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Oficiální uvedení GIS Day 2013
(Brno, 26. 8. 2013) Ústav geoinformačních technologií a Ústav informatiky Mendelovy univerzity
v Brně oficiálně oznámily termín mezinárodní akce GIS Day 2013. Událost, která proběhne 20. listopadu 2013 během celého dne v areálu univerzity v Brně-Černých Polích, je pořádána v rámci National Geographic Geography Awareness Week. Tato oslava geografických informačních systémů
(GIS) má laické veřejnosti představit technologie, které denně ovlivňují jejich život, a upozornit na
nezbytnost v rozšiřování znalostí z oboru geografie. GIS Day 2013 probíhá formou workshopu, odborných přednášek a tematických bloků partnerů akce.
Od roku 1999 se více než 10 tisíc organizací zapojilo v rámci GIS Day do hostování událostí, jako jsou
dny otevřených dveří, workshopy, komunitní výstavy, veletrhy pracovních příležitostí anebo školní
akce. Mendelova univerzita v Brně hostuje další ročník GIS Day 2013 v areálu v Brně-Černých Polích.
Podrobné informace budou uveřejňovány na oficiálních internetových stránkách www.gisday.cz.
Zájemci o GIS Day 2013 budou v průběhu tříhodinového bloku seznámeni s historií i současností měřící techniky, navštíví laboratoř virtuální reality, vyzkouší si na praktickém workshopu tvorbu vlastní
mapy anebo navštíví tematicky zaměřené bloky partnerů akce. „Účastníci se mohou těšit na poutavý
program, který zdaleka přesáhne úspěšný loňský ročník,“ popisuje přípravy akce Ing. Brian Polovinčák, hlavní pořadatel akce. Rok 2013 je výjimečný i rozšířenou kapacitou 150 účastníků pro vyšší
počet zájemců.
Ústav geoinformačních technologií Lesnické a dřevařské fakulty působí na Mendelově univerzitě
v Brně již od roku 1921. Postupným vývojem se vypracoval mezi významná pracoviště v oblasti geoinformatiky a geodézie, o čemž svědčí i zapojení jako prvního pracoviště v ČR do výběrového programu
ESRI Development Center či do sítě regionálních center IDRISI Clarkovy univerzity v Massachusetts.
Ústav informatiky Provozně ekonomické fakulty zajišťuje výuku oborů spojených s výpočetní technikou, věnuje se výzkumu v oblasti informatiky, virtuální a rozšířené reality. Díky své specializaci a investicím provozuje Laboratoř virtuální reality.
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