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A L C A D I  ’ 92
nemzetközi tudományos konferenciát rendez, amelyen azkLpok, a Y^Krpátok, a DI naridák és a kőzbezárt 
térségek karsztjainak, barlangjainak az első világháborúig terjedő kutatásának történetével foglalkoznak.

A konferencia /ö célkitűzései:
a) fórumot nyújtani az em lített régió szakembereinek, hogy közkinccsé tegyék eddigi kutatásaik 

eredményeit,
b) bemutatni, hogy ezen térség kiemelkedő szakmai személyiségei munkásságukkal m ilyen hatással 

voltak a karsztoiógia és szpeteológia általános fejlődésére,
c) kim unkálni és egyeztetni a további közös kutatások témaköreit, és ezek alapján kialakítani az 

együttműködés jövőbeni szorosabb kereteit.
Az ALCADI Kí’regionális jellegű tanácskozás, amelyre Magyarországon kívü l elsősorban Ausztria, a 

Cseh és Szlovák Köztársaság, Franciaország, Jugoszlávia tagköztársaságai, Lengyelország, Olaszország, 
Románia és Svájc szakembereinek jelentkezésére számít a rendezőség, de szívesen veszik távolabbi 
térségeket képviselő érdeklődők részvételét.

A konferencias-LvdnCviz Budapest és Jósvafő, ahol az előadások elhangzanak, a kirándulások keretében 
pedig a résztvevők m egtekintik a Bükk és az Aggteieki-karszt tudománytödéneti szempontból legjelentő
sebb barlangjait.

Előadásokat az alábbi témakörökben várnak a szervezők a konferenciára jelentkezettektől:
1. a karsztfelszíni és barlangbeli tudományos kutatások története (geológia, geomorfológia, régészet, 

őslénytan, éghajlattan s tb .j:
2. a barlangok feltárástörténete (felfedező bejárások, mesterséges feltárások, korai leírások, térképe

zés);
3. a badangok hasznosításának és népszerűsítésének története (lakóhely; guano, foszfát és más 

nyersanyagok kiterm elése; idegenforgalom; gyógyászat stb.);
4. a karszt- és barlangkutatás kiem elkedő személyiségeinek életútja, tudományos eredményeik.
A beküldött és elfogadott előadások anyagát a szervezők a Karszt és Barlang külön számában a 

konferencia e lő tt megjelentetik. A konferencia nyelve az angol, de publikálásra elfogadnak német és francia 
nyelvű anyagokat is. A kéziratok maximális terjedelme 10 gépelt oldal, beleértve a tartalm i összefoglalókai 
és illusztrációkat is. A kéziratok beküldésének végső határideje 1992. január 31., a később érkezőanyagok 
nem jelennek meg.

A konferencián való részvétei egyéb kérdéseiről a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat irodájában 
lehet érdeklődni (1027Budapest, Fő utca 68. II. 201., te lefon:201-9493).

MKBT Tudománytörténeti Bizottság

176



The Hungarian Speleological Society and the Speleological Institute w ill organize an international 
conference

A L C A D I  ’ 92
on the history o f exploration o f karst regions and caves to the F irst World War in  theFLps, Carpathians, 
Dl narids and enclosed areas, held in Hungary, May 18 to 24, 1992.

Objectives o f the conference:
a) To provide a forum fo r the experts in the mentioned region to present their achievements to  the public,
b) To show the im pact o f m ajor personalities active in this region on the general progress o f karstotogy 

and speleology,
c) To propose and coordinate topics fo r further research and to form a concrete framework o f cooperation 

on this basis.
ALCADI ’92 w ill be a regional conference with participants outside Hungary from Austria, Czecho

slovakia, France, Italy, Poland, Romania, Switzerland and the Republics o f Yugoslavia, but natural interest 
from more remote countries is also welcome.

Preliminary programs:
M ay 17, 1992. Sunday: arriva l to Budapest, registration
May 18, monday: morning and early afternoon sessions, late afternoon: excursion in  Szemlő-hegy Cave 
May 19, tuesday: morning sessions, afternoon trips: Ivan and Castle Cave, evening: slides, film s 
May 20, wendesday: travel to Jósva fő  (Aggtelek Karst), trip  in  the Baradta Cave (Jósvafősection), evening: 

information about the activity o f Aggtelek National Park,
May 21, thursday: morning sessions, afternoon: trip  in the Aggtelek section o f Baradla Cave, evening: 

goulash-party”
May 22, friday: return to Budapest; on the way: visit the famous prehistoric caves in Bükk Mountains 

(Szeieta, Büdöspest) and the cave bath in  Miskolctapolca.
May 23, Saturday: morning free program, afternoon trip : Pát-vötgy Cave, evening: dosing session and 

farewell d inner.'
May 24, Sunday: sightseeing in  Budapest, home journey 

Papers are planned to be grouped around the following topics:
1. history o f investigations on karst surfaces and in  caves (geology, geomorphology, archaeology, 

paleontology, clim atology etc.);
2. exploration history o f caves (discoveries, a rtific ia l opening, early descriptions, mapping);
3. history o f cave utilization and popularization (as residence, extraction o f row m aterial as guano and 

phosphate, tourism, health care etc.);
4. lives and scientific results o f outstanding persons in karst and cave research.
The papers sent in  u n til deadline w ill be published as Proceedings in the special issue o f Society’s 

journal Karst and Cave before the conference begins. We ask that papers be subm itted in English, but 
acceptable German and French too. Papers m ust not exceed 10 typed pages, including abstract and 
illustrations.

During the conference a 5/77a//exhibition is organized to show the relics o f cave research in  Hungary 
(old cave maps and pictures etc.) and the posters brought along by our foreign guests.

The prelim inary conference fee is  about 200 USD. This sume includes the accomodation in Jósvafő 
(2 days), meats (6 days), fie ld  trip  expenses, farew ell party and publication. The accomodation in  Budapest 
is alternative according to the demand (camping, student hostel, hotel o r by friends).

Conference deadlines:
Return fina l registration form by ............................................................................................ 31 Dec. 1991.
Manuscript o f a ll papers to appear in Proceedings due............................................................31 Jan. 1992.
Third C ircular w ill be m ailed to registrants.......................................................................... 28 Febr. 1992.
Payment o f conference fee due .........................................................................................31 March 1992.
Address: ALCADI 92 c/o Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, H -1027 Budapest, Fő utca 68. //. 
201. Phone:201-9493

HUNGARIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY 
Committee of Science History

K. Székely D. Balázs 
Secretary Leader
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