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International Congress of Speleology in Artificial Cavities 2019
ПЪРВА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Уважаеми колеги,
ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕСИ
Подземни кухини :

Първият международен конгрес по спелеология в изкуствени кухини се проведе
в Рим / Италия в периода 11-15 май 2015 г., а втория се проведе в Ургюп Кападокия / Турция от 6-10 март 2017 г. Третото издание на конгреса ще се
проведе в град Добрич , от 20 до 25 май 2019 г.



Стари мини



Църкви и манастири



Гробници



Подземни кариери

Събитието ще бъде организирано от Българското пещерно дружество в сътрудничество с Регионалните исторически музеи в Добрич и Варна, община
Добрич, различни научни институции и при патронажа на Комисията по изкуствени кухини при Международния съюз по спелеология , Балканският спелеоложки съюз и федерацията Hypogea – Италия. Конгресът е посветена на 90 годишнината на организираната спелеология в България



Дренажни канали

Дата и място на провеждане



Водохващания и канати



Проучване и картиране

ХИПОГЕА ‘2019 ще се проведе в град Добрич от 20-ти до 25-ти май 2019 г.
По време и след конгреса ще има няколко екскурзии до различни изкуствени кухини, скални църкви и манастири в Североизточна България.



Опазване

Цели на събитието



Възстановяване



Социализация

Основната идея на ХИПОГЕА 2019 е продължи традицията започната от конгреса в Рим и наследена от неговото второ издание в Кападокия - Турция.
Втората, но не и последна, цел на събитието е засилването на диалога и насърчаване на сътрудничеството между непрофесионалните и професионалните изследователи на изкуствените кухини , създаването на възможност на
членовете на общността да споделят своя опит върху изследването на обектите както и насърчаването на опазването на подземното историческо и
културно наследство.

Работен език: английски
Основни теми на дискусиите:


Резултатите от проучването на различни видове обекти в зависимост
от техният произход и предназначение;



Историческо, културно и икономическо значението на изкуствените
кухини;



Опасности , опазване, възстановяване, норми за защита ;



Способи и средства за събиране на научна информация, картографиране,
визуализация и интерпретация на получените данни;



Общи въпроси .

Крайни срокове
Изпращане на
резюмета:

Декември
31-st 2017

Потвърждение
на резюметата

Март
31-st 2018

Представяне на
окончателен
доклад

Юли
31-th, 2018

Ранна
регистрация

Октомври
15-th, 2018

Затваряне на
регистрацията

Май
1-st, 2019

Докладите се представят само на английски език . Устното им представяне
по време на конгреса е до 12 мин. + 3 мин. за дискусия) или под формата на постери . Работите се допускат след утвърждаването им от Научния комитет. За да се осигури съставянето на програмата на конгреса и отпечатването на сборника с докладите, горепосочените срокове ще бъдат строго спазени.

Организационен комитет

е- mail :
hypogea@bgcave.org
Web страницата ще бъде
На разположение скоро!
Учтиво ви каним да
участвате както и за вашата
помощ за споделяне на
настоящата информация с
ваши колеги.

Всеки има нещо за споделяне ...

