28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras"

REGIONALNO KRASOSLOVJE – LOKALNI IN SPLOŠNI VIDIK
Postojna, 15.–19. 6. 2020
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
28. mednarodna krasoslovna šola bo posvečena regionalnim raziskavam krasa. Kras je
prisoten na večini celin in na območju večine podnebnih tipov. Večina od tega kar poznamo
o krasu temelji na regionalnih raziskavah. Te neposredno vplivajo na razvojne izzive v
posameznih regijah, po drugi strani pa je njihova veljava v širšem pogledu lahko vprašljiva.
Rezultati regionalnih raziskav so pogosto, a ne vedno, splošno veljavni. Ne glede na vašo
temo (geomorfologija, geologija, hidrologija, biologija, speleologija, …) vas vabimo, da
predstavite vašo regionalno raziskavo in spodbudite razpravo o rezultatih z vidika njihove
veljavnosti na drugih kraških območjih.

OKVIREN PROGRAM
Ponedeljek
15. junij 2020

Torek
16. junij 2020

Sreda
17. junij 2020

Registracija,
Predavanja

Predavanja

Predavanja

Dopoldne

Četrtek
18. junij 2020

Petek
19. junij 2020

Sobota
20. junij 2020

Celodnevna
ekskurzija

Celodnevna
ekskurzija

*Izbirno:
tečaj »Visual
KARSYS«

Predavanja,
Popoldanska Popoldanska
Popoldne
predstavitve
ekskurzija
ekskurzija
plakatov
Družabni večer,
Zaključna
Zvečer
Skrivnosti
pogostitev
krasa
*Organizirano s strani švicarskega inštituta ISSKA (kontakt: arnauld.malard@isska.ch)

REGISTRACIJA
Na MKŠ se lahko prijavite do 30. aprila 2020. 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 2020. Za prevode bo poskrbel organizator. Udeleženci lahko
predlagajo želeno obliko svoje predstavitve (poster/predavanje), vendar bo o načinu
predstavitve odločil organizator. Izbrana dela bodo predlagana za objavo v znanstveni reviji
Acta carsologica.
Drugo obvestilo s podrobnim programom MKŠ bo na voljo predvidoma sredi aprila 2020.
PODPORNIKI
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Občina Postojna.
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), Lovel Kukuljan (lovel.kukuljan@zrc-sazu.si)

