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Kanadská diplomacia na Strednom východe a v Ázii

Ceny generálnej guvernérky za literatúru

Minister zahraničných vecí Maxime Bernier podnikol v dňoch 9. 14. januára cestu po Strednom východe a Ázii. Navštívil Saudskú
Arábiu, Indiu, Palestínu a Izrael. V ropnej veľmoci sa zišiel s
najvyššími predstaviteľmi kráľovstva. V Indii rokoval so svojím
indickým kolegom o situácii v Afganistane a Pakistane a posilnení
bilaterálnej spolupráce. Maxime Bernier navštívil aj metro v Dillí,
pre ktoré dodá kanadská spoločnosť Bombardier 340 vagónov v
hodnote 590 miliónov dolárov. Nakoniec Maxime Bernier navštívil
Ramalláh a Tel Aviv, kde sa stretol s najvyššími palestínskymi a
izraelskými predstaviteľmi. Na stretnutiach Maxime Bernier
zdôraznil, že Kanada podporuje komplexné mierové riešenie
palestínsko-izraelského konfliktu vrátane vzniku Palestínskeho štátu,
ktorý bude fungovať po boku Izraela v mieri a bezpečí. Kanadskú
diplomatickú ofenzívu na začiatku roka doplnil minister
medzinárodného obchodu David Emerson, ktorý strávil desať dní na
ceste po Číne a Mongolsku, kde je Kanada druhým najväčším
zahraničným investorom. Afganistan potom navštívil aj vodca
kanadskej opozície, predseda liberálov Stéphane Dion so svojím
zástupcom Michaelom Ignatieffom. Po stretnutí s prezidentom
Hamídom Karzáím uviedli, že ich strana odporúča v roku 2009
ukončiť bojovú misiu v krajine a zamerať sa na humanitárne projekty
www.international.gc.ca
a prípadnú vojenskú prítomnosť.

V decembri sa konalo každoročné udeľovanie cien za literatúru, ktorému
dominoval už po niekoľkýkrát Michael Ondaatje, autor sfilmovaného
románu Anglický pacient, ktorý získal už piatu Cenu generálnej
guvernérky. Michael Ondaatje získal 25 000 kanadských dolárov za
Divisadero, román o neštandardnej rodine, v ktorej sa jednotlivé príbehy
postupne skladajú do zaujímavej mozaiky životných osudov na úplne
odlišných miestach (pozri Mozaika 07/11). Ďalším
držiteľom ceny (za báseň Seul on est), ktorý ju získal
už aj v minulosti, je básnik Serge Patrice Thibodeau,
Akaďan, tvorbu ktorého inšpirovali okrem iného aj
návštevy v Českej republike. Tak isto dramatik
Daniel Denis si cenu neodnáša prvýkrát, tento raz za
bájku Le chant du Dire-Dire. Ďalšie ocenenia:
Sylvain Trudel za zbierku poviedok La mer de la
tranquillite, básnik Don Domanski za All Our
Wonder Unavenged či dramatička Colleen Murphy za December Man.
V nebeletristickej tvorbe zvíťazila Karolyn Smardz Frost za knihu I’ve Got
a Home in Glory Land, skutočný príbeh o úteku dvoch otrokov, Thorntona
Blackburna a jeho nevesty Lucie, zo Spojených štátov do Kanady v roku
1831. Druhou nositeľkou v tejto kategórii je Annette Hayward za dielo La
querelle du regionalisme au Quebéc. www.canadacouncil.ca/prizes/ggla

Štvormiliónový výskum na záchranu lesov
Vedci spoločností Genome British Columbia a Genome Alberta spolu
s profesormi z University of Northern British Columbia a ďalšími
budú počas nasledujúcich dvoch rokov skúmať interakciu na úrovni
genómov medzi tromi typmi organizmov – lykožrútom smrekovým
(Dendroctonus ponderosae), patogénom, ktorého je nositeľom, a
borovicami. Je to podľa tímu vedcov po prvýkrát, čo sa takýto výskum
uskutočňuje. Cieľom samozrejme je zabrániť v budúcnosti tomuto
škodcovi v ničení rozsiahleho územia lesa, ako tomu bolo v minulosti
(13 miliónov hektárov v Britskej Kolumbii a 1,5 miliónov zničených
stromov v Alberte sú toho smutným dôkazom). Približne dve tretiny
územia Britskej Kolumbie pokrývajú lesy a teplejšie zimy v dôsledku
klimatických zmien spôsobujú, že larvy lykožrúta ľahšie prežívajú a
stávajú sa hrozbou pre obidve spomínané provincie.
www.genomealberta.ca www.genomebc.ca

