27. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras"

KRAŠKA HIDROGEOLOGIJA – RAZISKOVALNI TRENDI IN UPORABA
IZSLEDKOV
Postojna, 17.–21. 6. 2019
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

PRVO OBVESTILO
Mednarodno krasoslovno šolo “Klasični kras” (MKŠ) prirejamo že od leta 1993. V tem
obdobju smo obravnavali številne tematike, povezane z raziskovanjem krasa. Osnovni
namen srečanja je predstaviti najsodobnejše raziskave v okviru izbrane teme in spodbujati
razprave med udeleženci. Vabljena in tematska predavanja so dopolnjena s predstavitvijo
plakatov in ekskurzijami po slovenskem klasičnem krasu.

IZPOSTAVLJENA TEMATIKA
27. mednarodna krasoslovna šola je posvečena kraški hidrogeologiji, ki je značilna za
karbonatne vodonosnike. Ti hranijo znatne količine podzemne vode, ki je pomemben vir
pitne vode in predstavlja svojstven življenjski prostor. Zaradi svojih značilnosti je to okolje
zelo ranljivo, ogroža ga predvsem onesnaževanje in prekomerno koriščenje vodnih virov. Da
bomo kraške vodonosnike bolje varovali, je nujno potrebno poglobljeno znanje o
značilnostih toka in skladiščenja vode, njeni razpoložljivosti in sprotno spremljanje kakovosti.
Na srečanju se ne bomo posvetili samo ustaljenim metodam hidrogeoloških raziskav, ampak
tudi eksperimentom v razvoju, ki zahtevajo uporabo posebnih naprav in razvijajočih se
tehnologij.
Cilj srečanja je tudi izmenjava znanj in izkušenj s področja karakterizacije, izkoriščanja in
varovanja kraških vodonosnikov. Pričakujemo prispevke, ki bodo spodbudili razpravo o novih
konceptih, raziskovalnih metodah in tehnikah, ter prikazali primere dobre prakse z drugih
območij po svetu, ki predstavljajo konkretne rešitve specifičnih problemov. Ta dogodek je še
posebej posvečen obsežnim in raznolikim izzivom, ki se pojavljajo pri proučevanju
posameznih značilnostih kraškega vodonosnika.
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REGISTRACIJA
Na MKŠ se lahko prijavite do 30. aprila 2019. Prijave bomo sprejemali le prek spleta
http://iks.zrc‐ sazu.si/si/index.html, kjer so na voljo tudi navodila za oddajo izvlečka in plačilo
kotizacije.
Kotizacija znaša 175 EUR, za dodiplomske študente 75 EUR. Vključuje vodič ekskurzij s knjigo
povzetkov, stroške ekskurzij, prigrizke in napitke med predavanji ter pogostitvi na uvodnem
družabnem večeru in zaključnem sprejemu. Glede udeležbe in plačila za sobotni tečaj se
obrnite na Švicarski inštitut ISSKA (arnauld.malard@isska.ch).
Uradna jezika MKŠ sta slovenščina in angleščina. Povzetki morajo biti napisani v angleščini in
oddani najkasneje do 8. marca 2019. Za prevode bo poskrbel organizator. Udeleženci lahko
predlagajo želeno obliko svoje predstavitve (poster/predavanje), vendar bo o načinu
predstavitve odločil organizator. Avtorji so vabljeni za objavo svojih del v znanstveni reviji
Acta carsologica.
Drugo obvestilo s podrobnim programom MKŠ bo na voljo predvidoma sredi aprila 2019.
PODPORNIKI
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Občina Postojna, Občina Pivka,
Zavod Znanje, KOVOD.
ORGANIZATOR
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Titov trg 2
SI ‐ 6230 Postojna
T: (+386) 5 70 019 00
F: (+386) 5 70 019 99
E‐mail: iks@zrc‐sazu.si
Spletna stran: http://izrk.zrc‐sazu.si/en
Kontakt: Matej Blatnik (mblatnik@zrc-sazu.si), Cyril Mayaud (cyril.mayaud@zrc-sazu.si)

