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KO ŠTUDENT NA RAJŽO GRE ALI KITAJSKA ODISEJADA
ŠTUDENTOV GEODEZIJE
Urša Kanjir

Ni lepših let za potovanja, kot so študentska. Verjetno se takrat z vsakim korakom izgublja potreba
po udobju, obratno sorazmerno s tem pa se povečuje odprtost do spoznavanja pisane kulture in
novih, drugačnih ljudi. In še priložnost za izpopolnjevanje na svojem študijskem področju?
Popolno! V takšnem duhu se nas je to poletje osem študentov geodezije odpravilo na Kitajsko,
kjer smo doživeli nekaj neopisljivih trenutkov zbližanja z eno najstarejših civilizacij ter dotik
neskončnosti znanja s področja fotogrametrije in daljinskega zaznavanja.
Verjetno si lahko predstavljate vročico pred potovanjem nekam daleč. Pa tudi malce razburjenja
in strahu pred vsem neznanim ni manjkalo med zadnjimi pogledi na našo zeleno deželo nekje
visoko med oblaki. Potem pa bum – prve velike razlike so se opazile že takoj po pristanku v mestu
tisočerih stolpnic Šanghaju, kjer nas je obdala visoka vlaga ter neprestana megla z dežjem.
Prilagajanje na Kitajsko nam je na začetku blažil dokaj zahodnjaški hotel v kampusu Normal
University v Nanjingu, kjer smo se udeležili poletne šole pod okriljem WG VI/5 ter SC (Student
Consortiuma), organizacije ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote
Sensing). Program na temo »Pridobivanje, obdelava in predstavitev tridimenzionalnih prostorskih
podatkov« je potekal že po ustaljenem urniku: ob nič kaj dopustniških jutranjih urah so se vsak dan
vrstila zanimiva predavanja svetovno cenjenih predavateljev, popoldan pa so bile na sporedu
praktične vaje oziroma ogledi. Noč je bila glavni kazalec različnosti družbenih navad med kitajskimi
in drugimi študenti; pozne ure so bile nekako rezervirane samo za tuje udeležence poletne šole,
kjer so se tkale globoke, nevidne vezi malih ljudi.
Po štirih dneh smo tako z zelo dobrimi občutki zapustili Nanjing in na vlaku prespali pot do
Pekinga. Tam smo se udeležili mednarodnega kongresa ISPRS, ki poteka vsake štiri leta na drugi
lokaciji naše krogle. Kongres se je zdel kakor vesolje znanja, kjer imamo mi kot študenti samo
malo ladjico vsega védenja, vendar smo pripravljeni videti vsaj obrise tega, kar obstaja. Bilo je
toliko zanimivih predavanj in nam prvič v živo predstavljenih dognanj, da se je bilo res težko
odločati, česa se boš udeležil!
Poleg kongresa nam je uspelo izkusiti tudi pravi pekinški utrip življenja; vsakdanje ubadanje z
javnim prevozom, vonjave tržnice z nam najbolj netipičnimi jedmi, dotik daljne zgodovine,
doživetje hitro prihajajočih olimpijskih iger ... In še ... Peking namreč ni mesto, ki se ga da opisati
z nekaj stavki, treba ga je doživeti. To pravzaprav velja za vso Kitajsko, kar nam je postalo jasno
kmalu po tem, ko smo po kongresnem obdobju zapustili več kot 17-milijonsko mesto in se za
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Na koncu, bi se radi lepo zahvalili vsem naslednjim institucijam in podjetjem, ki so nam finančno
pomagali na poti na vzhod:
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
- Geoservis
- Geograd
- DFG consulting

Slika 1: Shanghai World Financial Center (492,3 m)
ter Jin Mao Tower (421 m). Druga in peta najvišja
stavba na svetu se izgubljata v šangajskih

Slika 2: Udeleženci poletne šole v Nanjingu med
pohajkovanjem po središču mesta.

Slika 3: Hmmmm ... Smerokaz nam je bil vsekakor
v veliko pomoč.

Slika 4: Utrinek iz pekinškega nočnega življenja.
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Ugotovitev vseh je bila ista in dokončna: Kitajska, še se vrnemo!
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dobra dva tedna podali iskat nove, pisane trenutke. Želje po potovanju so se razlikovale, tako da
so nas prijazni Kitajci pozdravili na različnih koncih države; ekipo Huang He je splet naključij
odpeljal po Rumeni reki prek mongolskih step in neskončnih puščav vse do začetka Tibeta, ekipo
UMA do zašiljenih vrhov kitajskega krasa na jugu, samotnega popotnika pa predvsem po nočnih
klubih Xiana, Šanghaja in Pekinga. Vsi skupaj smo dva dni pred vrnitvijo v Slovenijo premlevali
doživetja med utrjevanjem svojih barantaških sposobnosti po pekinških tržnicah.
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Slika 5: Slovenska zasedba v družbi kolegov iz tujine

Urša Kanjir, absolvenka geodezije
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