
Jelentés a Dokumentációs Szakosztály 
1977» évi munkájáról

Az 1974-óta összevontan működő Dokumentáoiós Szakosztály az elmúlt években megterem
tette működésének személyi, szervezeti és tárgyi feltételeit. Az 19 77-es évben fő fela
datának tekintette az MKBT Dokumentációs Gyűjteményeinek rendezését, illetve fejleszté
sét. Az 1977« év tekinthető a Szakosztály életében az első olyan szakasznak, ahol nem 
szervezési, ügyrendi feladatok jelentették a munka nagyrészét, hanem az azokra épülő ál
landó fejlesztés.
Az egyes munkabizottságok 1977-ben a következő tevékenységet folytatták:

Bibliográfiai munkabizottság: Megjelent az "Évkönyvben" 124 oldal terjedelemben az 
19 3 1-19 4 5 közötti barlangbibliográfiák szerzői és földrajzi névmutatója. Megkezdődött az 
19 45-1950 közötti szakcikkek bibliográfiai adatainak ellenőrzése és az eldugott oikkek 
egy részének felkutatása.

r2Í2i£á£iSÍ_ÍSií5^S5i52ÍÍ2áii Meghirdette és elbírálta az MKBT 19 76. évi fotópályázatát. 
1977-ben került megrendezésre a XI. Országos Könnyűbúvár Fotópályázat, a Természet Vi
lága, a MKSZ és a "Vízgazdálkodás" szerkesztőségének közreműködésével. Az Osztrák Bar- 
langkutatók X. Nemzetközi Fotópályázatán magyar barlangkutatók 11 db dijat nyertek, a 
különböző kategóriákban. A munkabizottság felmérte a Társulat fénykép- és diagyüjtemé- 
nyének állapotát, megkezdte gyűjteményi rendezését.

Kartografiai_munkabiz2 ttság^ Folyamatosan gyűjtötte a régi és újonnan készült barlang
térképeket, valamint az azokra vonatkozó adatokat. A Társulat barlangtérkép-tárának anya
ga az 19 7 7. év végén a következő volt:
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hegység közp. jelentés és Dokumentációban Társulati
térképtár pályázatban 1975-ig kiadványban

Budai-hg. 35 3 5 0 = 43
Pilis 11 33 7 4 = 55
Gerecse 6 11 0 12 = 29

Vértes 20 0 2 0 = 22
Bakony 114 10 80 5 =209

Bükk 11 2 5 26 = 44
Aggteleki-karszt 44 34 1 19 = 98

Mecsek és Villány 9 0 0 4 = 13
Egyéb 2 0 0 0 = 2

Összesen: 252 93 100 70 = 5 15 db

Különböző társulati gyűjteményekben 735 lapon 515 barlang térképe. A munkabizottság 
Horváth János vezetésével összegyűjtötte az "Országos jelentőségű barlangok"-ra vonatko
zó kartográfiai adatokat. A 86 db országos jelentőségűnek nyilvánított barlang közül 34 
db-nak még ninos térképe a Társulat gyűjteményében és szaklapjaiban sem került közlésre.



Kataszteri munkabizottság^ 1977-ben elbírálásra került az 1976-ban kiirt barlangkatasz 
terezési pályázat. Négy pályamunka érkezett be, Tés, Isztimér, a Gereose-i Nagy-Somlyó és 
Ilosszuvontató csoportjáról, valamint az Alsó-hegyről. A szakmai kézirattár az 1976» évi 
jelentésekkel gyarapodott. A Szpeleográfiai terepjelentés nagymérvű növekedése a barlang
ka taszterezési pályázatnak köszönhető, s 19 77-ban 123 lappal gyarapodva összesen 387 db- 
ból áll.

A Kataszteri munkabizottság összeállította az OTvH Barlangtani Intézetével közösen az 
"Országos jelentőségű barlangok" listáját, s e barlangokat ellátta barlangkataszteri szá
mokkal. A Nemzetközi Szpeleológiai Unió részére összeállította Magyarország leghosszabb 
és legmélyebb barlangjainak listáját. Ez publikálásra került a "Karszt és Barlang" kong
resszusi különszámában, az 1977. évi sheffield-1 Szpeleológiai Kongresszus előadásgyüj- 
teményében és a "Spelunoa" különszámában.

Nominológiai és terrainológiai_munkabizottság£ Felülvizsgálta az "Országos jelentőségű 
barlangok" elnevezését, s az eddig felülvizsgált barlangneveket továbbította az Akadémia 
és a MÉM földrajzi név bizottságaihoz.

A Dokumentációs Szakosztály 1977-ben, az előző évek tervszerűen kialakított munkafel
tételei eredményeként kívánja folytatni munkáját, elsősorban a dokumentáoiós anyagok köz
zétételével.
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