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Na konci mesiaca august tohto roku sa uskutočnil medzinárodný geografický kongres IGC, ktorého 
hlavným organizátorom bola Univerzita v Kolíne nad Rýnom. Táto akcia, ktorá je organizovaná vo 4-
ročných intervaloch, bola založená v roku 1922 v Bruseli. Už registrácia viac ako 8 mesiacov dopredu 
naznačovala, že to bude veľkolepá akcia, nielen organizáciou, priestormi, ale aj rôznorodosťou predná-
šok a hlavne počtom účastníkov. Celkovo sa na kongrese zúčastnilo 2800 geografov z viac ako 80 
krajín sveta (obr.1), pričom najviac kolegov (pravda okrem Nemecka) prišlo z Japonska –114. Na 
celkový chod kongresu počas celých 5 dní dohliadal viac ako 320-členný tím dobrovoľníkov, ktorí boli 
zostavení prevažne zo študentov geografie. 

Príspevky prezentované na kongrese boli rozdelené do 40 sekcií, ktoré prebiehali počas celých 5 
dní, paralelne v 3 budovách a 31 miestnostiach. Spolu odznelo viac ako 1200 príspevkov.  

Prednášky prebiehali v nasledujúcich sekciách: aplikovaná geografia, suché oblasti – človek –
prostredie, biogeografia a biodiverzita, klimatológia, prírodné prostredie chladných oblastí, kultúrne 
prístupy geografie, geografické vzdelávanie, geografia a globálne informatizovaná spoločnosť, geogra-
fia cestovného ruchu, globálne zmeny a ľudské mobility, zdravie a prostredie, história geografie, ostro-
vy, kras, využívanie krajiny a zmeny krajinnej pokrývky, lokálny rozvoj, marginalizácia a globalizácia, 
horstvá a globálne zmeny klímy, politická geografia, urbánna geografia, geografia dopravy, geoparky a 
megacities.  

Ako doplnkový program prebiehali monotematické prednášky napr. na témy: Ako a kde publikovať 
v angličtine, Strategické rozhodnutia – cesta k univerzitnej kariére, Akademické publikovanie pre 
mladých vedcov, Možnosti získania financovania zo zdrojov Európskej únie, no aj v nemčine uskutoč-
nená uzavretá komisia na tému Kde sa zamestnať ako geograf. Veľmi bohatá bola aj posterová sekcia, 
ktorá prebiehala v podvečerných hodinách počas dvoch dní. Aj táto sekcia, podobne ako všetky ostat-
né, bola na veľmi vysokej odbornej úrovni a väčšinou tu svoju prácu prezentovali mladí vedci 
a doktorandi. Záverom posterovej sekcie boli odovzdané vecné ceny a diplomy prof. Helmutom Brüc-
knerom (Univerzita v Kolíne nad Rýnom) za najlepšie postery v jednotlivých tematických oblastiach 
(Global environment, Disasters and risks). Počas celej doby kongres vhodne dopĺňali vytvorené stánky 
k prezentácii geografických spoločností rôznych krajín sveta, ktoré boli spojené nielen s prezentáciou 
ďalších konferencií a kongresov, ale aj ich doposiaľ publikovaných významných prác. Tu mala najbo-
hatšie zastúpenie Ruská a Poľská geografická spoločnosť a Japonsko, ktoré organizuje v poradí už 32 
regionálnu konferenciu v septembri 2013 v Kyote. Okrem toho, už na tomto kongrese prebiehala pro-
pagácia ďalšieho kongresu v Pekingu v Číne roku 2016, a to nielen slovom ale aj obrazom a písmom. 
Okrem nich sa výrazne prezentovali aj významné nemecké a britské vydavateľstvá, pričom ich publiká-
cie bolo možné si na mieste kúpiť alebo objednať.  

Zo Slovenska sa tejto akcie aktívne s príspevkom zúčastnilo spolu 7 geografov. Alena Petrvalská 
a Zdenko Hochmuth z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (sekcia Human impacts and envi-
ronmental changes in karst), Ján Buček z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
(sekcia Innovations in public sector – public administration reforms, public sector reorganizations, 
local finance and progress in planning), Ján Feranec a Ján Otaheľ zo Slovenskej akadémie vied (sekcia 
Session on Land Use and Land Cover Change – Urbanisation and demographic change). V posterovej 
sekcii vystúpil Róbert Pazúr zo Slovenskej akadémie vied.  

Kongres ponúkal jedinečnú šancu vypočuť si nielen rôznorodé prednášky, ale aj spoznať mesto 
a jeho dominanty prostredníctvom krátkych (1-denných a poldenných exkurzií). Tieto boli organizova-
né pod záštitou pracovníkov Inštitútu geografie Univerzity v Kolíne nad Rýnom (ktorý je naším part-
nerským pracoviskom) a venované mestu Bonn, Kolínskemu „zelenému pásu“, historickému 
a súčasnému urbánnemu vývoju Kolína, Kolínskemu dómu ako významnej pamiatke UNESCO 
a špecifikám mesta, ktorou je napríklad multietnicita. 
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