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Dušan Petrovič

Tehnična univerza na Dunaju je v juliju pripravila konferenco z naslovom »Geoinformatika povezuje
združenja«, ki je prvič združila predstavnike treh mednarodnih združenj s področij geoznanosti.
Sočasno so potekale Srednjeevropska kartografska konferenca kot razširitev 54. nemškega
kartografskega dne (pod okriljem Mednarodnega kartografskega združenja ICA), 12. mednarodni
posvet o vodenju prostorskih podatkov pod okriljem Mednarodne zveze geografov IGU in posvet
tehnične komisije II pri Mednarodnem združenju za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje ISPRS.
Konference se je udeležilo okoli 400 udeležencev z vsega sveta, največ pa iz Nemčije, Avstrije in
Švice. Slovenijo je zastopalo pet predstavnikov, dva iz Geodetskega inštituta ter po eden iz
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, podjetja DFG Consulting in Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo. Sama konferenca je trajala tri dni, od srede do petka. Svečano otvoritev v eni izmed
prekrasnih dunajskih dvoran je poleg pozdravov organizatorjev in predsednikov vseh treh
mednarodnih združenj (ICA, ISPRS in IGU) zaznamoval odmevni uvodni govor prof. Joela L.
Morrisona iz ZDA, po mnenju mnogih najpomembnejšega živečega kartografa. V njem se je
dotaknil vloge kartografije v ostalih geoznanostih in dilem glede poimenovanj posameznih
znanosti, ki so po njegovem mnenju povsem brezpredmetne. V naslednjih dneh so sledile
predstavitve znanstvenih prispevkov v štirih ločenih sekcijah, pri predstavitvah sta se izmenjevala
nemški in angleški jezik. Zelo raznolike teme so pritegnile veliko pozornosti, dve predstavitvi pa
smo prispevali tudi Slovenci. Poleg znanstvenih predstavitev so se, kot je običaj na strokovnih in
znanstvenih posvetih, predstavili tudi nekateri predstavniki proizvajalcev programske opreme,
potekalo pa je tudi več srečanj in sestankov ter družabni dogodki, katerih vrhunec je bil sprejem
v dvorani mestne hiše.
Posebnost konference pa je bila »predkonferenca«, t. i. Pre-Carto, ki je bila za udeležence
konference brezplačna in je trajala dva dneva pred samo konferenco. Za okoli 100 udeležencev
so organizatorji pripravili delavnici o izdelavi trirazsežnostnih kart ter uporabi t. i. Open-Source
programov za izdelavo kart ter tri tematsko različne okrogle mize s po štirimi predhodnimi
kratkimi izhodiščnimi predavanji. Večere smo preživeli v družabnih srečanjih, en popoldan pa je
bil namenjen praktični uporabi kartografskih znanj na terenu. Ena skupina se je tako podala na
pohod, druga na gorsko kolesarjenje, tretja pa se je preskusila v orientacijskem teku.
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Slika 1: Govor predsednika ICA na uvodni predstavitvi.
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Slika 2: Družabni večer udeležencev srečanja.
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