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W dniach 2–3 listopada 2007 r. w siedzibie Kanadyjskiej
S³u¿by Geologicznej (GSC) w Ottawie odby³o siê spotka-
nie kierownictwa operacyjnego miêdzynarodowej inicja-
tywy OneGeology (OneGeology Operational Management).
Uczestniczyli w nim przedstawiciele s³u¿b geologicznych
12 pañstw oraz cz³onkowie miêdzynarodowych organizacji,
m.in. EuroGeoSurveys. Celem zebrania by³o omówienie i
przyjêcie ustaleñ dotycz¹cych kolejnych zadañ i spraw
organizacyjnych, stoj¹cych przed uczestnikami projektu
OneGeology.

Jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii dla istnienia i rozwija-
nia siê projektu jest znalezienie œrodków finansowych na
realizacjê zadañ. Brak osobowoœci prawnej inicjatywy One-
Geology stanowi bardzo du¿e utrudnienie w poszukiwaniu
funduszy. W obecnej sytuacji jedynym rozwi¹zaniem jest
zrzeszanie siê grup krajów w konsorcja, realizuj¹ce czêœæ
zadañ projektu OneGeology w ramach innych dzia³añ,
b¹dŸ te¿ poszukiwanie œrodków finansowych przez ka¿d¹
s³u¿bê geologiczn¹ indywidualnie. Przyk³adem pierwszego
rozwi¹zania jest z³o¿ony do
Komisji Europejskiej, w
ramach programu eCon-
tentplus, projekt OneGeology–
Europe. Jego celem jest wypra-
cowanie metodyki realizacji
konkretnych zadañ.

Wszyscy uczestnicy
spotkania zgodnie stwier-
dzili, ¿e konieczne jest
nadanie inicjatywie One-
Geology formy prawnej
(np. stowarzyszenie, kon-
sorcjum). Idea ta bêdzie
przedstawiona kierownic-
twu Miêdzynarodowego
Konsorcjum S³u¿b Geolo-
gicznych (ICOGS — Inter-
national Consortium of
Geological Surveys) do
koñca maja 2008 r.

Kolejnym punktem
dyskusji by³a kwestia praw
w³asnoœci intelektualnej
(IPR). Ustalono, ¿e zarów-
no mapa geologiczna w ska-
li 1 :1000000, jak i metadane,
powinny byæ dostêpne za darmo do zastosowañ niekomer-
cyjnych. Dane w tej skali maj¹ znaczenie jedynie poznaw-
cze, pogl¹dowe. Jednak¿e wymagane jest tak¿e przyjêcie
regulacji dotycz¹cych zastosowañ komercyjnych. Propo-
zycja dokumentu, opisuj¹cego sprawy praw w³asnoœci
intelektualnej, zostanie opracowana do koñca maja 2008 r.

Poruszono równie¿ wiele kwestii dotycz¹cych tech-

nicznego i praktycznego wsparcia krajów uczestnicz¹cych

i w³¹czaj¹cych siê do programu OneGeology. Ustalono, ¿e

ka¿dy z krajów bardziej zaawansowanych technologicz-

nie, maj¹cych mo¿liwoœci samodzielnego przygotowania

danych i ich udostêpniania za poœrednictwem Internetu,

bêdzie wspiera³ kraje gorzej przygotowane do tych zadañ.

Du¿¹ uwagê poœwiêcono tak¿e tematowi rozpropago-

wania informacji na temat projektu OneGeology w œwie-

cie. Za cel postawiono przygotowanie serii prezentacji,

posterów, ulotek oraz pokazów w ramach Miêdzynarodo-

wego Kongresu Geologicznego, który odbêdzie siê w

sierpniu 2008 r. w Oslo (Norwegia). Ponadto na stronach

internetowych innych organizacji miêdzynarodowych

zostan¹ umieszczone odsy³acze do strony OneGeology.

Czêœæ informacji na tej stronie, która nie podlega czêstym

aktualizacjom, bêdzie t³umaczona na wiele jêzyków.

Zwrócono tak¿e uwagê, by promowaæ inicjatywê OneGe-

ology w trakcie uroczystych obchodów Miêdzynaro-

dowego Roku Planety Ziemia (IYEP) we Francji, Brazylii i

Tanzanii. W celu usprawnienia zarz¹dzania projektem

wybrano liderów poszczególnych zadañ.

Nastêpne spotkanie kierownictwa operacyjnego miê-

dzynarodowej inicjatywy OneGeology odbêdzie siê 1 mar-

ca br. w Pary¿u (Francja). Zostan¹ na nim podjête kolejne

decyzje organizacyjne, które bêd¹ opublikowane na stronie

www.onegeology.org.
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Ryc. 1. Uczestnicy spotkania w Ottawie. Fot. K. Asch


