Mednarodno leto karte v Sloveniji
Dušan Petrovič

Mednarodno leto karte 2015 in 2016, ki ga s podporo Organizacije združenih narodov organizira mednarodno kartografsko združenje ICA, je bilo na svetovni ravni uradno razglašeno na 16. kongresu ICA
23. avgusta v brazilskem Riu de Janeiru. Ker se na svetovni ravni kartografi srečujemo le enkrat na dve
leti, je razumljivo, da bo večina aktivnosti mednarodnega leta karte izvedena v okviru delovanja komisij
in po posameznih državah članicah. V nekaterih državah so s posameznimi dogodki, kot so predavanja,
razstave ali posveti, začeli že takoj ali celo že tudi pred uradno svetovno razglasitvijo, vse v skladu z
možnostmi in zamislimi.
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V Sloveniji smo začetek mednarodnega leta karte razglasili na praznovanju 25-letnice Orientacijske
zveze Slovenije v nedeljo, 18. oktobra. Na prireditvi v filmskem gledališču v Idriji, eni izmed zibelk
športne orientacije v Sloveniji, ki sta jo povezovala televizijski športni znanec Tomaž Hudomalj in
lokalna orientacistka Katjuša Poljanšek, so predstavili razvoj in posebnosti orientacijskega teka, športa,
neločljivo povezanega z izdelavo in uporabo orientacijskih kart, ki so najbolj poenotene med vsemi
vrstami kart na svetu. Prireditev je vzbudila veliko zanimanja v lokalnem okolju, poleg orientacistov vseh
generacij so se je udeležili predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, župan Idrije
Bojan Sever, predstavniki Planinske zveze Slovenije, Zveze tabornikov Slovenije, z izjemo preminulega
kolega Romana Novšaka tudi vsi nekdanji vodje odbora za orientacijo pri Planinski zvezi Slovenije
iz obdobja pred ustanovitvijo Orientacijske zveze Slovenije. Med osrednjimi točkami sta bila uradni
začetek mednarodnega leta karte v Sloveniji in podelitev priznanja 8-letnemu učencu iz OŠ Antona
Martina Slomška Vrhnika, ki je na mednarodnem tekmovanju otroških risb s kartografsko tematiko,
razpisanem ob konferenci v Riu de Janeiru, za svojo risbo Ves svet je na isti ladji v kategoriji otrok med
6 in 8 let prejel prvo nagrado ocenjevalne žirije. Priznanje sva mu izročila Krešimir Keresteš, organizator izbirnega tekmovanja v Sloveniji, in doc. dr. Dušan Petrovič, predsednik Sekcije za kartografijo
pri Zvezi geodetov Slovenije.

Slika 1: Razglasitev mednarodnega leta karte.

Slika 2: Izročitev priznanja Andražu Umku.
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Po prireditvi smo v bližnji mestni galeriji v Idriji odprli razstavo orientacijskih kart, tako sodobnih,
današnjih, kot tistih, ki so jih uporabljali na orientacijskih tekmovanjih v Sloveniji od 60. let prejšnjega
stoletja vse do danes. Razstavo, ki je le eden v množici pisanih dogodkov v okviru mednarodnega leta
kart v Sloveniji, so si v tednu dni ogledali učenci idrijskih šol in krajani Idrije, v prihodnjih mesecih pa
bo, še dodatno obogatena, obiskala tudi nekatere druge kraje.

Slika 3: Posnetek z razstave kart.
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