Tájékoztató a nemzetközi földtani kongresszus szervezéséről
A Földtani Tudom ányok Nemzetközi Uniója
(IUGS) négyévenként rendez kongresszust. Ez
zel kapcsolatban a Szervező Bizottság értesített
bennünket, hogy a soron következő 26. Nem zet
közi Földtani K ongresszust 1980. július 7— 17.
között Párizsban rendezi.
Az első körlevélben előzetesen ism ertették azt
a nagyszabású tudom ányos program ot, am it 20
szekcióban terveznek lebonyolítani. Ezek a kö
vetkezők :
K őzettan; Á sványtan; Paleontológia; Rétegtan, Tektonika; Tengeri földtan; Szedim entológia és üledékkőzettan; P rekam brium ; K varter
és geomorfológia; Geofizika; Geokémia; Távész
lelés; M atem atikai földtan és Földtani infor
m áció-tudom ány; M etallogénia és ércek; Fosszi
lis energiakészletek; Hidrogeológia; M érnök
geológia; Földtani veszélyek; P lanetáris tudo
m ány; Földtan története; Oktatás és képzés.
A kongresszus keretében ezeken kívül még
sor kerül:
— A Földtani Tudom ányok Nemzetközi
U nióján belül m űködő különböző asszociá
ciók és komissziók bizottsági ülésére és
szimpozionok tartására.
— H ét kollokvium keretében tudom ányos
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előadások hangzanak el a világ hasznosít
ható ásványkészleteinek eloszlásáról, k ü 
lönös tek in tettel az energiahordozó nyers
anyagokra; a kontinentális perem ek és
óceánok földtanáról; az Alpi hegylánc
földtanáról a Tétiszből kiindulva;- Európa
földtana a prekam brium tól a poszt-hercini
üledékképződési m edencékig; valam int
Franciaország földtanáról.
— Sor kerül egy tudom ányos m űszaki kiállí
tásra és tudom ányos film ek vetítésére.
— Végül gyakorlatilag Európa jelentős ré 
szét érintő kirándulásokat is terveznek.
A fentiékkel kapcsolatban az IUGS M agyar
Nem zeti Bizottsága felhívással fordult a földtani
tudom ányok m űvelésében érdekelt tárcákhoz és
főhatóságokhoz, hogy szakem bereiknek a Kong
resszuson való előadás tartását és részvételét se
gítsék elő.
A részvételi szándékot 1978. áprilisig kellett
elju ttatn i a Titkársághoz. A Központi Földtani
H ivatal és intézm ényei részéről a Kongresszus
ra történő kiküldés kritérium a a kutatók nyelv
tudása, a tudom ányos előadások tartása, illetve
a program ism eretében a saját kutatási tém ák
hoz való kapcsolódás.

