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kartOgraFskega združenja
RIO DE JANEIRO, BRAZIlIJA, 23.–28. AvGuST 2015

Dušan Petrovič

Sedemindvajseta konferenca mednarodnega kartografskega združenja ICA/ACI (uradno International 
Cartographic Association/Association Cartographique Internationale) je potekala od 23. do 28. avgusta 
2015 v brazilskem Riu de Janeiru. Zaradi oddaljenosti je bilo pol manj udeležencev kot na zadnjih dveh 
konferencah, uradno je bilo registriranih dobrih 650 kartografov in drugih strokovnjakov, ki se posredno 
ukvarjajo s kartografijo in sorodnimi geoinformacijskimi znanostmi. Konferenca je bila organizirana v 
kongresnem centru Sul America v severnem delu velikanske metropole, ki leto pred olimpijskimi igrami 
kaže kaj malo podobe prihodnjega olimpijskega mesta. Iz Slovenije sva dogodek obiskala kartografa z 
Geodetskega inštituta Slovenije ter Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL.

Na otvoritveni slovesnosti smo s podporo Organizacije združenih narodov uradno razglasili mednarodno 
leto karte s sloganom Ljubim karte, ki bo trajalo do konca leta 2016 in je za vse, ki delamo s prostorski-
mi podatki, priložnost za večjo prepoznavnost stroke ter okrepitev zavedanja o potrebah po zbiranju, 
(kartografski) prestavitvi in uporabi prostorskih podatkov. 

Pregled stanja in smernic na področju kartografije in sorodnih geoinformacijskih znanosti so vsakodnevno 
pričeli posamezni prepoznavni govorniki s področja kartografije in geoinformatike, nato smo o razvojnih 
nalogah, raziskavah, pogledih uporabnikov in še marsičem spregovorili udeleženci v skupno kakih štiristo 
predstavitvah, ki jim je bilo dodanih še več kot sto predstavitev na posterjih. Slovenska predstavnika sva 
prispevala tri predstavitve. Srečale so se vse komisije in delovne skupine ICA, nekatere so pred konferenco 
izvedle tudi delavnice. Na spremljevalni razstavi je bilo predstavljenih več kot štiristo analognih kart, 
digitalnih kartografskih izdelkov, atlasov in globusov, vzporedno so bile pripravljene tri dodatne razstave 
kart v različnih kulturnih ustanovah v mestu. Tradicionalno so bile na razstavi predstavljene otroške 
risbe s kartografsko tematiko, pri čemer je Slovenija zelo uspešno sodelovala z osmimi risbami otrok. 
Risba Ves svet je na isti ladji osemletnega učenca z osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki 
je v kategoriji otrok, starih od 6 do 8 let, prejela prvo nagrado ocenjevalne žirije, kar je prvo tovrstno 
priznanje za Slovenijo na kartografskih konferencah. Organizatorji so pripravili še različne tehnične 
obiske in družabne dogodke, med njimi tudi tekmovanje v orientacijskem teku na ozkem, a žal precej 
nasmetenem polotoku v okolici ene izmed univerz.

Dneva pred konferenco in po njej smo se nacionalni predstavniki zbrali tudi na 16. kongresu oziroma 
generalni skupščini ICA/ACI. Poleg sprejetja poročil in obravnave programov dela za naslednje obdobje 
ter sprejetja nekaterih popravkov in sprememb statuta smo izvolili novo vodstvo združenja. Predsednik 
v naslednjem štiriletnem obdobju bo svetovno znani pisec knjig in prispevkov s področja kartografije in 
geoinformatike prof. Menno-Jan Kraak z univerze Twente na Nizozemskem, generalni sekretar pa ostaja 
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Yprof. Lázsló Zentai z univerze Etvos v Budimpešti. Potrjene so bile tudi komisije in delovne skupine, 

prvič bo vodenje ene izmed komisij ICA, in sicer Komisije za gorsko kartografijo, pripadlo Slovencu doc. 
dr. Dušanu Petroviču. Izbrali smo še gostitelja kongresa in konference čez štiri leta, ko se bomo zbrali v 
Tokiu, še prej pa na kongresu leta 2017 v ameriški prestolnici Washington.

Imenovanje let 2015 in 2016 za mednarodno leto karte predvideva organiziranje najrazličnejših, čim 
bolj javno prepoznavnih aktivnosti po posameznih državah. V Sloveniji bo osrednja prireditev karto-
grafski tematiki posvečen Geodetski dan v marcu, ki se ga bodo udeležili nekateri vodilni predstavniki 
mednarodnega kartografskega združenja ICA. O nekaterih drugih predvidenih dejavnostih bomo javnost 
obveščali na spletnih straneh Sekcije za kartografijo pri Zvezi geodetov Slovenije, veselili pa se bomo tudi 
vseh vaših pobud in predlogov.

Slika 1:   Potrdilo o prejemu nagrade Andraža Umka za sliko

 Ves svet je na isti ladji (slika na naslovnici te številke

 Geodetskega vestnika).

dr. Dušan Petrovič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

e-naslov: dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si

Slika 2: Posnetek z odprtja konference.
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