Kongres Mednarodne organizacije za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje ISPRS (angl.
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), ki je organiziran vsake štiri leta,
je letos (2008) potekal v Pekingu na Kitajskem, in sicer od 3. do 11. julija, torej približno en mesec
pred pričetkom olimpijskih iger. V mestu je bilo tako že navzoče olimpijsko ozračje, ki smo ga
kljub polnemu urniku občutili tudi udeleženci kongresa.
V okviru predkongresnih dejavnosti je bila teden pred kongresom, od 26. junija do 1. julija,
organizirana poletna šola v Nanjingu. Podobno kot lanska poletna šola v Ljubljani je potekala v
okviru delovne skupine ISPRS WG VI/5 in študentskega konzorcija ISPRS (Student Consortium
– SC). Gostiteljica tokratne šole je bila Univerza v Nanjingu (Nanjing Normal University), lokalni
organizator pa “Key Laboratory of Virtual Geographic Environment”. Predavanja tretje poletne
šole ISPRS, katere letošnja tema je bila “Acquisition, processing and representation of threedimensional geospatial information”, so potekala v glavnem dopoldne, izvajali pa so jih svetovno
priznani profesorji (Deren Li, Armin Grün, Jürgen Döllner, George Vosselman, Hui Lin). Tematiko
so predstavili iz različnih zornih kotov, razložili so osnovne koncepte in terminologijo ter predstavili
stanje znanosti in tehnologije na tem področju. Poleg predavanj so bile organizirane še druge
aktivnosti (družabna srečanja, obisk geodetskega urada province Jiangsu, ogled mesta), na koncu
poletne šole je nekaj mladih avtorjev predstavilo svoje raziskovalne dosežke s področja
obravnavane tematike. Na poletni šoli je sodelovalo okrog 50 mladih iz 12 držav, med njimi 8
študentov geodezije (UL FGG) iz Slovenije. Obiskovalcev je bilo dejansko še več, saj so na
predavanja prihajali tudi domači kitajski študenti in udeleženci Kitajskega doktorskega akademskega
foruma GIS, ki je potekal takrat. Po zaključni slovesnosti je veliko tujih udeležencev z nočnim
vlakom odpotovalo na kongres v Peking.
V Pekingu so bila 2. in 3. julija organizirana različna predavanja in delavnice na tematiko
fotogrametrije, daljinskega zaznavanja in upravljanja prostorskih podatkov. Uraden začetek 21.
kongresa ISPRS je bil 3. julija s slovesnim odprtjem. Slogan kongresa je bil »Silk Road for
Information from Imagery«, ki nas spomni na nekoč znano trgovsko svilno pot od Carigrada (kjer
je potekal predhodni kongres leta 2004) do Pekinga, današnje prestolnice Kitajske. Danes
informacije potujejo sicer veliko hitreje in po drugačnih poteh, toda tudi v znanosti postaja vse
pomembnejše spoznavanje in povezovanje, predvsem pa razumevanje različnih kultur.
Odprtju je sledil dokaj natrpan program s predstavitvami strokovnih in znanstvenih člankov ter
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posterjev; izpostaviti velja celodnevni Youth Forum z bogatimi vsebinami za mlade udeležence,
tehnično razstavo ponudnikov storitev in opreme (od 7. do 10. julija, več kot 100 razstavljavcev)
in User Forum. V okviru kongresa je bil organiziran natečaj CATCON 5 za najboljšo brezplačno
programsko rešitev v podporo izobraževanju na področjih, ki jih pokriva ISPRS. Tudi letošnji
kongres so zaznamovale seje generalne skupščine ISPRS, v kateri Slovenijo zastopa Mojca K.
Fras, seje tehničnih komisij in delovnih skupin, ki so bile namenjene pregledu štiriletnega delovanja
ISPRS in skupin, ki delujejo pod okriljem te svetovne organizacije, ter oblikovanju prednostnih
nalog in načrtovanju dejavnosti v naslednjem štiriletnem obdobju. Kongresno dejavnost so
organizatorji popestrili z družabnim programom ter turističnimi ogledi mesta in okolice.
Veliko pozornosti na kongresu je bilo namenjeno aktivnostim mladih, saj je ena izmed prednostnih
nalog ISPRS vključevanje mladih raziskovalcev, mladih znanstvenikov in podiplomskih študentov
v delo organizacije ter vzpodbujanje nadarjenih študentov za sodelovanje v mednarodnih projektih.
Cilj je zagotoviti mednarodno mrežo odličnih strokovnjakov na področjih fotogrametrije,
daljinskega zaznavanja in na splošno geoinformatike. Tako nas izredno veseli, da so bile naše
dejavnosti v okviru delovne skupine WG VI/5, vključno s poletnima šolama v Ljubljani (2007) in
Nanjingu (2008) ter forumom za mlade v okviru kongresa v Pekingu (2008), deležne toliko
pozornosti, tudi s strani sveta ISPRS. Posebej velja izpostaviti odlično delo mladih v preteklih
dveh letih, saj so razvili aktivno mednarodno mrežo (Student Consrtium), ki pokriva vseh pet
celin. Vanjo so vključeni tudi študenti geodezije iz Slovenije (UL FGG), ki med drugim pripravljajo
digitalni časopis ISPRS SC Newsletter.
Naj ob koncu poročila postreževa še z nekaj novostmi, ki jih je prinesel kongres ISPRS v Pekingu.
Na skupščini ISPRS je bilo izvoljeno novo vodstvo za naslednja štiri leta, in sicer:
· Orhan Altan, Turčija: predsednik
· Chen Jun, Kitajska: generalni sekretar
· Ian Dowman, Velika Britanija: prvi podpredsednik
· Ammatzia Peled, Izrael: drugi podpredsednik
· Mike Renslow, Velika Britanija: zakladnik
Poleg tega so bili izvoljeni novi predsedniki osmih tehničnih komisij:
· Komisija I: Naser El-Sheimy, Kanada
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· Komisija II: John Shi Wenzhong, Hongkong
· Komisija III: Nicolas Paparoditis, Francija
· Komisija IV: Marguerite Madden, Združene države Amerike
· Komisija V: Jonathan Philips Mills, Velika Britanija
· Komisija VI: Martien Molenaar, Nizozemska
· Komisija VII: Wolgang Wagner, Avstrija
· Komisija VIII: Haruhisa Shimoda, Japonska
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Po besedah direktorja kongresa prof. Chena Juna je bil to dogodek z veliko presežniki: prek 2700
registriranih udeležencev, kongresna knjiga z izbranimi prispevki najboljših raziskovalcev v ISPRS,
ki je bila izdana prvič, odmeven Youth Forum in prepoznavne dejavnosti mladih, na skupščini
sprejeta Pekinška deklaracija (Beijing Declaration) kot prvi splošni dokument organizacije idr.
Nazadnje so zastavo kongresa predali avstralskim kolegom, ki bodo septembra 2012, ob zaključku
štiriletnega mandata sedanjega vodstva ISPRS, udeležence sprejeli v Melbournu.
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Podeljene so bile tudi številne nagrade za dosežke, vsak dan je izšel časopis ISPRS Daily, ki je
prinašal tekoče pomembne novice, podrobnosti so na spletnem naslovu: http://www.isprs2008beijing.org/.
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Slika 1: Slovenska skupina na kongresu (od leve proti desni, spredaj: Mojca, Anka, Mateja, Urška, Ana,
Urša, Maja; zadaj: Peter, Miha, Vid)
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