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NEIL ELBRIDGE GORDON Ne il E lbridge Gordon 1886. októbe r 
7-én szü letett New York állam Spofford községé ben. Egy 
mindö ssze egye tlen tanteremmel rendelkező iskolában kez dte 
tanulmán ya it, a közép isko lát már a New York állambeli 
Watertown városban fejezte be. Bachelori fokozatát és dok
torátu sát a Syrac use Egyeteme n, a kémiai tudományok Ph.D. 
fokoza tát pedig a John s Hopk ins Egyetemen szerezte meg, 
1917-ben. 

Miután befejezte tanu lmányait, a Mary landi Egyete mhez tartozó 
Gouche r Co llege-ba n tan ított , majd 1928-ban vissza tért a 
Hopk ins Egyetemre. 1936-ban a Missouri állambeli Central 
Co llege lett új munkahelye a Johns Hopkin s Egyetem helyett, 
majd 1 942-től a Wayne Egyetemen dolgozo tt (Detro it, Mich igan 
állam). Mega lapította a Journa l ofC hemical Education folyóira
tot és a K.resge-Hooker Könyvtárat. 1949-ben hunyt el. 

A GORDON RESEARCH CONFERENCES TÖRTÉNETE Az e lső 

talá lkozót, ame lye t később a Go rdon Kutatói Tudományo s 
Rendezvé nyek (Gordo n Research Conferences , GRC) részévé 
nyilván ítottak , az egyes ült álla mokbe li Balti mor e-ban , 
Mary land államba n, a Johns Hopkin s Egye temen tartották meg 
193 1 nya rán. Az ülést Neil E. Gordon profes szo r hívta össze, 
az ottan i kémiai kar munkat ársa. Gordo n profe sszor szándé ka 
az volt, hogy egy o lyan tudó sokból álló csoportot gyűjtsön 

maga köré, akik egy különl eges szakterületen , a kutatások 
határterü letén do lgoznak . Lehetővé kívánta tenn i számukra az 
ismeretsze rzést a sajá t szakterü letük legújabb eredményeiről , 

hogy ezá lta l új irányokat szabj on a kutatásoknak. A ta lálkozók 
máig is ebben a sze llembe n folynak. 

193 1 -tő l 1947- ig a (rRC ü lése ke t M;iry land állam ban, 
Chesapeake Bayben tartották. Sok éven át a találkozó mint egy 
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a Johns Hopkins Egyetem „nyá ri iskolája " vo lt, a Remsen 
Hallban , a kém iai kar épületében gyü ltek össze a résztvevők. 

Annak érdekéb en, hogy a Gordon Resea rch Confere nces minél 
függetlenebb legye n, az 1930-as éve k köze pén átkö ltöz tették 
Gibson Island-re. Nagyj ábó l ugyan ebben az időben a GRC 
csat lakozott az American Assoc iation of the Advanceme nt of 
Science sze rvezetéhez, és fölvette az AAAS-Gibson Island 
Chem ica l Research Conferences (AAAS - Gibson Island 
Kémiai Kutatás i Konferenc ia) megj elölést. Ez a müköd ési 
szerkezet 1946-ig, Neil Gordon nyu gdíjba vonulásái g folytató
dott. 

1947-ben a GRC ismét költözött, ezúttal a Colby Junior 
Co llege- ba (a mai Colby-Sawyer College), New Londonba, 
New Hampshire államba , és Neil Gordo n professzo rnak a 
ta lálko zók érdekében végzett sokéves mun kássága el is
meréseké nt átkere sztelték Gordon Research Conferences-re. 
1947 nyarán 10 ülést tartottak. 1965 -ben a GRC-t kutatási és 
oktatási cé lokra alakult nem-jövedelemérdeke lt, alanyi adó
mentes társaságké nt bejegyez ték New Hampsh ire államban. A 
GRC tevékenységi köre nagy ütemben bővü lt New Englandben 
az éve k során. 1999-be n már nyolc iskolát működtetett New 
Hamp shire-ben és Rhode lsland-on, a júniu s-augusztusi idősza
kban pedig hetente csaknem 12 találkozót tart. 

1963-ban a Polymers Konfe rencia áttelepült a ka liforniai Santa 
Barbarába , mega lapítva a nyugati part i "téli tanfolyamokat" . 
1980-ban a téli tev ékenység a szintén kalifornia i Yenturába 
költözött. Ma a GRC itt három szá llodában 25-30 konferenciát 
szervez a ja nuár-márc iusi időszakban. 

1990-ben , követve az alapkutat áso k és a ipari módszerek 
nemzetköz i bővü lését, a GRC az Egyesü lt Államokon kívülre 
is kiterj esztette tevékenységét. Az első ta lálkozóka t az észak
olasz Yolterrában tartották . A GRC tevékenys ége gyo rsan 
bővült Európában : 1999 tavaszán Toscanában, 2000-b en pedig 
Oxfo rdban tartot tak üléseke t. 1996-ba n két, Japánb an megren
dezett találkozóra is sor került , és várhatóan a Csendes Óceá n 
keleti partján is bővüln i fog a találkozók száma. 
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