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MEDNARODNA KONFERENCA ŠTUDENTOV GEODEZIJE
– ESPOO 2004

Peter Cafuta

Že sedemnajsto Mednarodno srečanje študentov geodezije (IGSM) po vrsti se je tokrat zgodilo
v neposredni bližini Helsinkov in hkrati v drugem največjem finskem mestu Espoo.
Konference se je udeležilo približno 140 študentov iz 12 držav, pretežno iz Evrope, tako da je
bila mednarodna zastopanost zelo pestra. Delegacija iz Slovenije je bila ena najmanjših in je
zaradi finančne zahtevnosti štela le tri člane, medtem ko je nekatere države zastopalo tudi 20 in
več študentov. Gostitelji (organizacijski odbor Tehnične fakultete Helsinki – HUT) so nam
pripravili pester teden strokovnih predavanj, mednarodnih delavnic, spoznavanja finske kulture
in dežele. Na otvoritveni slovesnosti nas je pozdravilo nekaj uglednih gostov konference iz vrst
fakultete ter javne in državne uprave, med njimi ga. Tanja Karpela, ministrica za kulturo, g. Olavi
Nevanlinna, namestnik rektorja HUT, g. Markku Villikka, direktor FIG Finska in drugi.
Glavne teme predavanj, ki so se zvrstila v predavalnici HUT-a, so bile predvsem 3D-modeliranje
v fotogrametriji, lasersko skeniranje, vojaško kartiranje, mobilna raba geopodatkovnih baz v Evropi,
koncept virtualnih GPS-postaj za pozicioniranje v realnem času in predstavitev novih senzorskih
tehnologij za kartiranje z vidika uporabnikov privatne sfere.

Geodetski vestnik 48/2004 – 3

V delovnih skupinah pa je beseda tekla predvsem o možnih izboljšavah (v splošnem) izvedbe
naslednjih konferenc IGSM, morebitnih statutarnih spremembah, izoblikovale so se določene
smernice prihodnjega delovanja idr. Med tednom, ki smo ga preživeli na Finskem, seveda ni
manjkalo zabave, druženja in dobre volje. Vsaj polovica udeležencev pa se je že v prvih dneh
naučila izgovoriti vsaj stavek: »Yksi iso olut kiitos«, ki pomeni skrb vsakega posameznika za sebe
in svoje prijatelje (da ne ostanejo žejni, seveda).
Pri realizaciji udeležbe so kot donatorji sodelovali:
- IGEA d.o.o.,
- GeoSERVIS d.o.o.,
- Geodetski inštitut Slovenije,
- in podjetje EXPRO.
Vsem se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje!
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Slika 2: banket

Slika 3: ekskurzija

Slika 4: ekskurzija
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Slika 1: predavanje
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Več na strani ŕ http:\\www.drustvo-dsgs.si/foto.htm.

Peter Cafuta
Predsednik DŠGS
E-pošta: pcafuta@yahoo.com
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