Dječja karta svijeta
Nagradu »Barbara Petchenik« pokrenulo je Međunarodno kartografsko
društvo (ICA) 1993. godine kao uspomenu na kartografkinju koja je cijeli život radila s djecom. Cilj natjecanja predstavljanje je dječjeg kreativnog
prikazivanja svijeta u grafičkom obliku. Natjecanje se provodi svake druge godine tijekom Međunarodne kartografske konferencije

Jeste li kada crtali geografsku kartu? Evo prilike da
spojite svoje kartografsko i umjetničko umijeće
Ove godine zemlje
članice ICA-e prikupljaju karte na temu »Život
u globaliziranom svijetu«. U natječaju sa svojim radovima mogu sudjelovati djeca mlađa od
16 godina. Karta ne smije biti veća od A3 formata (42 x 30 cm). Broj
i vrsta »sustava projekcije« za stvaranje obalnih
linija i drugog osnovnog
materijala (npr. međunarodnih granica i mreže meridijana i paralela)
nije ograničen. Crtež je
originalno autorsko djelo
i može se izraditi upotrebom tradicionalnih tehnika (olovkom, vodenim bojama i sl.) ili računalnim programom.
Svaka karta na poleđini
mora sadržavati podatke o imenu i dobi autora, adresu škole i zemlju iz koje dolazi te naslov na engleskom ili francuskom i hrvatskom jeziku. Natjecateljske karte arhiviraju se
u Knjižnici karata Sveučilišta Carleton u Kanadi.
Natjecanje u Hrvatskoj provodi Hrvatsko kartografsko društvo. Radove
za natječaj treba poslati najkasnije do 1. svibnja 2009. na adresu koordinatora
za Hrvatsku: dr. sc. Robert Župan, Hrvatsko kartografsko društvo, Kačićeva
26, 10000 Zagreb. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona:
01/463-91-84, faks: 01/482-80-81 ili e-mail: rzupan@geof.hr.
Šest najboljih dječjih radova iz Hrvatske na temu »Život u globaliziranom svijetu« bit će izloženo na izložbi dječjih radova u sklopu 24. međunarodne kartografske konferencije u Santiago de Chileu od 15. do 21. studenoga ove godine. Uz to, nagrađeni radovi bit će prikazani na internetskoj stranici http://children.library.carleton.ca te se šalju UNICEF-u kao prijedlozi za
razglednice. (A. Č.)

vijesti
Italija i Njemačka
glavni partneri
Hrvatski robni izvoz porastao
je u 2007. u odnosu na
prethodnu godinu za 19,1
posto, što je vrlo vrijedan
rezultat. Međutim, istodobno
je uvoz roba porastao za
20,1 posto, što je praktički
poništilo napore izvoznika.
Tako je pokrivenost uvoza
izvozom opala sa 48,3 posto
u 2006. na 47,9 posto u 2007.
godini. Nažalost, taj je trend
tijekom 2008. malo i ubrzan.
Stoga je vanjskotrgovinski
deficit Hrvatske sve veći. Dio
deficita pokriva se prihodima iz
nerobnog izvoza, a dio novim
zaduživanjima u inozemstvu.
Prevelik uvoz težak je uteg
na hrvatskom gospodarstvu
pa će se tijekom krizne 2009.
morati bitnije »rezati«.
U vanjskotrgovinskoj suradnji
najvažniji partneri Hrvatskoj
su Italija i Njemačka. Te dvije
zemlje te Austrija i Slovenija
u našem izvozu sudjeluju čak
sa 48 posto, a u uvozu sa 41,7
posto. U izvozu su vrlo važne
i BiH i Srbija, a u uvozu Rusija
i Kina. Godine 2007. prvih 11
zemalja partnera sudjelovalo
je čak sa 92,5 posto, a prvih 12
u uvozu sa 71,4 posto. Očito je
da restrukturiranje hrvatskoga
gospodarstva još nije uspješno
provedeno pa se proizvodnja
presporo povećava, pogotovo
ona namijenjena izvozu. (D. F.)
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