Kultúrne projekty olympiády vo Vancouveri
Blížiace sa olympijské hry vo Vancouveri (2010) poskytnú pracovné
príležitosti celému radu kultúrnych združení a organizácií
predovšetkým v Britskej Kolumbii. Minulý týždeň sa 24 takýchto
organizácií dozvedelo, že zvíťazili vo výberovom konaní a rozdelia si
1,7 milióna dolárov určených na tieto účely. Najväčšiu čiastku získa
Prince George Regional Art Gallery Association (vyše 200 000
dolárov) na zhotovenie šesťmetrovej sochy nazvanej Balance, ktorá
má byť meditáciou na tému epidémie lykožrúta smrekového (pozri
článok o výskume), ktorá v minulosti zasiahla provinciu. Vancouver
Art Gallery dostane peniaze na novú inštaláciu Ought Apartment
miestneho umelca Reeca Terrisa, ktorá predstaví rôzne typy bývania
vo Vancouveri za posledných 60 rokov. Kanadský klarinetista
François Houle a švédsky saxofonista Mats Gustafsson z Coastal Jazz
and Blue Society budú spolupracovať na novej džezovej skladbe
nazvanej Hokej: Kanada proti Švédsku. Ďalšie peniaze získali
napríklad básnici školy kreatívneho písania Kootenay, vancouverský
zbor či umelci z mestečka Whistler, známeho zimného strediska.
www.vancouver2010.com

Akademické štipendiá
● CÉRIUM (Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal) ponúka štyri štipendiá vo výške 20 000
dolárov pre postdoktorandov v roku 2008-2009 na Université de
Montréal a ďalšie tri štipendiá v hodnote 10 000 dolárov na výskum na
presne vymedzenú tému. Prihlášku je potrebné poslať do 1. marca 2008.
Podrobnejšie informácie na http://www.cerium.ca/article99.html.
● Štipendium Medzinárodnej asociácie québeckých štúdií vo výške 5
000 dolárov na rok 2008, Cena Gastona Mirona, sa udeľuje zahraničným
doktorandom alebo postdoktorandom, ktorí sa venujú québeckej
literatúre. Prihlášku je nutné poslať do 7. marca 2008. Ďalšie informácie
na http://www.aieq.qc.ca/aide/formulaire.miron.2008.pdf.
● Štipendium Pierra a Yolandy Perraultovcov je určené zahraničným
aj kanadským študentom magisterského alebo doktorandského štúdia,
ktorí sa chcú venovať mediálnej tvorbe (rozhlasovej, televíznej
filmovej a divadelnej) významného québeckého režiséra Pierra
Perraulta. Štipendium vo výške 5 000 dolárov umožní študentom
uskutočniť semestrálny výskumný pobyt na niektorom z uznávaných
univerzitných alebo výskumných pracovísk v provincii Québec.
Termín odovzdania prihlášok je 7. marca 2008. Ďalšie informácie na
http://www.aieq.qc.ca/aide/formulaire.miron.2008.pdf.

Viete, že...
ťažba dreva v Britskej Kolumbii začala v roku 1788 a ešte v 90. rokoch
minulého storočia zamestnával lesnícky priemysel (priamo či nepriamo)
asi 275 000 ľudí? Dnes je to stále najväčší priemysel v provincii, ktorý
ročne zarába 7 miliárd dolárov. Drevo sa vyváža predovšetkým do
Spojených štátov, Japonska a Európy.

KVÍZ O KANADE
Koľko percent lesnej plochy na svete má Kanada? (Odpoveď a
novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Kráľovná Viktória urobila v roku
1857 veľmi nepopulárne rozhodnutie, ktorým určila, že sa Ottawa
stane hlavným mestom.

