
Volimo karte

Uspjesi Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 
Osijek na natjecanjima iz kartografije



     Nebo iznad Zagreba bilo je 28. travnja 
2017. godine sivo i oblačno, a kiša je lijeva-
la kao iz kabla. Međutim, ni obilna kiša nije 
spriječila dolazak mnoštva ljudi u Tehnički 
muzej na Festival znanosti. U sklopu festiva-
la, između mnoštva sadržaja, održala se dod-
jela nagrada i priznanja povodom natječaja 
Barbara Petchenik za dječju kartu svijeta na 
temu „Volimo karte“  u organizaciji Hrvatsk-
og kartografskog društva. 

   Nagradu Barbara Petchenik pokrenulo je 
Međunarodno kartografsko društvo (Interna-
tional Cartographic Association – ICA) 1993. 
godine kao uspomenu na Barbaru Petchenik, 
dopredsjednicu toga društva i kartografkinju 
koja je cijeli život radila s kartama i djecom.

   Priznanja i prigodni pokloni dodijeljeni 
su šestero djece čije je likovne radove od 
306 pristiglih izabralo povjerenstvo. Ti će 
radovi predstavljati Republiku Hrvatsku na 
Međunarodnoj izložbi dječjih radova koja 
će se održati u sklopu 28. međunarodne 
kartografske konferencije u Washingtonu 
D.C., u Sjedinjenim Američkim Državama, 
od  2. do 7. srpnja 2017. godine.

   S ponosom možemo reći da će ljudi iz 
svih dijelova svijeta u Washingtonu gle-
dati rad Ree Čondrić, učenice 1. d razreda 
naše škole. Žiri je također pohvalio radove 
učenika Tina Krupilnickog (1. c) i Lorene 
Babić (1. c).

Rea Čondrić: Biramo što ćemo učiniti sa svijetom (We choose what we do with the World)



Lorena Babić: Svi brinemo o našoj Zemlji (Everyone cares about our Earth)

Tin Krupilnicki: Mi stvaramo svijet (We create the world)



    Prigodno je napomenuti da Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek već par go-
dina uspješno sudjeluje na ovom natječaju koji se odvija svake dvije godine. Pod budnim 
okom profesorice Julke Dukić (kojoj se ove godine priključio i profesor Dražen Brkić) naši se 
učenici mogu dičiti sljedećim uspjesima: 

2009. Sanja Mitrović, rad na izložbi u Santiago de Chileu

2011. Stjepan Pranjković, rad na izložbi u Parizu



2009. Sanja Mitrović, rad na izložbi u Santiago de Chileu

2013. Vladimir Prodanović, rad na izložbi u Dresdenu (pohvaljeni su radovi Dore 
Grilc i Sunčice Grđan)

2015. Marija Križić, rad na izložbi u Rio de Janeiru



2014. rad Suzane Virovac pobjednički je na festivalu znanosti na temu „Valovi“ i objavljen 
je na naslovnici časopisa „Kartografija i geoinformacije“                                                                                 

2015. Jure Kovačević, pohvaljeni rad
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