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22. MEDNARODNA KARTOGRAFSKA KONFERENCA IN
IZREDNA SKUPŠČINA MEDNARODNEGA
KARTOGRAFSKEGA ZDRUŽENJA ICA,
LA CORUNA, 11.–16. 7. 2005

Dušan Petrovič
Mednarodno kartografsko konferenco, ki je organizirana vsaki dve leti, je v prvi polovici letošnjega
julija gostilo prijetno obmorsko mesto La Coruna v španski Galiciji. Največjega mednarodnega
dogodka kartografov se je udeležilo 1625 udeležencev iz 98 držav in 35 podjetij in ustanov –
razstavljavcev. Slovenijo je zastopalo šest predstavnikov, po dva iz geodetske uprave ter
Geodetskega inštituta ter po eden iz Agencije za okolje in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
Najpomembnejši del konference so predstavitve znanstvenih prispevkov, ki jih je bilo letos kar
500, med njimi dva slovenska. Dodatnih 200 prispevkov je bilo predstavljenih na posterjih. Zaradi
tako velikega števila smo se odločali glede na napovedane teme in predavatelje. Posebej so nas
zanimale izkušnje drugih držav pri vzpostavitvah in vodenju državnega kartografsko-topografskega
sistema, novi načini sodobnih trirazsežnostnih predstavitev, rezultati postopkov avtomatizirane
generalizacije, internetne in multimedijske karte, tehnološke novosti, povezave kart s podatkovnimi
bazami in podobno. Na spremljevalni kartografski razstavi smo si lahko ogledali 1200 novih kart
in atlasov, 20 tudi slovenskih. Aktivno smo sodelovali pri srečanjih komisij, predvsem zaradi
priprave na delavnico komisije za gorsko kartografijo, ki bo spomladi v Sloveniji. Seveda je
konferenca priložnost tudi za izmenjave stikov in družabne dogodke, med katerimi izpostavim
tekmovanje v orientacijskem teku, kjer smo med 37 udeleženci zmago pobrali prav Slovenci.
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Zadnji dan konference smo se nacionalni predstavniki zbrali na izredni skupščini Mednarodnega

Slika 1: Posnetek iz predavanj.

Slika 2: Udeleženci tekmovanja v orientacijskem
teku.
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kartografskega združenja ICA. Generalna skupščina se redno sestaja vsaka štiri leta, letošnja
izredna skupščina pa je bila posledica predloga o preimenovanju organizacije v »Mednarodno
kartografsko združenje« s podnaslovom »Mednarodno združenje za kartografijo in geografske
informacije«. Mnenja o preimenovanju so bila deljena že ves čas konference in nekateri (Slovenija,
Švica) smo tudi javno nasprotovali takšni spremembi. Pri glasovanju so za predlog preimenovanja
zmanjkali štirje glasovi in s tem ostaja ime organizacije nespremenjeno. Skupščina je sprejela še
nekaj manjših popravkov statuta in v članstvo sprejela dve novi državi, Benin in Ciper. Mesto
Santiago de Chile je bilo določeno za organizatorja konference leta 2009, še prej pa se bomo
kartografi sveta zbrali na 23. konferenci in redni generalni skupščini avgusta 2007 v Moskvi.
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