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Tudományos konferencia 

 
„Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the 

Lower Basin of the Danube” címmel 
 

(Craiova, 2010. szeptember 23-27) 
 
 
 
 Az 1966-ban alapított Craiovai Egyetem Földrajzi Tanszéke 1992 óta rendez földrajzi 
konferenciákat általános és speciálisabb témákban egyaránt. Ezek eleinte országos események 
voltak Romániában, majd a bolgár és a szerb kollégák bevonásával nemzetközivé váltak. Idén 
már az ötödik összejövetelre került sor, amelyre az alsó-dunai együttműködés keretében először 
hívtak meg magyar szakembereket is. Az alsó-dunai medencék összehangolt kutatásának 
fontosságát az európai Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos teendők éppúgy aláhúzzák, 
mint a 2011-es magyar EU elnökségre való felkészülés feladatai, hiszen a kormányzat fontos 
céljának tekinti a dunai együttműködés kereteinek kiszélesítését, a Dunával kapcsolatos 
szerződések megújítását. A craiovai tanácskozáson Magyarországot az ELTÉ-ről négy fiatal 
oktató és két geológus BSc-s hallgató, az SZTE-ről két, a PTE-ről egy oktató képviselte.  
 
 Az előadások a természet- és társadalomföldrajz, sőt számos társtudomány (politológia, 
demográfia) több szakterületét is felölelték. Az első plenáris előadást Lóczy Dénes, a Kárpát-
Balkán Geomorfológiai Komisszió elnöke tartotta, Floodplains – links between countries and 
landscapes címmel, őt egy-egy szerb, bolgár és román előadő követte. A konferencia ezután 
szekcióülésekkel folytatódott. A természetföldrajzi témájú előadások közül a térinformatikai 
módszerek többirányú alkalmazását bemutató bukaresti  prezentációk voltak a legérdekesebbek. 
A házigazdák felajánlása jóvoltából az előadásokat a Forum Geografic c. román szakfolyóirat 
2011. évi számaiban olvashatjuk majd angol nyelven.  
 
 A sikeres összejövetelt a Vaskapu-víztározó környékére vezetett, hajóúttal, halételekből 
álló ebéddel és némi hegymászással is egybekötött szakmai kirándulás egészítette ki. A 
kirándulás során kapott magyarázatokban elsősorban a természetvédelem szempontjai kaptak 
hangsúlyt.  
 
 A konferencia megszervezésért köszönet illeti a vengdéglátó Sandu Boengiu professzort, 
lelkes segítői közül pedig elsősorban Liliana Popescut és Cristiana Vâlceát. A rendezvény jól 
szolgálta a korábban sokkal intenzívebb térségi kapcsolatok újraélesztését, a fiatal geográfusok 
számára a szomszédos országok földrajzi kutatásaiba való betekintést, a hasonlóan fiatal 
kollégáikkal történő kapcsolatépítést. Örömmel vettük tudomásul, hogy az együttműködésnek 
folytatása is lesz: a következő ülést, 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem geográfusai fogják 
megrendezni.  
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