrans haqqında müzakirələr, yeni
əlaqələrin qurulması barədə söhbətlər etdilər.
Ümumillikdə konfransda dünyanın 18 ölkəsindən 119 tələbə iştirak edirdi.
Konfrans iştirakçiları öncədən təyin olunmuş 20-yə yaxın seksiyalar üzrə çıxışlar
hazırlamişdılar. İştirakçılar öz tədqiqatlarını həm poster şəkilində həm də şifahi
məruzə kimi təqdim edirdilər.
Ümumiyyətlə 10-dan artıq azərbaycanlı tələbənin konfransada poster və
şifahi təqdimatlar olaraq öz tezisləri ilə müxtəlif seksiyalarda iştirakı nəzərdə
tutulmuşdu. Xüsusi olaraq, ANGC-nin təşəbbəsü ilə Xəzər Dənizi bölməsi təşkil
olunmuşdu və bu bölməyə Leipzig Universitetinin PhD pilləsində təhsil alan
azərbaycanlı tələbə Elşən Abdullayev sədrlik edirdi. Konfransa tezisləri qəbul
olunmuş 4 tələbə ANGC-nin dəstəyi ilə göndərilmişdir.
26 apreldə ikinci gün konfrans öz gərgin işinə başladı. İlk gündə 8 seksiya
üzrə çıxışlar oldu. Xəzər dənizi bölməsinin keçirilməsi də həmin günə təyin
olunmuşdu. Qeyd edək ki, Xəzər dənizi bölməsində 5 çıxış poster şəklində təqdim
olundu. Dinləməyə gələnlər arasında Dr.Matthias Riede –RWE şirkətinin Hamburq
ofisindən gələn baş geofiziki xüsusu ilə yer alırdı. İlk olaraq Qumru Muradovanın
(BDU-nun IV kurs tələbəsi) çıxışı dinlənildi. Daha sonra Vüsalə Agayeva (ADNA
PhD tələbəsi) , Fuad Rəhimov,(ADNA , magistr tələbəsi) Elşən Abdullayev
(Leipziq universitetinin PhD tələbəsi) və Zhassulan Karamergenovun (Qazağıstan)
çıxışlar dinlənildi, mövzu ətrafında müxtəlif fikirlər müzakirə edildi. Qeyd edim
ki, Xəzər dənizi bölməsinə konfrans zamanı sponsorluğu ARDNŞ-nin
Almaniyadakı bölməsi və Alaminayadakı Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi edirdi.

Həmin gün başqa bir bölmədə "Understanding the earth's crust" bölməsində
digər azərbaycanlı tələbə Zöhrab Cavad-zadənin şifahi təqdimat olaraq çıxışı
dinlənildi.
Çıxışda digər iştirakçılar və dinləyicilərlə yanaşı azərbaycanlı tələbələrdə
iştirak etdi. Konfransın III – IV günü Nərgiz Əsgərova (ADNA, PhD) , Fərid
Ələkbərov (ADNA magistr I kurs) və Nigar Axmədxanova (BDU bakalavr I kurs)
müxtəlif bölmələrdə öz çıxışlarını etmişdilər.
Konfransın sonuncu günü SEG European Challenge Bowl yarışması
keçirildi.Nəhayət gərgin keçən günlərin sonunda “Bağlanış Mərasimi” və “Əlvida
Qala” ilə konfrans öz işini tamamlamış oldu.

