
KONGRESSZUSI KIADVÁNYOK, KÖNYVEK
A kongresszus alkalmából nemcsak a napisajtó, 

a rádió és a televízió foglalkozott gyakran a barlang- 
kutatással, de számos kiadvány is megjelent.

A Társulat, illetve a szervező bizottság a kong
resszus idejére dr. Kosa Attila szerkesztésében ki
adta a bejelentett és kellő időben beküldött elő
adásokat (222 teljes szövegű előadást, 137 össze
foglalást) tartalmazó „Proceedings” összesen 
700 oldal terjedelmű két kötetét. (A kongresszusi 
kiadvány harmadik kötete — mely tartalmazza a 
későn beérkezett előadások szövegét, valamint a 
kongresszus megnyitóbeszédeit, a szakbizottságok 
jelentéseit, az UIS újonnan megválasztott tisztség- 
viselőit, valamint a résztvevők teljes listáját — 
várhatóan 1990 közepén jelenik meg.)

Megjelent a kongresszus összes rendezvényét 
tartalmazó 50 oldalas programfüzet, valamint a 
szakmai kirándulások útvonalát, szakmai ismeret- 
anyagát tartalmazó 11 angol nyelvű kirándulás- 
vezető, összesen 425 oldal terjedelemben.

Megjelent a Karszt és Barlang belül is színes ké
pekkel illusztrált, angol nyelvű különszáma, mely 
átfogó képet ad hazánk karsztterületeiről, barlang
jairól, az egyes tudományágak, szakterületek leg
jelentősebb eredményeiről, a hazai barlangkutatás 
történetéről, szervezetéről egyaránt. A különszámot 
a kongresszus résztvevői a részvételi díj fejében 
megkapták.

Elkészült egy 20 oldalas magyar és angol nyelvű 
vezető a Barlangok a képzőművészetben c. kiállítás
hoz, valamint ugyancsak kétnyelvű reprezentatív 
prospektus a Borsod-Abaúj-Zemplén megye őskora 
c. kiállításhoz.

A Kongresszus ideje alatt öt alkalommal jelent 
meg „napilapja” , a News. Szükségessége már a ren
dezvény előkészítése során felmerült, de a rövid 
életű kiadványt életre hívó döntés csak a kongresz- 
szus első munkanapján, augusztus 14-én délután 
született meg, amikor másológép munkábaállásával 
megteremtődtek a helyszíni szerkesztés és sokszoro
sítás feltételei. (Ezért ezúton is köszönetét mon
dunk!). Másnap reggel a kongresszus helyszínére 
érkezők már a kapuban kézhez kapták az augusztus 
15-i keltezésű NEWS-t, amely ezt követően — az 
augusztus 16-i kirándulási napot leszámítva — 
összesen 5 alkalommal jelent meg.

Az augusztus 20-i számot — nagyfokú előkészítés 
után — 10 perccel az új UIS büro megválasztása 
és az 1993-as kongresszus kínai helyszínének meg
szavazása után már terjesztettük, a résztvevők nem 
kis meglepetésére és örömére.

A kongresszus szervező bizottsága a kiadványok 
mellett néhány aprósággal is kedveskedett. Poszter
naptár jelent meg, melyen a kongresszus emblémája 
mellett a József-hegyi-barlang színes felvétele lát
ható. Kapható volt a Baradla múlt századi rajzait 
ábrázoló kongresszusi boríték és képeslap, valamint 
a kongresszus emblémájának különböző méretű 
öntapadós matricája.

A magyarországi szakmai és népszerűsítő folyó
iratok is kongresszusi számmal emlékeztek meg a 
rendezvényről.

A Föld és Ég augusztusi számában a kongresszus 
ismertetése mellett bemutatta a hazai karsztterüle
teket és barlangokat, barlangkutatásunk legjelleg
zetesebb központjait, eredményeit és eseményeit, 
valamint személyiségeit.

A Búvár ugyancsak augusztusi számában az elmé
leti ismereteket nyújtó cikkek mellett egy-egy ide
genforgalmi barlangunk bemutatása, a barlangok 
élővilágával, gyógyhatásával foglalkozó írások sze
repeltek, de megismerkedhettünk egy-egy barlang- 
kutató csoport hétköznapi életével, különleges vál
lalkozásaival is.

A kongresszus tiszteletére a Technológia Kiadó 
fotóalbumot jelentetett meg Színes barlangvilág 
címmel. Hazánk legszebb és legérdekesebb barlang
jait bemutató 120 színes felvételt magyar, német és 
angol nyelvű rövid leírások egészítik ki.

A kongresszus tiszteletére a debreceni Atomkutató 
Intézet külön füzetben megjelentette a barlangi 
rádioaktivitással foglalkozó kutatóknak a kong
resszuson elhangzott és a kongresszusi kiadványban 
is megjelent négy előadását.

A Barlangtani Intézet s kongresszus alkalmából 
két tervezett kiadványsorozat első számait jelentette 
meg: az egyik a „Földtani természetvédelem — 
barlangvédelem”, a másik a „Barlangklimatoló
gia — barlangterápia” címet viseli. Mindkettőt 
dr. Tardy János szerkeszti.

Hazslinszky Tamás—Szablyár Péter
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