XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
Warszawa, 23 i 24 września 2020 roku

Komunikat nr 1A (sondażowy)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego
serdecznie zapraszają na XLIII Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną,
której tematem przewodnim będzie

Kartografia dla wszystkich
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 23 i 24 września 2020 r. pod patronatem
Głównego Geodety Kraju. Stanowi ona kolejną odsłonę dorocznych spotkań środowiska
kartografów i sympatyków map, które organizowane są od 1968 roku i będzie już dziesiątą z cyklu
„Stan i perspektywy polskiej kartografii”. Obrady będą również koncentrowały uwagę
na uprawianiu kartografii przez coraz liczniejsze rzesze pasjonatów map spoza grona zawodowego
naszej dyscypliny. Ten obszar aktywności społecznej, zwany neokartografią, dynamicznie rozwija
się dzięki powszechności dostępu do technologii informatycznych, w tym internetowych.
Problematyka konferencji
Kartografia urzędowa
Aktualny stan infrastruktury danych przestrzennych w Polsce
Kartografia społecznościowa (neokartografia)
Współczesne użytkowanie map
Kartografia w zarządzaniu kryzysowym
Społecznościowe inicjatywy kartograficzne
Kartografia w mediach elektronicznych
Mapa we współczesnej szkole
Geowizualizacja
Metodyka kartograficzna
Kształcenie w zakresie kartografii na potrzeby społeczeństwa informacyjnego
* * *

Komunikat nr 1 zawierający szczegółowe informacje nt. XLIII Ogólnopolskiej Konferencji
Kartograficznej został zamieszczony na stronie internetowej Oddziału Kartograficznego PTG
(www.kartografia.org) na początku marca br. W obecnej sytuacji epidemiologicznej
organizacja konferencji stoi jednak pod znakiem zapytania, a z pewnością nie jest realny
harmonogram przygotowań podany w komunikacie (zgłoszenia referatów, rejestracja, opłaty).
Ponieważ nie chcielibyśmy już dziś, prawie pół roku przed planowanym terminem konferencji
z niej rezygnować, zwracamy się do Państwa z pytaniem o uczestnictwo w sytuacji, gdyby
możliwe okazało się zorganizowanie konferencji w podanym terminie (23 i 24 września
2020 r.), a decyzja o jej organizacji zapadła w połowie czerwca. Chcielibyśmy zorientować się
co do przybliżonej liczby uczestników oraz liczby referatów i posterów, na które możemy
liczyć.
Zamieszczona powyżej „czołówka” komunikatu nr 1 pozwala Państwu na zapoznanie się
z zakresem tematycznym konferencji. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa prosimy nadsyłać
poprzez formularz https://forms.gle/SzHS31ZSKCaQF5Jx7 do dnia 30 kwietnia br.
Dodatkowych informacji udziela sekretariat konferencji e-mail: kartografia.wgsr@uw.edu.pl
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