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SZANO W NE K O L E Ż A N K I I SZAN OW NI KOLEDZY!

Z dużą przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników kolejny, dziesiąty zeszyt 
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, który zawiera najnowsze wyniki badań 
naukowych i opracowań technologicznych, przedstawione na XIX Kongresie International 
Society for Photogrammetry and Remote Sensing w Amsterdamie w lipcu 2000 r., a także 
opracowania własne przygotowane przez Kolegów zainteresowanych rozwojem fotogrametrii, 
teledetekcji i GIS.

Publikowane w niniejszym zeszycie opracowania będą dyskutowane w czasie 
zbliżającego się, kolejnego sympozjum Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 
zorganizowanego w dniach 27-29 września 2000 roku w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej 
staraniem Zespołu Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH, pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji 
Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geoinformatyki PAU.

Aby sprawnie przeprowadzić prezentację referatów i dyskusję, zdecydowaliśmy się 
zastosować nieco inne ramy organizacyjne, niż stosowaliśmy na dotychczasowych 
sympozjach. W sesjach tematycznych, w których zgrupowaliśmy zgłoszone referaty, nie 
przewidujemy pełnego referowania poszczególnych opracowań przez Autorów. Spodziewamy 
się, że 3-5 minut wystarczy każdemu z Autorów na zaprezentowanie głównych tez referatu. 
Uczestnicy Sympozjum będą zaproszeni do udziału w sesji posterowej, która umożliwi 
bardziej kameralny kontakt z tymi Autorami referatów, którzy przygotowali eksponaty 
wystawowe (postery).

Miłym punktem programu Sympozjum jest uroczysta Sesja Jubileuszowa, 
zorganizowana z okazji 70-Lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii 
i Teledetekcji. W czasie tej sesji wysłuchamy referatów okolicznościowych, także tych 
przygotowanych przez naszych honorowych gości zagranicznych. W czasie ceremonii 
otwarcia sympozjum wręczymy dyplomy Honorowych Członków PTFiT dwóm niezwykle 
zasłużonym Kolegom: Prof. Dr. hab. Zbigniewowi Sitkowi i Dr. Inż. Jerzemu Zarzyckiemu.

Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu nowy organizacyjny układ naszego spotkania. 
Proponowane zmiany powinny zapobiec nagminnie występującemu dotychczas zjawisku braku 
czasu i braku atmosfery sprzyjającej swobodnej dyskusji Uczestników.

Podobnie jak  w latach poprzednich, zaprosiliśmy firmy komercyjne do prezentowania 
się zarówno na wystawie sympozjalnej, jak  i na łamach naszego Wydawnictwa. Spodziewamy 
się, że z czasem ta forma reklamy ofert komercyjnych zyska popularność, a w efekcie my 
wszyscy uzyskamy ogólnopolski przegląd rozwoju rynku ofert sprzętowych i usług 
komercyjnych dotyczących fotogrametrii, teledetekcji i GIS.

Wszystkim Uczestnikom Sympozjum i Czytelnikom naszego W ydawnictwa przekazuję 
koleżeńskie pozdrowienia od Zespołu Organizacyjnego i od Zespołu Redakcyjnego.
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