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Ekonomická situácia
Kanada dosiahla v decembri podľa štatistického úradu najvyšší
obchodný deficit za posledných 33 rokov. Činil 458 miliónov
kanadských dolárov a je spôsobený poklesom vývozu,
predovšetkým ropy (o 18,4 %), kovov (o 14,4 %) a v
automobilovom priemysle (o 14,2 %). Deväť z desiatich
kanadských provincií (okrem Ostrova princa Eduarda)
zaznamenalo výrazný pokles predaja, v Ontáriu to boli
predovšetkým súčiastky pre dopravu, ropa a uhlie, v Britskej
Kolumbii zasa výrobky z dreva a sektor kovov. Ceny na
kanadskej burze klesli v treťom štvrťroku 2008 o 3,2 %, čo
predstavuje najväčší pokles od roku 1998, kedy ceny na
kanadskej burze ovplyvnila finančná kríza v Ázii. Južný sused je
najväčším kanadským obchodným partnerom – tri štvrtiny
kanadského exportu smerujú práve do USA. Riešenie
ekonomickej krízy je jednou z hlavných tém návštevy
amerického prezidenta Baracka Obamu v Kanade tento týždeň.
www.statcan.ca

Kanadsko-americký projekt na úschovu CO2
Kanadská provincia Saskatchewan a americký štát Montana
plánujú spoločne vybudovať prvý projekt na zachytenie a
úschovu CO2 v Severnej Amerike. Oxid uhličitý by zachytávala
uhoľná elektráreň v Kanade a potrubím by sa prepravoval do
podzemných úschovní v Montane. Celý projekt by mal stáť 212
www.radio-canada.ca
miliónov dolárov.

Kronika kanadskej účasti na 1. svetovej vojne
Pohľadom amerických vojakov približuje Tim Cook, víťaz
tohtoročnej ceny Charlesa
Taylora za nebeletristickú
tvorbu, tému 1. svetovej vojny.
Kniha nazvaná Shock Troops:
Canadians Fighting the Great
War, 1917-1918 je intímnou a
osobnou kronikou napísanou
perom historika Kanadského
vojenského múzea v Ottawe a
profesora Carlton University.
„Prvá svetová vojna formovala
kanadskú politickú,
ekonomickú a vojenskú
históriu a mala hlboký dopad
na naše kultúrne prostredie,“
povedal o knihe autor. „Táto
vojna je pre nás stále dôležitá, pretože nás dodnes vo veľkej
miere ovplyvňuje.“ Kniha nadväzuje na prvý diel, ktorý
pojednáva o rokoch 1914-1916 a vyšiel v roku 2007. Literárna
cena Charlesa Taylora sa udeľuje každoročne, v minulosti ju
získali napríklad Richard Gwyn, Carol Shields či Isabel Huggan.
www.thecharlestaylorprize.ca

Polícia v Calgary monitoruje kriminalitu on-line
Len deň na to, ako mesto Calgary zaviedlo špeciálnu aplikáciu
Google na plánovanie dopravy, sa na stránkach miestnej polície
predstavila on-line mapa, ktorá umožňuje užívateľom vyhľadať

konkrétne kriminálne priestupky na mape mesta s uvedením času
a dátumu, kedy
boli spáchané.
Cieľom je
z a p o j i ť
občanov do
b o j a
s
kriminalitou a
umožniť im
maximálnu
informovanosť.
Na on-line mape, kde si môžete zadať jeden z 12 priestupkov
(napríklad podpaľačstvo, odcudzenie vozidla, vlámanie sa do
domu, krádež apod.), sa potom znázornia miesta činu, z dôvodu
ochrany osobných údajov bez uvedených mien a adries. Polícia
najväčšieho mesta provincie Alberta má na svojich webových
stránkach napríklad aj on-line systém hlásenia drobných
priestupkov, ktoré si nevyžadujú okamžitý zásah.
http://crimemap.calgarypolice.ca

Akademické granty
● Medzinárodná rada pre kanadské štúdiá (ICCS/CIEC)
organizuje v dňoch 5. – 9. októbra 2009 svetový seminár o
Kanade. Je určený doktorandom alebo čerstvým nositeľom titulu
doktor, ktorých dizertačná práca sa týkala kanadskej témy,
predovšetkým z oblasti politickej, sociálnej, ekonomickej či
kultúrnej. Prihlášky je nutné zaslať najneskôr do 1. mája 2009,
otázky smerujte na guy.leclair@iccs-ciec.ca.
● Centrum pre kanadské štúdiá na Mount Allison University
ponúka od 1. júla 2009 dvojročné postgraduálne štipendium
v oblasti výskumu na kanadskú tému. Prihlášky je nutné zaslať
najneskôr do 15. marca, viac informácií získate na anurse@mta.ca.
http://www.mta.ca/hr/employment/empopp_acad.htm#postdoc_cs

Kanadské moderné vizuálne umenie v Bratislave
V Bratislave sa v dňoch 4.-31. marca uskutoční výstava
súčasného výtvarného umenia pod názvom Images and
Reflections (Výstavná sieň Univerzitnej knižnice, Michalská 1,
10.00-18.00). Zbierka diel umelcov zo západu Kanady sa z
Bratislavy vracia do Calgary, po dvoch rokoch putovania
v strednej Európe. Návštevníci na Slovensku už mali možnosť
vidieť túto hodnotnú výstavu v Banskej Bystrici, kde bola
otvorená počas návštevy generálnej guvernérky Kanady
Michaëlle Jean v novembri 2008, a do 27. februára ju ešte majú
možnosť zhliadnuť v Martine v Slovenskom národnom
literárnom múzeu. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. marca
o 17.00. Srdečne vás pozývame!
www.ulib.sk www.trianglegallery.com

KVÍZ O KANADE
Na ktorej kanadskej minci je javorový list?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Craigellachie je miesto, kde bol 7.
novembra 1885 zatlčený posledný klinec Kanadskej pacifickej
železnice, ktorá bola týmto po mnohých pohromách a finančných
problémoch dokončená.

