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Място на събитието беше Военното училище
в Сантиаго. Военно-географският институт (IGM) е
официалният представител на държавата във всич-
ки организации, свързани с география, картография
и геодезия за територията на Чили. Той предоставя
постоянно обслужване на останалите институции с
пространствени данни за държавата. IGM изработ-
ва топографски карти в М 1:50 000 за цялата терито-
рия в хартиен и дигитален формат  и разработва про-
екти в областта на картографията.

Откриването на конференцията стана с кон-
церт от национални песни и танци и изпълнение на
военен духов оркестър. Приветствие бе отправено
от президента на МКА проф. Уилям Картрайт, поли-
тици от Чили, президенти и представители на близ-
ки до МКА международни организации.

Докладите и постерите на конференцията бяха
разпределени в сесии, покриващи седмицата, оп-
ределена за събитието. От българска страна бе из-
несен един доклад в говорима сесия. Бяха органи-

зирани 2 срещи на националните
представители на МКА. Научните
форуми се съпътстваха с богата со-
циална програма – състезание по
ориентиране, фестивал на конете
(военни представители), предста-
вяне на видео-филми, гала вечер,
парти „Добре дошли”. Френският
посланик в Чили заедно с органи-
заторите от Париж представиха
следващата 25-та международна
конференция, която ще се състои
във Франция през 2011 г.
(www.icaci.org).

На специално организираната
международна изложба на
детски рисунки „Карта на
света” участваха 27 държави със
156 рисунки. Правилата по оценя-
ването на състезанието бяха про-
менени по подобие на български-

24-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА  МЕЖДУНАРОДНАТА
КАРТОГРАФСКА АСОЦИАЦИЯ (ICА)

МЕЖДУНАРОДНА КАРТОГРАФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
(ICC 2009) САНТИАГО, ЧИЛИ

От 15 до 21 ноември 2009 г. Международната картографска асоциация проведе своята конференция в
Сантиаго, Чили. Това даде възможност да се покажат най-новите научни и технически достижения в кар-
тографията. Конференцията в Сантиаго за първи път в историята на МКА предостави възможност да са
покажат картографските достижения и в Южна Америка.

Фиг. 1. Военно-географският институт
в Сантиаго, Чили – домакин на конференцията
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те правила, използвани при организиране на на-
ционалното състезание през последните 10 годи-
ни. Международно седем-членно жури (Арженти-
на, Бразилия, Гърция, Индонезия, Канада, Китай,
Чили) оцени предварително изпратените рисунки.
България отново има своя победител в най-голя-
мата възрастова група – 15-годишната Даниела
Караиванова от Бургас. Наградата – международ-
на диплома и 50 евро – ще й бъде официално връ-
чена по време на ІІІ Международна Конференция по
Картография и ГИС в Несебър (15-20 юни, 2010 г.).

Стотици картографски продукти (карти, атласи,
глобуси, електронни картографски продукти и др.)
бяха изложени на Картографска изложба на на-
циите, членки на МКА. България не изпрати кар-
тографски продукти за изложбата. Специални
награди за отличени картографски продукти полу-
чиха Австралия, Австрия, Гърция, Испания Норве-
гия, Франция, Чили, Китай, Япония, Словакия, Унга-
рия, САЩ, Канада, Испания и др.

По време на конференцията в Сантиаго, преди
или след нейното провеждане ,  почти всички коми-
сии на МКА проведоха своите годишни работни
срещи. Комисията по картография и децата
също заседава. Всички членове на комисията по-
лучиха книгата със 100 любими рисунки „Карта на
света”, публикувана от ЕСРИ-САЩ (T. Bandrova,
J. Reyes, M. Konecny, J. Atwal, editors. Children Map
the World, Selection from the Barbara Petchenik
Children’s Map Competition Volume 2. ESRI Press,
Redlands, California, printed in the USA, ISBN 978-1-
58948-246-3, 2009, pp.130).

Доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
Катедра „Фотограметрия и картография”, УАСГ

Председател на Комисията
по картография и децата, МКА

Фиг. 3. Победителката от публичното гласуване – 12-го-
дишната Констанца от Чили,с председателите на Коми-
сията по картография и децата и Чилийския отговорник

Фиг. 2. Международното жури и
председателите на Комисията
по картография и децата Т. Бан-
дрова (България) и Хосе Нунез
(Унгария) - (от ляво)


