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SIMPOZIJ MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA
ZDRUŽENJA ICA O KARTOGRAFIJI V SREDNJI IN
VZHODNI EVROPI
DUNAJ, AVSTRIJA, 16.–17. 2. 2009

Dušan Petrovič
Med najpomembnejše naloge Mednarodnega kartografskega združenja ICA sodijo napredek
raziskav ter študija problemov kartografije in geoinformacijskih znanosti, spodbujanje
mednarodnega povezovanja in raziskav na področju kartografije in geoinformacijskih znanosti,
izmenjava pisnih gradiv in idej, sodelovanje v izobraževanju in pridobivanju znanj ter širitev
vedenja o kartografiji in geoinformacijskih znanostih. Naloge je ICA uresničevala z bienalnimi
vsesvetovnimi konferencami kartografov ter različnimi komisijami in delovnimi skupinami. V
zadnjih letih se je povečevalo število dejavnosti posameznih komisij in delovnih skupin, tudi v
povezavi s sorodnimi organizacijami, zato se je izmenjava mnenj vse bolj osredotočala na ožja
vsebinska področja, medtem ko je komunikacija na splošni ravni usihala. Zato je novoizvoljeni
predsednik ICA dr. William Cartwright pred dvema letoma kot eno izmed prihodnjih oblik
sodelovanja predlagal izvedbo tako imenovanih regionalnih konferenc, ki bi laže zagotavljale
združevanje kartografov kot svetovne konference, saj bi bile dostopnejše. Prvi poskus tovrstne
regionalne konference, namenjene kartografom srednje in vzhodne Evrope, je gostila Tehnična
univerza na Dunaju oziroma Georg Gartner, eden izmed podpredsednikov ICA. Odziv in prihod
skoraj sto predstavnikov držav iz regije in vsega sveta sta potrdila pravilnost odločitve.

Slika1: Pogled na del udeležencev simpozija

Slika 2: Moderatorji okrogle mize o izobraževanju v
kartografiji
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V dveh dneh smo udeleženci predstavili stanje kartografije po državah, projekte in raziskave na
tem področju. Posebna okrogla miza je bila namenjena izobraževanju v kartografiji. Predstavitvam
so sledile zanimive in poglobljene razprave. Slovenijo smo na simpoziju zastopali predstavniki
Geodetske uprave, Geodetskega inštituta Slovenije, Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in
Oddelka za geodezijo UL FGG. Predstavili smo prispevka o pregledu in stanju kartografije v
Sloveniji ter projekt analize in izdelave lingvističnega atlasa Slovenije.

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