
M a g y a ro rszá g  r e n d e z i  a  X. N em ze tk ö z i 
S z p e le o ló g ia i K o n g re sszu s t

A Nemzetközi Szpeleológiai Unió 1986 nyarán barcelonai közgyűlésén úgy határozott, hogy a soron 
következő X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszust Magyarország rendezze. Az Unió döntését a magyar 
barlangkutatók olyan megtiszteltetésnek tekintik, amely a több mint 75 éves szervezett tudományos magyar 
barlangkutatás eredményeit nemzetközileg is elismerésre méltónak tartja, és arra érdemesnek, hogy ezekkel 
a tudományos eredményekkel a világ szpeleológusai közvetlen közelről — a helyszínen is — megismerked
hessenek. A Kongresszust szeretnénk úgy megszervezni, hogy az a világ barlangkutatóinak gyümölcsöző 
szakmai találkozója legyen. Tudományos programjában kiemeljük korunk legnagyobb problémájának, 
— az ember és a környezet kapcsolatának — szpeleológiai vonatkozásaként a természeti és emberi tényezők 
hatását a barlangokra.

A X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus központi rendezvényeit Budapesten tartjuk 1989. augusztus 
14—20. között. A rendezvény az elő- és utószimpóziumokkal együtt 1989. augusztus 7-től szeptember 3-ig 
tart. Szeretnénk, ha a budapesti kongresszus programja minél gazdagabb és változatosabb lenne, ezért az 
elő- és utószimpóziumok keretében lehetőséget kívánunk teremteni a szomszédos országok karsztterületeinek 
megismerésére is.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretében megalakult a Kongresszus Szervező Bizottsága, 
amelynek munkájában valamennyi barlangkutatással kapcsolatban álló magyar szervezet képviselője részt 
vesz. Őszinte tisztelettel és magyaros vendégszeretettel várjuk a világ szpeleológusait Budapesten 1989 
nyarán.

Dr. Fodor István
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöke
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In summer, 1986, at its Barcelona meeting the International Speleological Union decided to organize its 
next (lOth) International Speleological Congress in Hungary. Hungárián speleologists regard the decision as 
an honour acknowledging the achievements of more than 75 years’ organized scientific cave research and 
appreciating the results worth presenting to the speleologists of the world on the spot. Our intention is to 
make this congress a very useful meeting ot the world’s speleologists. In the academic programme the 
speleological aspects of the greatest challenge of our age (the mán and environment relationship), natural 
and humán impact on caves.

The C e n t r a l  events of the lOth International Speleological Congress are held in Budapest b e t w e e n  August 
14 and 20, 1989. With the pre-congress and post-congress symposia the meeting will take piacé from August 
7 to September 3, 1989. We would like to make the programme of the Budapest Congress as varied and rich 
as possible and, therefore, we alsó mean to give opportunities to get acquainted with the karst regions of 
the neighbouring countries in the course of pre-congress and post-congress symposia.

Within the Hungárián Karst and Speleological Society, the organizing Committee of the Congress have 
formed and in its work representatives from all institutions associated with cave research participate. We 
are awaiting the speleologists of the world with true respect and will give them Hungárián hospitality in 
the summer of 1989.
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