26-та Международна картографска конференция,
25-30 август, Дрезден, Германия
инж. Силвия Цвяткова, главен секретар на БКА
От 25 до 30 август в гр. Дрезден, Германия, край бреговете на р. Елба се
проведе 26-тата Международна картографска конференция с над 1400 участници от
81 страни. В пет поредни дни от 8:30 до 18:00 часа в 8 паралелни сесии бяха
представени 800 доклади и постери.

гр. Дрезден, Германия

р. Елба

По време на конференцията се проведоха работни срещи на комисиите в
Международната картографска асоциация (МКА).
Конференцията беше съпроводена от техническо изложение на 26 фирми,
издатели, университети и асоциации в областта на картографията и ГИС.
Проведена бе и традиционната картографска изложба на повече от 500
карти, атласи, глобуси и дигитални продукти от 35 държави. България бе
представена от “ГИС-София” ЕООД, “ДатаМап” ООД, “КартГео” ООД,
Картографско студио “Давгео”, “КартПроект” ООД, МТКЦ “Геопан”.

Българските карти от Международната картографска изложба
Изложбата за детска карта на света “Барбара Печеник” тази година чества
своя 20 годишен юбилей. Темата на изложбата беше “Моето място в съвременния
свят”. 155 детски рисунки от 30 държави бяха разпределени в общо 4 възрастови
групи. 12 рисунки бяха представени в първа възрастова група (до 6 години), 28 –
във втора (от 6 до 8 години), 67 - в трета (от 10 до 12 години) и 48 – в четвърта
възрастова група (от 13 до 15 години). България бе представена от красивите
рисунки на Йоана Йоргова (5 г., гр. Ямбол), Натали Георгиева (8 г., гр. Плевен),
Ивана Тодорова (8 г., гр. Плевен), Наталия Казиева (12 г., гр. Казанлък), Цветомира
Цветанова (10 г., гр. Плевен), Ивайло Иванов (12 г., гр. София).

Българските рисунки в изложбата за детски карти на света
За втори пореден път (след Париж, 2011 г.) се проведе Среща на младите
учени, на която всеки от участниците имаше възможност да представи накратко
пред колеги от цял свят своите научни изследвания и разработки в различни
направления на картографията.
Българските представители на конференцията взеха участие в дискусионни
и постерни сесии, в председателстване на сесии, в среща на националните
представители в МКА с Изпълнителния комитет, в работни срещи на комисиите
към МКА, в работни срещи по проекта COST, в журито на конкурса за детска карта
на света.
Изнесените доклади от българска страна бяха следните:


3D Cartographic Modeling in Educational Process – проф. Теменужка Бандрова
(УАСГ)



3D maps – scale, accuracy, level of details - проф. Теменужка Бандрова
(УАСГ)



Mapping for Crises Management Standards - проф. Теменужка Бандрова
(УАСГ)



Urban Areas Change Mapping of the Black Sea coastal zone in Bulgaria for the
Period 1990 - 2006 Based on Remote Sensing Data - доц. Румяна Вацева
(НИГГГ – БАН)



Earth Observation Capacity for Environmental Mapping in Bulgaria – доц. Петър
Пенев (УАСГ)



Thematic Mapping for Disaster Management at Local and Regional Level – инж.
Силвия Цвяткова (УАСГ)

Българската делегация в Дрезден пред българските карти от картографската
изложба

Участници в Работната среща на Комисията по картография за ранно
предупреждение и управление при кризи
В заключителната част президентът на МКА проф. Георг Гартнер даде
изключително висока оценка на проведената конференция.
Представен беше домакинът на предстоящите 27-ма Международна
картографска конференция и Генерална асамблея - бразилската перла Рио де
Жанейро, както и домакинът на 28-мата Международна картографска конференция
– гр. Вашингтон.

