28. konferenca Mednarodnega kartografskega združenja, Washington, ZDA
28. konferenca Mednarodnega kartografskega združenja (ICA/ACI, International
Cartographic Association / Association Cartographique Internationale) se je odvijala
od 2. do 7. julija 2017 v Washingtonu, prestolnici ZDA. Konference se je udeležilo
preko 900 kartografov in ostalih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kartografijo in
sorodnimi geoinformacijskimi znanostmi. Iz Slovenije smo bili na konferenci prisotni
štirje, iz Geografskega inštituta SAZU, Geodetskega inštituta Slovenije ter Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo UL, dodamo pa še dva rojaka, ki delata v ZDA.
Pregled stanja in trendov na področju kartografije in sorodnih geoinformacijskih
znanosti so predstavljali tako zanimivi vabljeni govorniki kot udeleženci konference,
ki smo pripravili okoli 500 prestavitev in skoraj 200 posterjev. Skupaj s prej
omenjenima rojakoma smo imeli slovenski udeleženci štiri predstavitve. Srečale so se
vse komisije in delovne skupine ICA, nekatere so pred konferenco izvedle tudi
delavnice.
V spremljevalni razstavi je bilo predstavljenih 479 atlasov, kart in digitalnih
kartografskih izdelkov iz 48 držav, med njimi kar 24 iz Slovenije, pa tudi 193 risb
otrok s kartografsko tematiko, kjer je Slovenija sodelovala s šestimi izdelki. Prvič
doslej se je zgodilo, da je imela Slovenija nagrajenca na obeh razstavah. Risba
»Zemljevid življenja« petletne Taje Koša iz Vrtca Lendava je v kategoriji otrok
starosti do 6 let prejela drugo nagrado ocenjevalne žirije, »VFR letalska navigacijska
karta Republike Slovenije 1 : 250 000« Geodetskega inštituta Slovenije pa nagrado
občinstva v kategoriji navigacijskih kart.
Organizatorji so pripravili še različne tehnične obiske, med drugim obisk Kongresne
knjižnice in ustanove »National Geographic«, prav tako pa tudi družabne dogodke,
med njimi tradicionalno tekmovanje v orientacijskem teku, ki smo ga tokrat v izjemno
močnem nalivu izvedli v nekaj 10 km oddaljenem gozdnem rezervatu.
V sklopu otvoritvene slovesnosti smo formalno zaključili Mednarodno leto karte s
sloganom »Ljubim karte«, ki smo ga svečano razglasili na pretekli konferenci in je z
aktivnostmi, nekaterimi tudi v Sloveniji, trajalo do konca leta 2016. Dan pred
konferenco smo se nacionalni predstavniki zbrali še na izredni Generalni skupščini in
sprejeli nekaj manjših sprememb Statuta organizacije. Redna Generalna skupščina in
naslednja konferenca bo organizirana poleti 2019 v japonski prestolnici Tokio.
Dušan Petrovič, UL FGG, Oddelek za geodezijo
Slike:
1. Posnetek z otvoritve konference
2. risbe slovenskih otrok s kartografsko tematiko na razstavi, nagrajena risba je
srednja v zgornji vrsti
3. Nagrajena karta VFR

