Międzynarodowe Stowarzyszenie Geoturystyki
(IAGt)
Drodzy Czytelnicy,
Z wielką przyjemnością zawiadamiam wszystkich naszych
Przyjaciół, że 26 czerwca 2007 roku założone zostało w
Krakowie Międzynarodowe Stowarzyszenie Geoturystyki
(International Association for Geotourism).
Inicjatywę powołania nowej organizacji turystycznej o
zasięgu światowym podjęła jeszcze w 2005 grupa entuzjastów, skupiona w dwóch współpracujących ze sobą ośrodkach
naukowych: Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Wydziale Górnictwa, Ekologii, Kontroli
Procesów i Geotechnologii Uniwersytetu Technicznego
w Koszycach na Słowacji. W obu uczelniach od wielu lat
prowadzone są studia magisterskie w zakresie geoturystyki
oraz prace naukowe i stosowane, związane z ochroną i udostępnieniem turystyce obiektów przyrody nieożywionej.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Geoturystyki stawia
sobie za cel integrację turystyki z naukami o Ziemi i środowisku naturalnym oraz dziedzictwem górniczym, promocję
uniwersalnego piękna przyrody nieożywionej, promocję
obiektów dziedzictwa górniczego jako atrakcji turystycznych,
promocję interdyscyplinarnych badań naukowych i kompleksowej ochrony przyrody nieożywionej i dziedzictwa górniczego, promocję działalności biznesowej w geoturystyce oraz
fundowanie stypendiów dla studentów i pracowników nauki
działających w obszarze ochrony przyrody i dziedzictwa
górniczego.
Zamierzamy realizować cele Stowarzyszenia poprzez
współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi
i zagranicznymi, zainteresowanymi naukami o Ziemi i środowisku naturalnym oraz dziedzictwem górniczym i turystyką,
organizację konkursów na najlepsze obiekty geoturystyczne

i obiekty dziedzictwa górniczego w kraju i na świecie, udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym, organizowanie konferencji, sympozjów,
szkoleń i warsztatów, prowadzenie baz danych związanych
tematycznie z obiektami przyrody nieożywionej i dziedzictwa
górniczego oraz wypowiadanie się w sprawach publicznych
związanych z celami Stowarzyszenia,
Bardzo serdecznie zapraszam do pracy w Stowarzyszeniu
wszystkich zainteresowanych turystyką, ochroną przyrody
nieożywionej, naukami o Ziemi i środowisku naturalnym.
Bliższe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej www.geoturystyka.pl
Zapraszam do publikowania artykułów w naszym kwartalniku GEOTURYSTYKA (Geotourism), który ukazuje się
już od roku 2004. Publikujemy artykuły w języku polskim z
obszernymi streszczeniami w języku angielskim, mile widziane są też artykuły napisane w całości w języku angielskim.
Zapraszam także na naszą stronę internetową www.geoturystyka.pl, gdzie znajdziecie Państwo relacje z wypraw
turystycznych, opisy obiektów geoturystycznych i forum
dyskusyjne. Z przyjemnością umieścimy na niej także relacje
z Państwa wypraw po Polsce i świecie. W przygotowaniu jest
angielska wersja strony: www.geotourism.online.com
Wszyscy zainteresowani geoturystyką proszeni są o kontakt na adres emailowy: slomka@geoturystyka.pl.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Prezes Zarządu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Geoturystyki


International Association for Geotourism
(IAGt)
Dear Readers,
It is my big pleasure to inform all our Friends that the
International Association for Geotourism (IAGt) has been
established in Kraków on June 26th, 2007.
The initiative of establishing the new international tourist
organization has been undertaken as early as in 2005 by a
group of enthusiasts from the two scientific centers: the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
at the AGH-University of Science and Technology in Kraków,
Poland and the Faculty of Mining, Ecology, Process Control
and Geopropagation at the Technical University of Kosice,
Slovakia. Since many years both universities have been successfully running the MSc-level courses in geotourism as
well as have been carrying both the basic and the applied
research projects aiming to protect and develop abiotic nature
objects for the purposes of tourist industry.
The International Association for Geotourism (IAGt)
aims to integrate the tourism with the Earth and environmental sciences (including the mining heritage), to promote the
universal beauty of abiotic nature, to promote the mining
heritage sites as touristic attractions, to promote interdisciplinary scientific research and comprehensive protection of
inanimated nature and mining heritage sites, to promote business activity in geotourism and to grant scholarships for
students and scientists active in the field of nature and mining
heritage protection.
The IAGt is ready to cooperate with other domestic and
international organizations and institutions active in the Earth
and environmental sciences, mining heritage protection and
tourism, to organize competitions for the best-developed
geotouristic and mining heritage sites in Poland and in the

world, to support (also financially) the initiatives and nongovernment organizations, to organize conferences, symposiums, workshops and professional trainings, to run databases related thematically to the abiotic nature and mining
heritage sites and to express opinions in problems related to
the statutory activity of the IAGt.
All our Friends interested in tourism, Earth and environmental sciences, and abiotic nature protection are mostly
welcome as active members of the IAGt, which is free for
everyone who obeys our statute. Detail information can be
found at our webpage: www.geoturystyka.pl  
I also invite all our Friends to publish papers in the quarterly GEOTURYSTYKA (Geotourism), which has been in
the market since 2004. We publish papers in Polish with extended English summaries but papers written entirely in
English are mostly welcome, as well.
Please, visit our webpage: www.geoturystyka.pl where you
will enjoy reports from excursions, descriptions of geotouristic sites and discussion forum. We will publish with big
pleasure your reports, descriptions, narrations and photographs from excursions in Poland and abroad. The English
version of our webpage: www.geotourism.online.com is currently under construction.
Please, do not hesitate to contact us at the email address:
slomka@geoturystyka.pl.
With kind regards
Yours sincerely,
Prof. Tadeusz Słomka
President of the IAGt Board


