Mednarodno kartografsko konferenco, ki je organizirana na dve leti, je od 4. do 10. avgusta 2007
gostila prestolnica največje države na svetu – Moskva. Največjega mednarodnega dogodka
kartografov smo se iz Slovenije udeležili štirje predstavniki, po eden iz Geodetskega inštituta
Slovenije, Agencije za okolje, Narodne in univerzitetne knjižnice ter Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo. Najpomembnejši del konference so predstavitve znanstvenih prispevkov, ki so bili
razvrščeni v 26 tematskih sklopov. Zanimivost in aktualnost sta bili zelo raznoliki, se pa tematika
širi na vsa področja zajema, obdelave in uporabe prostorskih podatkov, na širša področja
kartografije in geografskih informacijskih znanosti. Slovenci smo predstavili štiri prispevke, od
tega enega v obliki posterja. Zaradi velikega števila prispevkov smo se odločali za spremljanje
najzanimivejših, glede na napovedane teme in predavatelje. Posebej so nas zanimale izkušnje
drugih držav pri vzpostavitvah in vodenju državnega kartografsko-topografskega sistema in pri
vzpostavitvi nacionalnih podatkovnih prostorskih podatkovnih infrastruktur, novi načini sodobnih
trirazsežnostnih predstavitev, rezultati postopkov avtomatizirane generalizacije, internetne in
multimedijske karte, tehnološke novosti, povezave kart s podatkovnimi bazami in podobno.
Udeležili smo se posveta o možnosti poglobljenega sodelovanja med nacionalnimi kartografskimi
agencijami in Mednarodnim kartografskim združenjem in aktivno sodelovali pri srečanjih komisij.
Na spremljevalni kartografski razstavi smo si lahko ogledali raznolike karte in atlase raznih
držav ter otroške risbe v razstavi Barbare Petchenik. Na teh razstavah Slovenija letos ni sodelovala.
Vsaka štiri leta je sočasno s kartografsko konferenco izpeljana generalna skupščina Mednarodne
kartografske zveze (ICA/ACI), kjer sem sodeloval kot predstavnik Slovenije. Letos je bilo posebej
zanimivo pri volitvah novega predsednika ICA – naslednje štiri leta bo organizacijo vodil Avstralec
William Cartwrigth – in pri izbiri prireditelja konference leta 2011, ko bo po petdesetletju od
prve konference to znova Pariz. Sprejeli smo nov finančni načrt, zavrnili nekaj manjših predlogov
popravkov statuta, potrdili povišanje članarine, izvolili še preostalo novo vodstvo in vodje komisij.
Države članice so predstavile svoja nacionalna poročila o stanju kartografije v obdobju zadnjih
štirih let, tovrstno poročilo je letos prvič pripravila tudi Slovenija. Naslednja Mednarodna
kartografska konferenca bo potekala čez dve leti v južnoameriškem Santiagu de Chile.
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