
Institutul de Speologie
“Emil Racovi¡å”

¿i

Societatea Românå
de Speologie ¿i Carstologie

au onoarea de a vå invita så participa¡i la

al XVIII-lea Simpozion Interna¡ional de

Carstologie
Teoreticå ¿i

Aplicatå

Båile Herculane - România
24-28 Mai, 2002

desfå¿urat sub auspiciile

Academiei Române

Uniunii  Interna¡ionale de Geografie

Comisia de Carst

Prima circularå

Publica¡ii

Rezumatele comunicårilor ¿i ghidul excursiilor vor fi publicate 
într-un volum ce va fi înmânat participan¡ilor în momentul 
înscrierii. Sunt admise ¿i rezumate in-extenso: maximum 5 
pagini ¿i o figurå. Materialele complete pot fi publicate în revista 
Theoretical and Applied Karstology.

Costuri

Taxa de înscriere include mapa cu materialele tipårite ale 
Simpozionului, cocktailul de deschidere, excursia în Båile 
Herculane ¿i Valea Cernei ¿i banchetul final. Pentru membrii 
plini taxa de participare este de 500.000 lei iar pentru membrii 
înso¡itori sau studen¡i este de 400.000 lei. Pentru cei care 
plåtesc pânå la data de 31 martie 2002 taxa de înscriere este 
de numai 400.000 lei pentru membrii plini, respectiv, 300.000 
lei pentru membrii înso¡itori sau studen¡i.

Plata în avans se poate face:

[  direct la secretariatul Simpozionului de la sediul SRSC;

[ prin mandat po¿tal pe adresa: Marius Vlaicu, Institutul 
de Speologie “E. Racovi¡å”,, Str. Frumoaså  nr.11, 
78114 Bucure¿ti;

[ prin virament, în contul SRSC, nr. 2511.1-23400.1-rol, 
deschis la BCR, filiala sector 1 Bucure¿ti.

Pe durata simpozionului cazarea în camerå de douå paturi 
(hotel douå stele) ¿i trei mese costå cca 450.000 lei/zi 
persoanå. Costul excursiilor este de aproximativ 300.000 
lei/persoanå/zi, în pre¡ul excursiilor fiind incluse trei mese pe zi.

Comitetul de organizare face ¿i în acest an eforturi pentru a 
asigura pre¡uri cît mai reduse la maså ¿i cazare. In func¡ie de 
volumul sponsorizårilor ob¡inute este posibil ca aceste pre¡uri 
så fie reduse semnificativ; prioritate la acordarea unor reduceri 
vor avea participan¡ii care prezintå comunicåri ¿i studen¡ii. 
Pre¡urile ferme vor fi communicate în circulara a doua.

Excursii

Dupå simpozion sunt prevåzute douå excursii de o zi. 
Excursia 1 are drept obiectiv vizitarea carstului din Platoul 
Mehedin¡i, incluzând  op¡ional o vizitå în pe¿tera Topolni¡a. 
Excursia 2 se va desfå¿ura în zona Cazanelor Dunårii ¿i va 
include vizitarea Platoului Ciucarul Mare ¿i a Pe¿terii de la 
Gura Ponicovei.

A¿ dori så prezint:

Vå rugåm så completa¡i formularul ¿i så ni-l trimite¡i 

prin fax pânå la data de 15 februarie 2002, 

împreunå cu rezumatul comunicårii D-voastrå.

Data:

Semnåturå:

Comentarii, propuneri

Titlul  prezentårii / echipament / duratå:

Doresc så particip la a doua excursie
(Cazanele Dunårii):

turå de suprafa¡å turå în subteran

Doresc så particip la prima excursie
(Topolni¡a):

turå de suprafa¡å turå în subteran

o proiec¡ie de diapozitive un film video



Program

23.05 - sosirea participan¡ilor, înscriere

24 - 26.05 - sesiuni de comunicåri ¿tiin¡ifice

27.05 - excursia 1: Platoul Mehedin¡i ¿i Pe¿tera Topolni¡a

28.05 - excursia 2: Cazanele Dunårii

Comitetul de Organizare al Simpozionului Interna¡ional 

de Carstologie Teoreticå ¿i Aplicatå are onoarea de a 

vå invita så participa¡i la cea de-a XVIII-a edi¡ie a 

acestei tradi¡ionale manifeståri..

Anul acesta, simpozionul este organizat sub patronajul 

Academiei Române ¿i al Uniunii Interna¡ionale de 

Geografie (IGU) prin Comisia de Carst.

Simpozionul se va desfå¿ura în localitatea Båile 

Herculane, ¿i va include o ¿edin¡å a Comisiei de Carst 

din cadrul IGU, precum ¿i numeroase sesiuni ¿tiin¡ifice 

pe teme legate de carstologie ¿i speologie.

Tematica Simpozionului

Geologia ¿i mineralogia carstului

Hidrologia ¿i hidrogeologia regiunilor carstice

Morfologie exo- ¿i endocarsticå

Fizica ¿i chimia proceselor carstice

Evolu¡ii paleoclimatice pe baza analizei depozitelor              

spleale

Climatologie subteranå

Evolu¡ia carstului ¿i depozite paleocarstice

Sedimentologia ¿i paleontologia depozitelor carstice

Exploatarea ¿i managementul carstului
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Sesiuni ¿tiin¡ifice

Comunicårile pot fi prezentate oral sau poster. ¥ncurajåm 

sus¡inerea comunicårilor în limba englezå. In extremis, franceza 

sau româna pot fi folosite ca limbå de prezentare, fiind asiguratå 

traducerea simultanå. Comunicårile orale sunt limitate la 15 

minute. De asemenea, pot fi sus¡inute referate generale (max. 

50 minute) dar subiectul ¿i durata acestora trebuie discutate în 

prealabil cu Comitetul de Organizare.

Proiec¡iile de diapozitive ¿i filmele video legate de tematica 

Simpozionului sînt binevenite. Vå rugåm så anun¡a¡i din timp 

Secretariatul despre subiectul, durata ¿i echipamentul necesar.

Coresponden¡å

Adresa de coresponden¡å este:
Secretariatul Simpozionului de Carstologie Teoreticå ¿i 
Aplicatå
attn: Silviu Constantin
Institutul de Speologie “Emil Racovi¡å”
Str. Frumoaså nr.11, 78114 Bucure¿ti 12, CP 220
tel/fax: 01.211.38.74
e-mail: karstology@yahoo.com
http://srsc.dnt.ro/tak.html

Inscrierile online (pe site-ul simpozionului) ¿i, în general, 
coresponden¡a electronicå sînt preferate.

Inten¡ionez så prezint comunicarea:

prezentare oralå poster

Pentru prezentare am nevoie de:

proiector de diapozitive

retroproiector

altele:

24 x 36 6 x 6

membru plin

student

membru
înso¡itor

Nume:

Prenume:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Al XVIII-lea Simpozion de Carstologie Teoreticå ¿i Aplicatå

Båile Herculane, 24-28 mai 2002

Formular de ¥nscriere Preliminarå
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