IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

IGSM 2009 – ZÜRICH

Bojan Šavrič

Tudi letos se je pod okriljem IGSO (International Geodetic Student Organization) zgodil IGSM
(International Geodetic Student Meeting). Tokratno, že dvaindvajseto srečanje zapovrstjo je
potekalo od 14. do 19. aprila 2009 v Zürichu v Švici. Takšni dogodki so odlična priložnost
za študente geodezije, da se lahko v slabem tednu dni seznanimo z aktualnimi dogajanji v
stroki, poslušamo predavanja priznanih strokovnjakov, si obogatimo in izmenjamo izkušnje na
strokovnem področju, utrjujemo mednarodna poznanstva in ne nazadnje spoznamo kulturo,
zgodovino ter znamenitosti gostujoče države in mesta. Gostitelj letošnjega IGSM-a je bila
švicarska tehnična univerza v Zürichu (ETH Zürich), ki je sprejela nekaj več kot sto petdeset
študentov iz vse Evrope, med njimi tudi devet študentov geodezije s Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani.
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Slika 1: HCI, ena izmed stavb ETH Hönggerberg,
kjer se je vse dogajalo.

Slika 2: Stavba, v kateri smo bivali.

Organizatorji so udeležencem pripravili pester program in nas kaj hitro navadili na »švicarsko
točnost«. Doživeli smo kar precej zanimivih predstavitev, pet delavnic in obisk vsem dobro
znanega podjetja Leica Geosystems. S turističnim vlakcem smo se želeli odpeljali tudi do
Bodenskega jezera, a smo na pol poti doživeli presenečenje – vlakec se je iztiril, zato smo
preostanek poti kar prehodili.
Sprehodili smo se tudi po Zürichu, se popeljali z ladjico, opazovali mesto z jezera in se povzpeli
na bližnji, 873 metrov visoki Uetliberg, na katerem smo uživali v čudoviti panorami mesta in
jezera. Ker je ravno takrat v mestu potekalo praznovanje začetka pomladi, smo spremljali nastope
godb, druženje meščanov v plemiških oblačilih ob kozarcu vina in velik karneval.

386
GV 53_2.indd 386

17.6.2009 22:35:17

IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

Slika 3: Slovenski predstavniki na IGSM-u

Slika 5: »Presenečenje« ob Bodenskem jezeru

Slika 6: Pogled na Zürich z Uetliberga

Slika 7: Karneval v središču mesta

Študentje pa ne bi bili študentje, če se ne bi vsak večer udeležili tudi »geofešt«. Začelo se je že
prvi dan s piknikom na strehi ene izmed stavb ETH Hönggerberg in se naslednji večer nadaljevalo
z »IGSM Partyjem« v dvorani univerze. Ker organizatorji letos niso pripravili nacionalnega
večera, je naš harmonikar popestril tretji večer, mi pa smo prisotnim ponujali domačo orehovo
potico. Zadnji večer so organizatorji pripravili slavnostno večerjo, na kateri smo jedli njihovo
tradicionalno hrano in se ob zvokih žive glasbe še zadnjič skupaj naplesali.
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Slika 4: Testiranje novega sistema Leica RCD100
Digital Camera System
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Slika 8: Ples ob zvokih Tilnove harmonike

Slika 9: Švicarska tradicionalna jed

Domov smo se vrnili z lepimi spomini na Švico, polni novih idej, izkušenj in poznanstev.
Organizatorji so svojo vlogo odlično opravili in prepričan sem, da so si naslednji teden privoščili
zasluženi počitek in sprostitev. Nas pa že za prihodnje leto vabijo sosedje na desnem bregu Kolpe
in levem bregu Sotle, ki se bodo po najboljših močeh potrudili biti vsaj tako točni, kot so bili
Švicarji tisti teden v aprilu. Ali jim bo uspelo, bomo videli maja prihodnje leto.
Na koncu bi se rad v imenu vseh udeležencev zahvalil sponzorjem, ki ste nam omogočili udeležbo
na IGSM v Švici:
- Geoservis, d.o.o.
- Geomnia, d.o.o.
- Expro, d.o.o.
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- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

Bojan Šavrič
predsednik Društva študentov geodezije Slovenije
E-pošta: bojansavric@gmail.com
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