
X MIÊDZYNARODOWY KONKURS KARTOGRAFICZNY im. Barbary Petchenik

Uprzejmie zapraszamy do udzia³u w kolejnym konkursie organizowanym przez Miêdzynarodow¹ Asocjacjê 
Kartograficzn¹, Oddzia³ Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, G³ówny Urz¹d Geodezji
i Kartografii oraz Instytut Geodezji i Kartografii na opracowanie przez uczniów klas V i VI ich widzenia mapy 
zawieraj¹cej treœci z obszernego i wci¹¿ aktualnego tematu:

¯YJ¥C  W  ZGLOBALIZOWANYM  ŒWIECIE

(Living in a globalized world)

Celem konkursu jest zaprezentowanie przez ucznia w zrozumia³y sposób swojego wyobra¿enia tego 
tematu oraz umiejêtnoœci jego przedstawienia w formie graficznej. Temat ten mo¿e byæ przedstawiony na takich 
obszarach jak jeden lub kilka kontynentów, pó³kula, ca³y œwiat. 

Format pracy: A3 (30 cm × 42 cm), dopuszczalna wypuk³oœæ 5 mm
Materia³: papier rysunkowy, karton, p³ótno i inne
Techniki wykonania: farby (dobrze kryj¹ce), kredki, collage, wyszywanie, wyklejanie i inne. Prosimy 

nie stosowaæ rozwi¹zañ, które nie daj¹ gwarancji trwa³oœci i mo¿liwoœci przesy³ania prac w kraju
i zagranicê.

Wskazane jest, aby prace zawiera³y podstawowe elementy siatki kartograficznej, takie jak: bieguny, ko³a 
podbiegunowe, zwrotniki, równik czy po³udnik 0° lub 180° oraz skalê liczbow¹.

Proponujemy, by opiekê nad pracami, prezentacj¹ tematu i stron¹ graficzn¹ sprawowali nie tylko 
nauczyciele przyrody, ale i zajêæ plastycznych.

Na odwrocie mapy musi byæ przyklejona kartka zawieraj¹ca: tytu³ pracy, imiê i nazwisko ucznia oraz jego 
wiek i klasê, nazwisko opiekuna (opiekunów) pracy, numer i adres szko³y oraz numery telefonu, faksu i e-mail 
szko³y.
Prace z ca³ego œwiata zakwalifikowane na miêdzynarodowe fina³y poprzednich konkursów mo¿na zobaczyæ na 
stronie http://children.library.carleton.ca/ 

Prosimy o nadsy³anie prac konkursowych do 21 lutego 2011 roku na adres:

Z-d Kartografii UMCS

al. Kraœnicka 2 c,d 

20-718 Lublin

z du¿ym napisem: OSTRO¯NIE, NIE £AMAÆ i dopiskiem KONKURS.

Og³oszenie ogólnopolskich wyników konkursu nast¹pi 1 kwietnia 2011 roku. Informacja o wynikach 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Geodezji i Kartografii www.igik.edu.pl

Autorzy wyró¿nionych prac i ich szko³y zostan¹ nagrodzone m.in. publikacjami kartograficznymi. Najlepsze 
prace przeœlemy do Pary¿a, gdzie wezm¹ udzia³ w wystawie i konkursie ogólnoœwiatowym, który odbêdzie siê w 
lipcu podczas obrad Miêdzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Prace polskich uczniów by³y ju¿ 
niejednokrotnie nagradzane:

£ukasz Rybak: Razem chronimy przyrodê Ziemi – Barcelona 1995 r.
Jacek Majewski: Czy taka bêdzie przysz³oœæ Ziemi – Sztokholm 1997 r.
Kamila Sojka: Zwierzêta, mieszkañcy l¹dów i mórz – Ottawa 1999 r.
Patrycja Matuszewska: Jak dobrze z rodzicami – Durban 2003 r.
Alicja Ogorzelska: Jesteœmy wielk¹ rodzin¹, dbajmy o nasz dom – La Coruña 2005 r.
Joanna Rozkosz: Papie¿ Pielgrzym zjednoczy³ wszystkie narody – wyró¿nienie w La Coruña
Magdalena Stanis³awska: Cuda natury na œwiecie – wyró¿nienie w La Coruña
Marta Londzin: Mamy ró¿ny kolor skóry ale wszyscy jesteœmy dzieæmi – Moskwa 2007 r.
Katarzyna Fojcik: Muzyka nas ³¹czy – Moskwa 2007 r.
Karolina Grz¹bka: ̄ yj¹c w zglobalizowanym œwiecie – Santiago 2009 r.

Organizatorzy:

dr Pawe³ Cebrykow 
Z-d Kartografii UMCS 

tel 81 537 68 27 

e-mail kartopaw@poczta.fm 

prof. dr hab. Andrzej Cio³kosz 
Komitet Narodowy 

Miêdzynarodowej Asocjacji 
Kartograficznej 

mgr Bo¿ena Ogorzelska 
Katedra Kartografii UW 

tel. 22 55 20 671 
e-mail bogorzel@uw.edu.pl 
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