24. KONFERENCA MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA
ZDRUŽENJA

Dušan Petrovič

24. konferenca Mednarodnega kartografskega združenja (ICA/ACI, International Cartographic
Association/Association Cartographique Internationale) je potekala od 15. do 21. novembra
2009 v Santiagu, moderni prestolnici Čila, in prvič v Južni Ameriki. Kljub oddaljenosti od
tradicionalnih središč kartografije (Evropa, Severna Amerika) se je je udeležilo okrog sedemsto
redno sodelujočih kartografov in ostalih strokovnjakov, ki se posredno ukvarjajo s kartografijo
in sorodnimi geoinformacijskimi znanostmi, prišlo je tudi dobrih tisoč obiskovalcev. Glavni
organizator je bil vojaški geografski inštitut Čila, dogodek pa je potekal kar v prostorih vojaške
šole. Organizatorji so se zelo potrudili in kot se za vojsko spodobi, je bilo vse izvedeno skoraj
brezhibno, predvsem pa brez zamud in improvizacije.
Pregled stanja in smernic na področju kartografije in sorodnih geoinformacijskih znanosti
je v šestih dneh predstavilo šest vabljenih govornikov – direktorjev podjetij in institucij. Med
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njimi je bila tudi direktorica britanskega geodetskega urada, ki je med potjo v Čile kar prek
spletne socialne mreže zvedela, da je britanska vlada sprejela sklep o brezplačnem dostopu
Britancev do prostorskih podatkov. Uvodom so sledile vsakodnevne predstavitve referatov in
posterjev. Slovenska predstavnika sva pripravila tri referate, skupaj je bilo predstavljenih prek
tristo referatov in še petdeset predstavitev na posterjih. Srečale so se vse komisije in delovne
skupine ICA, nekatere so pred konferenco izvedle tudi delavnice. Na spremljevalni razstavi je
bilo razstavljenih prek 500 atlasov, kart in globusov, med njimi 19 iz Slovenije, pa tudi otroških
risb s kartografsko tematiko, pri čemer Slovenija ni bila udeležena. Organizatorji so pripravili
še različne tehnične obiske in družabne dogodke.
Na dveh delovnih sestankih državnih predstavnikov smo se pogovarjali o spremembah, ki bi jih
bilo treba uvesti v delovanje združenja ICA, spremembah na prihodnjih konferencah in prenovi
strateškega načrta. Vse rešitve se bodo sprejemale na naslednjem kongresu združenja leta 2011 v
Parizu. V naslednjih mesecih bo potekala javna razprava in vse, ki se čutite kartografe, nagovarjam,
da se dejavno vključite vanjo. Vsi ustrezni dokumenti so objavljeni na spletnih straneh ICA in
Sekcije za kartografijo pri Zvezi geodetov Slovenije, v okviru sekcije bomo oblikovali slovenske
predloge.
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