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GEOINFORMACJA DLA KAŻDEGO
GEOINFORMATION FOR EVERYONE
Warszawa, Biblioteka Narodowa, 24-26 września 2012 r.
Konferencja stanowi XXII edycję dorocznych konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji
Przestrzennej. Podobnie jak w latach minionych, konferencja tegoroczna przeznaczona jest dla
wszystkich, którzy interesują się produkowaniem, udostępnianiem i praktycznym stosowaniem
geoinformacji, w tym dla przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego, organizacji
pozarządowych, nauki i szkolnictwa. Tegoroczny temat wiodący GEOINFORMACJA DLA KAŻDEGO
nawiązuje do powszechności użytkowania i różnorodności zastosowao geoinformacji we
współczesnym świecie, wyrażając w sposób lapidarny istotę budowanej w Polsce infrastruktury
informacji przestrzennej.
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej jest stowarzyszeniem o czterdziestoletniej tradycji,
którego statutowym celem jest harmonijny rozwój dziedziny informacji przestrzennej zmierzający do
powszechnej dostępności oraz wszechstronnego i efektywnego użytkowania danych przestrzennych w
Polsce, osiąganym m.in. przez popieranie rozwoju infrastruktur informacji przestrzennej. Rola
Towarzystwa w tym rozwoju jest doceniana, co znalazło swój wyraz m.in. w wykonanym na zlecenie
Komisji Europejskiej raporcie Spatial Data Infrastructures in Poland: State of play 2011, gdzie
zaangażowanie Towarzystwa określono jako wielkie (great involvement). Stąd też w programie
konferencji znajdzie się problematyka budowy w Polsce infrastruktury informacji przestrzennej jako
części infrastruktury unijnej INSPIRE. Do aktualnych zagadnieo w tym zakresie należed będą:
programowanie budowy tematycznych komponentów infrastruktury
przestrzennej przez organy wiodące określone ustawą o tej infrastrukturze,

informacji

wprowadzanie w życie nowych przepisów krajowych i unijnych, zwłaszcza w zakresie
drugiej i trzeciej grupy tematycznej INSPIRE,
modernizacja Paostwowego Zasobu Geodezyjnegi i Kartograficznego w dostosowaniu do
wymogów infrastruktury informacji przestrzennej.
Wiele uwagi zostanie poświęconej metodykom i technologiom, m. in. dotyczącym geoportalu
jako miejsca dostępu do wiedzy o geoprzestrzeni, umożliwiającego dogodne pobieranie
geoinformacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb i wymagao. Rozpatrzone będą geoportale
w podziale obszarowym, tematycznym i funkcjonalnym, a także w aspektach prawnych,
organizacyjnych, ekonomicznych, systemowych i technologicznych. Poza sesjami referatowymi
zorganizowane zostaną warsztaty pt.:
Geoportale w praktyce samorządowej,
SpatiaLite – baza danych GIS dla każdego,
Oracle Database Express Edition – ukierunkowanie na profesjonalną bazę danych
przestrzennych.

Oprócz tego konferencja obejmie prezentacje dorobku polskich ośrodków zajmujących się
geoinformacją, stanowiąc forum wymiany doświadczeo w zakresie:
infrastruktury informacji przestrzennej jako komponentu infrastruktury informacyjnej
paostwa,
metod i technologii tworzenia i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej,
kształcenia i upowszechniania wiedzy w dziedzinie geoinformacji,
aktualnego stanu prac i wyników projektów geoinformacyjnych.

Przewiduje
się,
że patronat honorowy nad konferencją obejmie Minister
Administracji i Cyfryzacji, w którego kompetencjach znajduje się koordynacja tworzenia,
utrzymywania i rozwijania infastruktury informacji przestrzennej, a patronat organizacyjny – Główny
Geodeta Kraju, odpowiedzialny za wspomaganie Ministra przez wykonywanie konkretnych zadao
koordynacyjnych oraz kontaktowanie się z Komisją Europejską.
Materiały konferencji, pozytywnie zrecenzowane i spełniające wymogi redakcyjne, zostaną
opublikowane drukiem w czasopiśmie naukowym Towarzystwa pt. Roczniki Geomatyki, które
upowszechniane jest również w repozytorium cyfrowym www.repozytoriumgeomatyki.ptip.org.pl,
zawierającym obecnie ok. 650 artykułów powiązanych z tematyką konferencji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
ZGŁASZANIE REFERATÓW
Organizatorzy proszą o zgłaszanie tytułów i streszczeo referatów. Przyjęto następujące terminy:
30.04.2012 21.05.2012 r. – zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem,
15.05.2012 30.05.2012 r. – wstępna kwalifikacja,
15.06.2012 r. – dostarczenie tekstu referatu i formularza zgłoszeniowego.
Autorzy zainteresowani opublikowaniem dostarczonych referatów jako artykułów w Rocznikach
Geomatyki powinni przygotowad je zgodnie z informacjami określonymi pod adresem
www.ptip.org.pl/phpnuke/page.php?lg=pl&id=roczniki , a zwłaszcza z wymaganiami zawartymi w
podanej tam Instrukcji dla autorów.
OPŁATY KONFERENCYJNE
Opłata za uczestnictwo w trzydniowej, XXII konferencji PTIP oraz jej pełne materiały wynosi
1050 zł przy wniesieniu jej do dnia 30 czerwca 2012 r., 1200 zł po tym terminie. Opłata obniżona
o ok. 40% przysługuje wyłącznie przedstawicielom szkół średnich oraz studentom i doktorantom.

INNE INFORMACJE
Podczas konferencji w Bibliotece Narodowej odbędzie się Walne Zebranie SpawozdawczoWyborcze Członków PTIP.
W pierwszym dniu konferencji (poniedziałek) organizatorzy zapraszają gości i uczestników
konferencji na spotkanie towarzyskie, natomiast w drugim dniu (wtorek) na imprezę kulturalną.
Organizatorzy konferencji zarezerwowali dla uczestników konferencji noclegi w Pokojach
Gościnnych SGGW IKAR i w Domu Pielgrzyma AMICUS. O możliwości skorzystania z tych noclegów
będzie decydowała kolejnośd zgłoszeo.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym formularzu zgłoszeniowym.
Komunikat 2 zostanie umieszczony w witrynie www.ptip.org.pl i będzie rozesłany pocztą
elektroniczną w czerwcu 2012 roku. Ewentualne pytania należy kierowad do Sekretarza Towarzystwa
mgr inż. Ewy Musiał jednocześnie na dwa adresy konferencje@ptip.org.pl i e.musial59@upcpoczta.pl.
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