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В годишния отчет за периода април 2020 - април 2021 г. са отбелязани
основните дейности, извършени от Българска картографска асоциация (БКА).
Подробна информация може да се намери на интернет страницата на БКА.
Изминалата година бе изпълнена с много трудности и предизвикателства
поради пандемичната обстановка в България и по света. Всички събития и форуми,
организирани от БКА, се проведоха онлайн.

10 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА КАРТОГРАФСКА АСОЦИАЦИЯ
На 8 април 2021, БКА отбеляза 10 години от своето създаване. Учредена е на 8
април 2011 в гр. София от 40 български картографи и специалисти в
картографската област. В Париж, на 8 юли 2011 г. БКА е избрана за национален
представител на България в Международната картографска асоциация (МКА).
Благодарим на всички членове – физически и юридически лица за
приноса им към българската картография и издигане на престижа ѝ
на международно ниво!
ПУБЛИКУВАНЕ НА СБОРНИК С ДОКЛАДИ 8ICC&GIS
E-PROCEEDINGS VOL. 1
8-ата Международна конференция по картография и ГИС (8ICCGIS), която
трябваше да се проведе през месец юни 2020 г. в гр. Несебър, бе отложена за 2022
г. поради сложната обстановка в България във връзка с пандемията от Covid-19.
Много от участниците нямат възможност да пътуват, а и здравето на всички
участници в събитието е приоритет. Бяха обмислени редица варианти за
провеждане на конференцията. Взето бе решение конференцията да се проведе
присъствено и да бъде отложена за 20-25 юни 2022 г.
Форумът ще бъде съпътстван от Семинар по намаляване на риска от бедствия
- решения и иновации и Специална сесия на Международното общество по
Дигитална земя. Конференцията е предвидено да се проведе в Артиум център, гр.
Несебър. Организатори на събитието са Международна картографска асоциация,
Българска картографска асоциация и Университет по архитектура, строителство и

геодезия. В състава на организационния комитет са включени международно
признати учени в областта на картографията и ГИС.
Трима президенти на международни организации ще изнесат ключови
доклади. Това са:
- г-н Тим Трейнър - Президент на Международната картографска
асоциация, САЩ
- Д-р Алесандро Анони - Президент на Международното общество по
Дигитална Зема;
- Проф. д-р Георг Гартнър - Президент на Международната
картографска асоциация за периода 2011 - 2015,
Технически
университет Виена, Австрия.
Независимо
от
обстоятелствата
и
отлагането на конференцията, повечето
регистрирани участници изпратиха своите
пълни доклади (предварително рецензирани
на базата на абстракт и приети за
публикуване). През месец юни 2020 г. БКА
публикува сборник с доклади към 8-ата
Международна конференция по картография и
ГИС - 8ICCGIS E-Proceedings Vol. 1, ISSN: 13140604, който бе изпратен за индексиране до
Web of Science. При самото провеждане на
конференцията ще бъде публикувана втора
част на сборника с доклади.
Двете части на сборника с доклади
(7ICC&GIS Proceedings Vol. 1 and Vol. 2) от 7-ата
Международна конференция по картография и
ГИС, проведена през 2018 г в гр. Созопол вече
са индексирани в ISI Web of Science https://iccgis2018.cartographygis.com/proceedings/

16-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “GEOINFORMATION AND
CARTOGRAPHY” 24-27 СЕПТЕМВРИ 2020, ХЪРВАТИЯ

Проф. Бандрова бе поканена да изнесе главен доклад на конференцията като
председател на УС на БКА и вице-президент на МКА на тема „CREATING
EDUCATIONAL DISASTER CENTRE “SAVE THE CHILDREN LIFE“. Конференцията
бе проведена по хибриден начин – присъствено и онлайн.

КАРТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА В СТРАНДЖА ПЛАНИНА

Поздравително писмо от проф. Т. Бандрова бе отправено до картографска
изложба, организирана на открито място в Странджа планина.
Преди 30 години под ръководството на световноизвестния български
траколог проф. Александър Фол в гр. Малко Търново е създадена ценна
картографска колекция, наречена „Картографският образ на Странджа през
вековете“. Тя съдържа близо 100 картографски изображения на планините и
района на Македония, Мизия, Тракия, включително странджанското Черноморие
(II до XX век). Колекцията предизвика голям интерес и беше представена в град
Малко Търново и в Къщата на Витгенщайн - Виена. По-късно е дарена на
Националната гимназия за древни езици и култури. Информацията и поканата е
на д-р Стефан Пейков.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВЕН ГИС ДЕН
На 18 ноември 2020 г. България отбеляза
Световния Ден на Географските информационни
системи, празник на ГИС обществото по целия
свят и в страната. Като официален партньор на
събитието Българска картографска асоциация
подкрепи ГИС Деня, организиран от ЕСРИ
България. Събитието се проведе онлайн и бе
излъчено на живо в YouTube.

ВРЪЧВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА ЗА ДЕТСКА КАРТА
НА СВЕТА
По време на кръгла маса „Визия за географското образование в България",
която се проведе на 26 ноември 2020 г. в рамките на Международната географска
конференция „Гео Декада 2020 – 2030", председателят на БКА проф. Бандрова
разказа за провеждането и представянето на България в Международния конкурс
за детска карта на света Барбара Печеник. Представени бяха многобройните успехи
на българските деца в конкурса и ролята нa техните учители. Специален гост на
кръглата маса беше отличената с първа награда на Международната изложба в
Япония Рада Скумова, ученик в НУИИ „Илия Петров“, София, която получи своята

грамота, издадена от Международната картографска асоциация за заслуженото
първо място.

Рада Скумова с първа награда в Международния конкурс за детска карта на света

WEB СЕМИНАР НА ТЕМА "ГЕОГРАФИЯ НА КОРЕЯ И
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА КОРЕЯ И РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ГЕОГРАФИЯТА И
КАРТОГРАФИЯТА"
На 27 ноември 2020 г. се проведе web семинар
на тема "География на Корея и сътрудничество
между Република Корея и Република България в
областта на географията и картографията". Научният
форум бе посветен на 30 годишнината от
дипломатическите отношения между двете страни и
бе организиран с подкрепата на Българска
картографска асоциация. Семинарът бе открит от
Н.Пр. Джънг Джингю, посланик на Р. Корея в
България. Основни лектори бяха проф. Хойол Сонг,
бивш председател на Корейската картографска
асоциация и проф. Йонг-хун Ким от Korea National
University of Education. В семинара участваха членове
на БКА, студенти, докторанти и учени в областта на
картографията.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА 12-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА
КАРТА НА СВЕТА НА ТЕМА: „КАРТА НА МОЯ БЪДЕЩ СВЯТ” (A
MAP OF MY FUTURE WORLD)
Българската Картографска Асоциация, със съдействието на Университета по
архитектура, строителство и геодезия, организира 12-ти национален конкурс за
детска карта на света на тема: „Карта на моя бъдещ свят” (A Map of My Future
World) като част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара
Печеник” 2021, съгласно условията, определени от Международната Картографска
Асоциация (МКА). Срокът за изпращане на картите е 10 май, след което жури,

съставено от членове на БКА, ще определи победителите. Шестте най-добри карти
ще участват в международната изложба по време на 30-та Международна
картографска конференция в гр. Флоренция, Италия, 14 – 18 декември 2021 г.

Постер на 12-ти Национален конкурс за детска карта на света (дизайн: инж. С. Бончев)

КАРТИ ЗА COVID 19, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ДАТА-МАП-ЕВРОПА,
Картите бяха представени на Изпълнителното бюро на МКА по време на
регулярните онлайн срещи. 1. Първите 3 карти представляват развитието на
COVID-19 в Европа за 25.03., 01.04. и 8.04. 2020 на английски. 2. Втората карта
представя броя на тестовете, направени на 100 000 популации за всяка държава
до 8.04.2020 г. на английски език. 3. Третата карта е за връзката между БЦЖ
ваксинацията и намалената смъртност за COVID-19.

Регулярно са представени карти за развитие на пандемията на фейсбук
страницата на ДатаМап-Европа.
Предстои издаване на специален сборник, посветен на 10-годишнината от
създаването на БКА, в който ще бъде представена дейността на асоциацията и
нейните членове.
Българска картографска асоциация се стреми да участва активно в
организирането на национални и международни прояви и конференции, да
пропагандира
и
разпространява
информация,
относно
международни
картографски дейности, да стимулира развитието на млади картографи, да
осигурява подкрепа за дейността на своите членове.

26.04.2021 г.
София
Проф. Теменужка Бандрова, Председател на УС на БКА
Д-р Силвия Маринова, Главен секретар на БКА

