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JAUNÙJÙ KONGRESO DALYVIÙ SUSITIKIMAS
Kongresas buvo skirtas mokslininkams, tyrëjams, studentams, inþinieriams, vandens iðtekliø specialistams, konsultantams, pareigûnams ir tiems, kurie domisi poþeminiu vandeniu bei aplinka, kad bûtø galima efektyviau keistis idëjomis, þiniomis, patirtimi, ávairiais tyrimø
metodais ir praktiniu jø taikymu. Vienas svarbiausiø kongreso uþdaviniø buvo pasiekti, kad
sprendþiant pasaulines poþeminio vandens problemas specialistai efektyviau bendrautø tarpusavyje ir su visuomene.
Tarp gausaus dalyviø bûrio buvo ir keliasdeðimt jaunøjø (organizatoriø praðymu amþius
neturëjo virðyti 35 metø) dalyviø, t. y. nesenai
disertacijas apgynusiø mokslininkø, doktorantø ar kà tik universitetus baigusiø magistrø. Viena kongreso popietë buvo specialiai skirta ðiam
jaunimui susitikti. Susitikimas buvo skirtas aptarti narystës THA organizacijoje klausimus, pasidalinti ávairioms idëjoms, iðsakyti pageidavimus, skatinti bendradarbiavimà.
Susitikimas prasidëjo nuo trumpo dalyviø
prisistatymo. Pirmiausia buvo iðaiðkintas dalyviø amþius: susidarë beveik lygios dvi grupës 
2530 metø ir 3135 metø. Didþioji dauguma
dalyviø buvo europieèiai, nemaþai atvyko ið
Ðiaurës Amerikos bei Australijos, tuo tarpu Afrikos þemynui atstovavo vos 4 dalyviai. Dauguma dalyviø paklausti, kodël atvyko á ðià konferencijà, atsakë, jog tai  puiki galimybë pristatyti savo darbus bei veiklos sritá, susirasti tos paèios srities specialistø
Jaunieji kongreso dalyviai susitikimo pertraukos metu 
Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos katedros doktorantai
Kostas Kauðinis ir Anicetas
Ðtuopis su hidrogeologe Elena Vakh ið Rusijos.
Young participants of the
Congress during a break: Vilnius University Hydrogeology
and Engineering Geology
graduate students Kosta Kauðinis and Anicetas Ðtuopis
with a hydrogeologist Yelena
Vakh from Russia.

tolesniam bendradarbiavimui. Þinoma, neapsieita ir be ðmaikðèiø pasisakymø, kai vienas
prancûzas pasiteisino, jog á ðá kongresà atvyko, nes virðininkas negalëjo. Pagal tai, kà veikia ðiame kongrese, dalyviai pasiskirstë á 3 grupes: vieni skaitë þodinius praneðimus, kiti pristatë paruoðtus stendinius praneðimus, likusieji
atvyko á kongresà tiesiog pasisemti þiniø. Toliau
buvo aptariami narystës THA klausimai, kurie,
kaip susidarë áspûdis, tampa gana rimta problema, nes paskutiniaisiais metais THA nariø skaièius maþëja. Ir ið tiesø, papraðius esamus THA
narius pakelti rankas, tokiø atsirado vos keletas. Viena pagrindiniø prieþasèiø, kodël jaunimas vis dar ne THA narys  nario mokestis, kuris, tiesà sakant, studentui priklausomai nuo jo
valstybës finansinës padëties nëra toks jau didelis ir siekia nuo 20 EUR (maþo pajamingumo
ðalims) iki 34 EUR (didelio pajamingumo ðalims). Kitos prieþastys, dël ko jaunimas ne THA
nariai: nepakankama THA reklama, per maþas
organizacijos dëmesys bûtent jauniesiems
mokslininkams ir kt. Buvo ir tokiø dalyviø, kurie
buvo asociacijos nariais, taèiau ið jos iðëjo, nes
tiesiog nematë prasmës mokëti nario mokestá.
Pagrindinës privalumo narystës asociacijoje
prieþastys buvo ávardintos ðios: galimybë bendradarbiauti su kitais poþeminio vandens specialistais visame pasaulyje, þurnalo Hydrogeology Journal reguliarus gavimas, nuolaidos
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Tarptautinës hidrogeologø asociacijos
generalinis sekretorius Shaminderis Puris su jaunaisiais kongreso dalyviais susitikimo metu.
Secretary General of the International Association of Hydrogeologists (IAH) Shaminder Puri with the young participants
of the Congress.

