26. konferenca Mednarodnega kartografskega združenja, Dresden, Nemčija
26. konferenca Mednarodnega kartografskega združenja (ICA/ACI, uradno
International Cartographic Association / Association Cartographique Internationale)
se je odvijala od 26. do 30. avgusta 2013 v Dresdnu. Firence na Labi, kot ga tudi
imenujejo, so se v povezavi z nemško natančnostjo in prijetnostjo manjšega mesta
izkazale kot odličen gostitelj. Uspeh konference je dopolnila tudi v primerjavi s
nekaterimi prejšnjimi konferencami zgledna udeležba preko 1400 kartografov in
ostalih strokovnjakov, ki se posredno ukvarjajo s kartografijo in sorodnimi
geoinformacijskimi znanostmi. Konference se nas je iz Slovenije udeležila trojica,
uslužbencev Geodetskega inštituta Slovenije ter Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo UL, k temu pa moramo dodati še Slovenca, ki študira na univerzi v
Oregonu.
Pregled stanja in trendov na področju kartografije in sorodnih geoinformacijskih
znanosti so vsak dopoldan in popoldan začenjali vabljeni govorniki – direktorji,
razvojni vodje podjetij in inštitucij in eminentni profesorji, katerim so sledile
predstavitve referatov in posterjev, skupaj preko 900, med njimi trije prispevki iz
Slovenije. Srečale so se vse komisije in delovne skupine ICA, nekatere so pred
konferenco izvedle tudi delavnice. V spremljevalni razstavi je bilo predstavljenih
preko 500 atlasov, kart in globusov, med njimi 18 iz Slovenije, pa tudi risbe otrok s
kartografsko tematiko, kjer je Slovenija sodelovala drugič, s šestimi izdelki.
Organizatorji so pripravili še različne tehnične obiske in družabne dogodke, med
njimi tudi tekmovanje v orientacijskem teku s ciljem na ploščadi pred konferenčno
dvorano.
Na delovnem sestanku nacionalnih predstavnikov smo se pogovarjali o izzivih
združenja ICA, predvsem pa o aktivnostih in pripravi na leto 2015, ki ga bo
organizacija združenih narodov razglasila za Mednarodno leto kart. Obeležite
predvideva tudi vključitev aktivnostih po posameznih državah in upam, da se bomo z
ustreznimi prepoznavnimi akcijami odzvali tudi v Sloveniji. Vso dodatno gradivo,
tudi povezave na referate so objavljeni tako na spletnih straneh ICA in Sekcije za
kartografijo pri Zvezi geodetov Slovenije.
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