
Przedmowa

Na Wydziale Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie odby³o siê w dniu 13 listopada 2008 roku sympozjum
pt. Nowe nurty w tworzeniu danych baz danych topograficznych – TBD.

Organizatorem sympozjum by³y Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN
oraz Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii AGH w Krakowie. Uczestniczyli
w nim pracownicy naukowi z kilku uczelni w Polsce: Uniwersytetu Warszawskie-
go, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, Uniwersytetu Poznañskiego,
Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie. Ponadto zaproszeni goœcie w osobach wiceprezesa
GUGiK Jacka Jarz¹bka, dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów
Informacji Geograficznej GUGiK Jerzego Zieliñskiego, dyrektor Wydzia³u Geode-
zji Urzêdu Miasta Krakowa Marii Koliñskiej oraz przedstawiciele przemys³u.

W programie sympozjum znalaz³y siê nastêpuj¹ce referaty:

– Jerzy Zieliñski Stan i perspektywy budowy bazy danych obiektów topograficz-

nych

– Wojciech Pachelski Dane referencyjne: zastosowanie norm ISO serii 19100 do

opisywania geometrii i po³o¿enia

– Adam Iwaniak Modele danych SIT w kontekœcie wymogów INSPIRE i potrzeb

TBD

– Dariusz Gotlib Wybrane aspekty modelowania wielorozdzielczych i wielorepre-

zentacyjnych baz danych topograficznych

– Robert Olszewski Prezentacja danych topograficznych w geoserwisach

– Joanna Bac-Bronowicz Zasilanie wielorozdzielczej bazy danych topograficznych

danymi z ewidencji gruntów i budynków

– Agnieszka Buczek Przyczynek do wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy

danych topograficznych (WBDT), czyli kilka spostrze¿eñ na temat jej koncepcji
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– Krystian Kozio³ Numeryczny model terenu dla wielorozdzielczej/wieloreprezenta-

cyjnej bazy danych przestrzennych

– Tadeusz Chrobak Przydatnoœæ osnowy kartograficznej i metody obiektywnego

upraszczania obiektów do aktualizacji danych w BDT

Tematem wiod¹cym sympozjum by³y wielorozdzielcze i wieloreprezentacyjne
bazy danych topograficznych (WBDT) (MRDB – Multiresolution/Multirepresentation

Database) jako bazy Ÿród³owe do tworzenia, przetwarzania i udostêpniania danych
(w tym uogólnionych). Temat ten wymaga rozwi¹zañ w zakresie informatycznym
i organizacyjnym. Podczas sympozjum wyg³oszono dziewiêæ referatów (spoœród
których siedem opublikowano w niniejszym numerze kwartalnika), za co organi-
zatorzy sk³adaj¹ autorom serdeczne podziêkowania.

Na zakoñczenie sympozjum zabra³ g³os wiceprezes GUGiK Jacek Jarz¹bek,
który przedstawi³ plan prac G³ównego Geodety Kraju w najbli¿szej przysz³oœci.

Kraków 17.02.2009 r. prof. dr hab. in¿. Tadeusz Chrobak,

przewodnicz¹cy Sekcji Kartografii

Komitetu Geodezji PAN
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