LENK, ŠVICA, 11.–15. 2. 2008

Dušan Petrovič
Bienalna delavnica Komisije za gorsko kartografijo pri Mednarodnem kartografskem združenju
ICA, ki je leta 2006 gostovala v Sloveniji, v Bohinju, je letos, 2008, potekala od 11. do 15.
februarja v turističnem kraju Lenk v švicarskih Bernskih Alpah, blizu smučarskim navdušencem
bolj znanega Adelbodna. Če je delavnica predlani v Bohinju prvič presegla število 50 udeležencev,
nas je bilo letos že kar prek 60, ki smo prišli iz 14 držav: 9 evropskih, ZDA, Kanade in Nove
Zelandije. Slovenijo sem tokrat zastopal kot edini udeleženec.
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Kot je že uveljavljeno, smo vsi udeleženci delavnice predstavili svoje dosežke, projekte in izdelke
iz različnih področij, bolj ali manj povezanih s kartografskim upodabljanjem gorskega sveta.
Izmenjavali smo izkušnje in mnenja o novostih in idejah pri pridobivanju podatkov, kartografskem
oblikovanju in upodabljanju gorskih območij, o spremljanju stanja ledenikov in lednega pokrova
na arktičnih območjih, o informacijskih sistemih obveščanja o nevarnosti pred snežnimi plazovi,
kartah ogroženosti pred naravnimi nesrečami, o odzivih uporabnikov na sodobne, pretežno
trirazsežne kartografske upodobitve, o kartografskih ekspedicijah v odmaknjena gorstva, kot so
vzhodna Himalaja, Tibet ali Rwenzori, tudi o tradiciji in zgodovini kartografskega prikazovanja
gorskega sveta. Preizkusili smo interaktivni vodnik po narodnih parkih Alp, ki vključuje tudi
Triglavski narodni park in Škocjanske jame in bo postavljen v informacijskih centrih parkov.
Američani so nam predstavili novo geografsko karto sveta ter obširen pregled kartografije združenja
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»National Geographic«. Navdušenje so tako kot predlani v Bohinju znova poželi reliefni modeli
iz mavca, ki jih z občudovanja vredno podrobnostjo izdeluje Toni Mair. Posebna sekcija je bila
posvečena razpravi o novi podobi v svetu tradicionalno poznanih švicarskih topografskih kart.
Projekt so zastavili dolgoročno in zelo temeljito, vanj vključili tudi oftalmologe, ki so analizirali
vidnosti določenih kartografskih znakov, barv ipd. Z zanimivostjo in ponosom lahko ugotovimo,
da mnoge predlagane rešitve in spremembe oblikovanja niso dosti drugačne od rešitev, ki smo jih
v Sloveniji vpeljali pri izdelavi DTK/VTK 50. Pomen delavnice je s svojo prisotnostjo poudaril
predsednik Mednarodnega kartografskega združenja, dr. William Cartwright.
Ob lepem vremenu smo nekaj prostih trenutkov izkoristili tudi za smučanje, izlet v bližnjo okolico,
poskusili pa smo se tudi v curlingu, s precej priljubljenim športom v Švici; to je tistim, kjer je treba
z metlo pometati led pred drsečim kamnom. Zabave ni manjkalo. Ožji člani komisije smo med
delavnico odločali tudi o prirediteljih naslednje delavnice in odločili, da se septembra 2010
srečamo v Romuniji, v gorovju Rodnei, ki pripada verigi Karpatov.

doc. dr. Dušan Petrovič
UL FGG, Oddelek za geodezijo
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