RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

KOMUNIKAT NR 1
28.09.2022 r. » środa

godz. 18:00 ― Otwarte Zebranie Oddziału Kartograficznego PTG
Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83 A, Toruń

DZIEŃ PIERWSZY

Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83 A, Toruń

29.09.2022 r. » czwartek

godz. 9:15― 9:50 ............. oficjalne otwarcie KONFERENCJI;
– // – 9:45―10:00 ............. przerwa techniczna;
– // – 10:00―18:00 ............. sesje referatowe [5×] i posterowe [2×];
29.09.2022 r., godz. 19:00―23:00 WIECZÓR TOWARZYSKI; Zajazd Staropolski, ul. Żeglarska 10/14, Toruń
DZIEŃ DRUGI

Widok Torunia od strony południowej; II poł. XVIII w.

Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83 A, Toruń

30.09.2022 r. » piątek

godz. 7:00― 9:15 ............. śniadanie;
– // – 9:15―14:30 ........... sesje referatowe [3×];
– // – 14:00―14:30 ........... dyskusja końcowa;
oficjalne zakończenie KONFERENCJI;
– // – 14:30―15:30 ........... obiad.

XLIV
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA

DZIEŃ TRZECI
1.10.2022 r. »

NT.

sobota ― Wycieczka do Ciechocinka dla osób zainteresowanych, za dodatkową opłatą.

WAŻNE TERMINY

KARTOGRAFICZNO-GEOMATYCZNE
ZWIĄZKI I DESKRYPCJE

15.04.2022 r. »

―

1.05.2022 r. »
30.06.2022 r. »

―
―

Toruń, 29–30 września 2022 r.

1.08.2022 r. »

―

UZASADNIENIE TEMATU PRZEWODNIEGO KONFERENCJI

PATRONAT HONOROWY
Główny Geodeta Kraju

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zenon Kozieł
Radosław Golba
Adam Piasecki
Agnieszka Pilarska

―
―
―
―

Przewodniczący Komitetu
Sekretarz Konferencji
Członek Komitetu
Członkini Komitetu

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Katedra Geomatyki i Kartografii UMK w Toruniu

nadsyłanie zgłoszeń referatów i posterów (zarys treści do ok.1000 znaków
ze spacjami);
akceptacja referatów i posterów;
nadsyłanie rozszerzonych streszczeń referatów camera-ready (do około
2000 znaków ze spacjami);
termin rejestracji i dokonania obniżonych wpłat za uczestnictwo.

Tematem przewodnim KONFERENCJI, jakim są KARTOGRAFICZNO-GEOMATYCZNE ZWIĄZKI I DESKRYPCJE ,
pragniemy zwrócić Państwa uwagę na rozważania nie tylko teoretyczne w zakresie precyzowania relacji i związków
jakie zachodzą pomiędzy KARTOGRAFIĄ a GEOMATYKĄ, czy też np. problematykę dotyczącą teorii nazw geograficznych, jakkolwiek są to niezwykle rozległe obszary badań, potwierdzone odnośnymi publikacjami naukowymi.
Konferencyjne rozważania, referaty i prezentacje mogą również dotyczyć konkretnych projektów badawczych,
realizowanych w praktyce. Jest to tym bardziej celowe, jeśli pamiętamy, że liczba synonimów dla określenia
„deskrypcja” sięga niemal siedemdziesięciu haseł, a najbardziej typowymi spośród nich są takie jak: analiza; bilans;
charakterystyka; dane; definiowanie; dookreślenie; konkretyzowanie; odtworzenie; opis; przedstawienie; przekaz; rys;
ujęcie; uzmysłowienie; wizje; wizualizowanie; zaprezentowanie; zarys; zobrazowanie oraz szereg innych.
Biorąc pod uwagę powyższe, pragniemy wyrazić nadzieję na dużą różnorodność zgłaszanych tematów na XLIV
Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną, tych zarówno teoretycznych (w tym także wizjonerskich), jak również
bardziej prozaicznych, związanych z codzienną praktyką. Mogą one dotyczyć m.in. a) aktualnego stanu infrastruktury
danych przestrzennych w Polsce; b) inicjatyw kartograficznych, w tym zwłaszcza społecznościowych; c) kartografii
urzędowej; d) kartografii w mediach elektronicznych; e) kształcenia kartografów w dobie pandemii; f) metodyki
kartograficznej i geowizualizacji; g) neokartografii; h) roli i wykorzystania map we współczesnej szkole; i) roli
kartografii w zarządzaniu kryzysowym; j) współczesnego użytkowania map w znaczeniu ogólnym.
Zapraszamy do ponownego spotkania się w Toruniu, w tym zwłaszcza do aktywnego udziału w KONFERENCJI.
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Radosław Golba

dr hab. Zenon Kozieł

