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Leto je naokoli in tako je bil tudi letos, že štiriindvajsetič zapored, organiziran IGSM (International
Geodetic Student Meeting) pod okriljem IGSO (International Geodetic Student Organization).
Tokratno srečanje je potekalo od 14. do 19. aprila 2011 v Newcastlu. Med šestnajstimi državami
je bila s petimi predstavniki Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani prisotna
tudi Slovenija.
Srečanje smo začeli s slovesnim odprtjem na univerzi s pozdravnimi nagovori profesorjev in
predstavnikov glavnih sponzorjev: Trimbla, Leice in Fugra. Organizatorji so nam pripravili pester
program predavanj in predstavitve študentov. Najbolj so nas navdušila predavanja z naslovi:
- Vloga geodezije pri študijah morskih tokov
- Lasersko skeniranje
- Razvoj GIS-a in GPS aplikacij za mobilne naprave
- Proces ustvarjanja topografskih kart
Poleg predavanj so nam pripravili obilico presenečenj. Od piknika, poslušanja tradicionalne
glasbe, učenja njihovega folklornega plesa do ogleda severne obale. Največje presenečenje pa
je bil celodnevni obisk živega muzeja Beamish. Zdelo se nam je, da smo se vrnili v dobo, ko se
je razcvetela industrija po iznajdbi parnega stroja, lokomotive ... Prevažali smo se s takratnimi
prevoznimi sredstvi, obiskali hiše zobozdravnikov, si ogledali šolo, banko, rudnik in trgovino s
sladkarijami.
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Eden izmed najbolj zanimivih večerov je bil tako kot vsako leto nacionalni večer, kjer vsaka
država predstavi svoje kulinarične dobrote. Pri slovenski mizi so udeleženci lahko poskusili
domačo orehovo potico, kruh in salamo, vse to pa »poplaknili« s kozarčkom borovničevega
likerja in medice.
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Slika 1: Glavni organizator na slovesnem odprtju

Slika 2: Muzej Beamish

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 izmenjamo znanja in izkušnje na strokovnem področju ter navsezadnje spoznamo kulturo,
zgodovino in znamenitosti gostujoče države.
Domov smo se vrnili z lepimi spomini in polni novih izkušenj. Organizatorji si zaslužijo vso
pohvalo, saj so svojo vlogo odlično opravili. Vsi pa že nestrpno pričakujemo naslednje srečanje,
ki bo aprila 2012 v Jaénu v Španiji.

Slika 5: Poster session

Slika 6: Predstavnik podjetja Trimble

Slika 7: Profesor Jon Mills

Slika 8: Slovenski predstavniki

Eva Pajk, članica DŠGS

IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

Slika 4: Na severni obali
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Slika 3: Na potepu po mestu
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