Dny GIS Liberec 19. - 21. listopadu 2014
Geografické informační systémy přinášejí obrovské množství příležitostí, jak zobrazit
dnešní svět. Dny GIS v Liberci pomáhají studentům i široké veřejnosti poznat, jak vypadá
a jak se používá "moderní mapa". Během tří dnů se v Krajské vědecké knihovně vystřídalo
přes 800 návštěvníků.
Dopolední blok byl, jako každý rok, určen pro školní kolektivy, které na 13 stanovištích
pronikaly do tajů GIS, map a geografie. Návštevníci si například mohli vyzkoušet práci
moderátora počasí, „projít se po Liberci“ na ortofotu velkém 1,5×1,5 metru, projet se
na horské dráze ve virtuální realitě pomocí brýlí Oculus Rift. Velkou novinkou byla
přítomnost nového partnera, Armády ČR. Ta zajišťovala rovnou dvě stanoviště,
Meteorologie u Armády ČR a externí stanoviště před knihovnou - mobilní geografický
automobil, který byl velkým lákadlem i pro náhodné kolemjdoucí. Další stanoviště
zajišťovali: Technická univerzita v Liberci, Krajský úřad Libereckého kraje, Hasičský
záchranný sbor ČR, Magistrát města Liberce, Gymnázium F.X.Šaldy a Dětská televize
Liberec.
Večerní program pro širokou veřejnost byl neméně zajímavý. Ve středu 19. listopadu již
po třetí navštívil Dny GIS Jaroslav Bengl z vývojového centra Google v Curychu. V poutavé
prezentaci představil kam se služby Google posunuly v uplynulých dvou letech, jak
probíhá testování nových funkcí a co nového je v plánu. V prezentaci také vysvětlil proč
proběhl redesign map a jak se změnilo jejich vykreslování. Pokud vás zajímá více, celou
přednášku naleznete na Youtube v profilu gisdayliberec.

Čtvrteční večer byl určen Geografické a meteorologické službě AČR. Nejdříve
npor. Ing. Jan Havlík vysvětlil, jaká je náplň práce při mapovém zabezpečení nejen
zahraničních misí. Zjistili jsme, co všechno je pro armádu nutné do mapy zanést.
Zajímavým bylo také představení modulů souprav pro geografické zabezpečení AČR
ze kterých lze sestavit kompletní zázemí pro práci geografa včetně reprografické dílny.
V druhé části přednášky pohovořila npor. Mgr. Lucie Burianová o meteorologické
službě AČR, o tom, jak jsou připravovány meteorologické mapy a kdo všechno při tom
spolupracuje.
Součástí Dnů GIS jsou soutěže.

Jednou z nich byla výtvarná soutěž pro kolektivy

a jednotlivce na téma "Nové světy". Letos byla účast skutečně rekordní a vyhodnocení
náročné. Druhou soutěž Geohru, vyhlašuje každoročně Krajský úřad Libereckého kraje.
Mimo tyto si mohli návštěvníci vyzkoušet na leteckých snímcích jak znají Českou
republiku. Tentokrát však nešlo o poznání místa na snímku, ale o jejich geografické
znalosti, jako třeba jaké dvě plodiny se pěstují na Litoměřicku.

Zveme vás na příští Dny GIS Liberec, které proběhnou 18. - 20. listopadu.
Více informací na www.dnygis.cz
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