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Китайски делегати на посещение в България през 1989

Българските спелеолози имахме щастието, съвместно с китайски спелеолозии, да проведем
четири съвместни експедиции в провинция Юнан . Първите две се проведоха през далечните
1989 и 1990. Междувременно, колегите върнаха визитите и техни представители гостуваха на
БФСп два пъти. В едно от техните посещения у нас, покойният П.Недков и А. Жалов проведоха
с китайската група курс на обучение в техниката на единичното въже (SRT). След това, в
продължение на 23 години връзките с колегите бяха прекъснати. През 2010 година Алексей
Жалов възобнови контакта със спелеолозите от Китай. Последва подписване на договор за
сътрудничество  и  провеждане  на  нови  две  съвместни  експедиции  в  националният  парк
Гаолигонгшан през 2011 и 2013 г. Днес, след почти 27 години след последното гостуване на
нашите китайски партньори, делегация от 5-ма спелеолози и карстолози от университета на
Кунмин  (  административен  център  на  провинция  Юнан,  югозападен  Китай)  пристигна  в
България .  В продължение на 10 дни,  в  качеството си на гости на Българското пещерно
дружество, ще посетят няколко карстови райони и пещери в Родопите и Музеят на Родопския
карст. Освен това, ще бъде преподписан договорът за сътрудничество.  Предстои  уточнение 
на календарът за следващите съвместни изяви в Китай, България и трети страни. На този етап,
се планира нова китайско-българска експедиция в провинция Юнан в началото на 2018 година
като потвърждение на трайният интерес на членовете на БПД към тази част на Азия. Следва
да напомним, че в началото на годината членове на дружеството участваха в проучването на
пещери в Лаос. От 15-ти септември до 1-ви октомври тази година 5-ма от нас ще изследват
пещери в Киргизстан. Проекта ще се осъществи съвместно с колеги от страната домакин,
Румъния, САЩ и Сърбия. (проекта е изготвен от БПД и ще се проведе под егидата и със
спомоществователството на Европейската федерация по спелеология ).

https://bgcave.org/bg/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8/delegacia-kitay_1989/
https://www.academia.edu/25987093/Svetlinata_na_mraka_The_light_of_the_darkness
http://www.hinko.org/hinko/Dowloads/01/I-03-2.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-rope_technique
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://bgcave.org/bg/vip-tent-bg/


Китайски спелеолози в България

Българско Пещерно Дружество https://bgcave.org Ваньо Гьорев

https://bgcave.org/bg/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8/az_obuchava_kitayci_lovech_1989/


Китайски спелеолози в България

Българско Пещерно Дружество https://bgcave.org Ваньо Гьорев

Обучение на китайски спелеолози от А. Жалов в Ловеч. 1989 година
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