THA iðleidþiamoms knygoms, nuolaidos registracijos mokesèiui ávairiuose THA organizuojamose tarptautinëse ir nacionalinëse konferencijose ir pan. Diskutuojant apie tai, ko tikimasi
ið narystës ðioje asociacijoje, iðryðkëjo tokie pageidavimai: glaudesnio bendradarbiavimo tarp
vyresnës ir jaunesnës kartos atstovø, glaudesnio bendradarbiavimo regionø mastu, didesnio
jaunøjø mokslininkø palaikymo publikuojant
mokslinius straipsnius ir pan. Buvo sutarta, jog
naudojantis interneto privalumais bus kuriami
diskusijø forumai, kad aktuali informacija, ávairios problemos ir ðiaip kasdieniai dalykai bûtø
aptariami kuo platesniame rate.
Aptarus opius klausimus, ðio susitikimo diskusijos persikëlë á neformalià aplinkà. Prie jaunøjø kongreso dalyviø prisijungë ir THA prezidentas dr. Wilis Struckmeieris bei THA generalinis sekretorius Shaminderis Puri. Jie pasveikino jaunuosius renginio dalyvius ir pasidþiaugë jø indëliu á hidrogeologijos mokslo vystymàsi
bei populiarinimà, iðreiðkë viltá, jog jaunoji karta bus dar aktyvesnë sprendþiant ávairius hidrogeologijos mokslo klausimus.
Straipsnio autoriai artimiau susipaþino su
kolegomis ið Rusijos (Tolimøjø Rytø), Zambijos, Didþiosios Britanijos, PAR, Lenkijos. Pavyzdþiui, jaunieji Rusijos mokslininkai susiduria su
panaðiomis problemomis kaip ir mes, t.y. nepakankamas finansavimas, geros techninës
bazës trûkumas, taèiau jie kur kas daþniau iðvyksta á ávairias konferencijas tiek savo ðalyje,
tiek uþ jos ribø, tad turi ir daugiau galimybiø
tobulëti. Kolega ið PAR, jau apgynæs disertacijà, pasakojo, jog jo universitete sudarytos
puikios galimybës moksliniam darbui, o pasak

kolegos ið Zambijos, dirbanèio
Energetikos ir vandens ûkio plëtros ministerijoje, jø ðalyje didþiausias dëmesys ðiuo metu
skiriamas kietøjø naudingøjø iðkasenø gavybai, tuo tarpu poþeminis vanduo yra tarsi antrame
plane, nes paprasèiausiai trûksta gerø specialistø. Jam buvo
sunkiai suprantama, jog mûsø
valstybinës ástaigos, tokios kaip departamentai ar ministerijos, daugiausia uþsiima ávairiø
projektø kontrole, kai jø ðalyje valstybinës ástaigos paèios vykdo ávairius projektus. Beje, kongrese dalyvavæ Nikaragvos, Malaizijos, Ukrainos jaunieji mokslininkai disertacijas raðo gerà techninæ ir finansinæ bazæ bei pajëgø moksliná personalà turinèiuose Ðvedijos Lundo bei
Upsalos universitetuose.
Puikiai organizuotas THA kongresas baigësi.
Belieka tikëtis, jog ðiltas bendravimas, lydëjæs viso kongreso metu, tæsis ir toliau. Norëtøsi palinkëti, kad kitame kongrese, kuris vyks 2012 m. Kanadoje, prie Niagaros kriokliø, Lietuvai atstovautø didesnis bûrys tiek jaunøjø, tiek vyresnës kartos hidrogeologø, nes toks renginys ne tik prapleèia paþintis ar sutvirtina senàsias, bet ir yra gera
galimybë susipaþinti su mokslo naujovëmis ir pasiekimais ir kartu priminti kitiems apie save.
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Á kongresà vaþiavome automobiliu. Pirmyn 
ðiauriniu keliu Kielcø link, o gráþome pietiniu per
Liublinà ir Baltstogæ, tad turëjome galimybæ pamatyti ne tik Lenkijos miestus, bet ir kaimus. Po
Antrojo pasaulinio karo Lenkija, nors ir pateko á
sovietø átakos sferà, taèiau iðlaikë savo valstybingumà. Ji neiðdraskë savo ûkiø, nekûrë kolûkiø.
Atsikraèiusi sovietø globos ir ástojusi á Europos
Sàjungà, ðalis gerai iðnaudoja jos pagalbà: vaþiuojant kaimo vietovëmis matyti daug naujø ûkininkø pastatø, veði laukai, soduose noksta gausus derlius. Stebëdami visa tai palyginome su
savo kraðtu ir pagalvojome, kiek daug per sovietmetá praradome, kad ir po dvideðimties laisvës metø nesugebame atsitiesti.

