
Kraków 25-01-2008 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN 

za rok 2007 

W sprawozdawczym okresie wykonano zadania: 

- kontynuacja prac nad Słownikiem Terminów Kartograficznych i zorganizowanie   

seminarium naukowego nt. „Znaczenie terminologii w metodycznym rozwoju 

kartografii”  

 - utworzenie strony www skpan.agh .edu.pl. 

Prace nad Słownikiem Terminów Kartograficznych, są kontynuowane w 17 działach 

tematycznych (w załączeniu, lista osób biorących udział w redakcji słownika). Zakończenie 

prac nad Słownikiem  planowane jest na 2010 rok.  

Seminarium naukowe nt. „Znaczenie terminologii w metodycznym rozwoju kartografii” 

odbyło się 26-10-2007 r. w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego 

tematyka obejmowała referaty, które  wygłosili: 

 - prof. dr hab. inŜ. Andrzej Makowski (PW): „Znaczenie terminologii w   

metodycznym rozwoju kraju”, 

  - prof. dr hab. inŜ. Janusz Gołaski (AR Poznań): „Język i poznanie w kartografii”, 

 - prof. dr hab. inŜ. Wojciech Pachelski (UWM): „Aspekty terminologii w normach 

w dziedzinie informacji geograficznej”, 

- mgr Jerzy Ostrowski (PAN): „Struktura i zawartość wybranych polskich 

i zagranicznych słowników i leksykonów z zakresu kartografii i dyscyplin 

pokrewnych” 

Tematyka seminarium jest następstwem prac nad słownikiem terminów kartograficznych 

z ukazaniem idee przewodniej dziedziny kartografii we współczesnej kulturze ludzkiej 

przenikniętej rozwojem informatyki. Prezentacja referatów i interesująca dyskusji, to część 

pokłosia  seminarium naukowego, któremu przewodniczył prof. dr hab. inŜ. Andrzej 

Makowski. Ponadto referaty opublikowano, w postaci materiałów seminarium naukowego, ze 

słowem wstępnym  prof. dr hab. inŜ. Andrzeja Makowskiego.   

Utworzenie strony www skpan.agh .edu.pl. nt. Forum Dyskusyjnym - 

KARTOGRAFIA XXI w., w którym są działy obejmujące:: 

ogłoszenia i informacje, a w nich: 

- ogłoszenia 

- konferencje i spotkania (terminy i miejsca), 



problemy kartografii, a w nich: 

- aspekty teoretyczne współczesnej kartografii, 

- problemy rozwoju polskiej kartografii, 

- aspekty techniczne i aplikacyjne budowy i uŜytkowania opracowań 

kartograficznych, 

- komentarze przepisów branŜowych i propozycje ich zmian, 

poza tematem, o treści: 

- niekoniecznie związanej z kartografią. 

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano. 

 
Załącznik: 
Lista osób redagujących słownik 
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