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TRST - Predavanje na liceju Dante

TRST - 10. decembra

Analitik Parag Khanna o izzivih,
ki jih prinaša dobra infrastruktura

Prvi Tek
spomina

Svetovno znani gost je prepričan, da bi se morali zgledovati po Švici in Singapurju
Voditeljstvo v prihodnosti bo nedvomno »digitalno«, kar pomeni hitrejše,
bolj povezano, bolj vključevalno, bolj
tvegano, bolj transparentno. Iz gospodarske in politične krize se bomo rešili,
če se bomo pri vodenju države osredotočili na lastno gospodarsko vlogo, če
bomo povezani in če bomo odločali na
podlagi zbranih podatkov (Data Management). Tako meni ameriški geopolitični analitik indijskega rodu Parag Khanna, ki je v torek zvečer predaval pred
nabito polno dvorano liceja Dante, kjer
je potem potekala tudi okrogla miza z
govorniki, kot so predsednik Sistemske
pristaniške oblasti za vzhodni Jadran
Zeno D’Agostino, direktor Znanstvenega
parka Area Stefano Casaleggi in predsednik Združenja špediterjev v Trstu
Stefano Visintin.
Predavanje z uglednim ameriškim
gostom, ki je ob tej priložnosti predstavil
svojo zadnjo knjigo, ki je izšla tudi v italijanščini (La Rinascita delle città-stato),
so organizirali tržaški Limes klub, Center
Veritas in knjigarna Einaudi v Trstu.
Khanna, poznavalec menedžmenta sprememb, inovacij in Kitajske je v svojem
predavanju na zelo strnjen in jasen
način predstavil, kako globoke spremembe, ne le v organizacijski prilagodljivosti, pač pa tudi v stilih vodenja,
prinaša dobra infrastruktura.
Začel je s predstavitvijo geopolitičnega zemljevida, na katerem ima Azija
posebno vlogo. »Infrastruktura je del
politične strategije. Kitajska denimo ima
jasno določeno strategijo, kar je dokazala
z ustanovitvijo mednarodnega investicijskega sklada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), pri katerem sodeluje veliko evropskih držav, čeprav jih
je ameriški predsednik Obama svojčas
snubil, naj ne pristopijo k skladu,« je
opozoril predavatelj, ki meni, da Kitajska
investira v Evropo, ker ima ta dobro povezanost. Po njegovem Kitajska ne vodi

Parag Khanna je
znan tudi kot pisec
knjig; predsednik
tržaške luke Zeno
D’Agostino je
prebral vse
njegove knjige
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agresivne politike, ker bi hotela gospoje citiral Singapur in Švico. »Ko sem
dariti svetu, ampak zato, ker se počuti
začel raziskovati ti dve državi, sem se
ranljivo, saj je v celoti odvisna od ponajprej vprašal, kaj imata skupnega. Sta
morskega prometa. »Evropa bi zato
to samo zastavi, ki sta v obeh primerih
morala na dolgi rok razmišljati, kako
rdeče in bele barve? Sploh ne, v obeh
na najboljši način izkoristiti povezave,
primerih gre za državi, za kateri je znaki so med drugim
čilen stik z realnostjo,
tudi glavni razlog za
saj vse odločitve sprenestabilnost v svetu,«
jemata na podlagi
Ameriškega stratega
je dejal Khanna, ki
ljudskih odločitev,« je
so različne revije
je prepričan, da razrazložil predavatelj in
v preteklosti že uvrstile
mah populistične
spomnil, da v Švici za
na seznam
politike sovpada z
skoraj vsako vprašarazvojem tehnologije
nje razpišejo referennajvplivnejših mladih
in robotike.
dum, voditelji torej
oseb na svetu
Na tej točki preodločajo na podlagi
davanja je predavatelj
direktne demokracije,
gospodarske teme uspešno povezal s
v Singapurju pa vsako minuto z anketami
principom voditeljstva in demokracije.
sprašujejo državljane, če so zadovoljni z
Kot primera držav, ki sta gospodarsko
javnim prevozom, šolstvom, zdravstvom
uspešni zaradi sposobnega voditeljstva,
... »Ti dve državi sta uspešni zato, ker

konkretno delata na tem, da bi zadovoljili
državljane. Seveda je lažje vladati v
majhni in bogati državi, a pri tem bi
spomnil, da Singapur pred 50-imi leti ni
bil bogat«. Parag Khanna je torej prepričan, da bomo uspešni le, če bodo voditelji uravnoteženi med povezovanjem
novih trendov, tehnologij, inovacij, sposobnostjo upravljanja kompleksnosti in
analiziranja velikega števila podatkov
ter osredotočanjem na posameznika.
Da živimo v kompleksnem svetu,
se je strinjal tudi Zeno D’Agostino, ki je
prepričan, da za našo prihodnost lahko
uspešno poskrbi javna uprava, a le pod
pogojem, da jo sestavljajo sposobni
kadri. V tem kontekstu je predsednik
tržaške luke omenil predloge, na podlagi
katerih bi lahko politiki vrnili zaupanje
širših množic v javno upravo.
Sanela Čoralič

Množičnega povojnega izseljevanja
Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije ter
umrlih v kraških breznih se bodo letos
prvič s tekom spomnili tudi v Trstu. 10.
decembra bo na programu prva izdaja
Teka spomina, ki bo potekal na trasi
med Velikim trgom in starim pristaniščem, tekaški dogodek pa pripravljata
združenje ASI (Associazioni Sportive e
Sociali Italiane) in Občina Trst, za tehnično plat pa je zadolženo združenje
Apd Miramar.
Več o pobudi, ki so jo v preteklih
štirih letih izvajali samo v Rimu, so povedali njeni idejni snovatelji. Roberto
Cipolletti, predsednik združenja Asi v
Laciju, je povedal, da je glavni cilj projekta
ozavestiti širšo javnost o tragičnih povojnih dogodkih na vzhodni italijanski
meji. Kot je še dejal, je to tragično
epizodo mlajšim generacijam mogoče
predstaviti tudi preko športa. Zadovoljen
in počaščen, da bo Tek spomina končno
potekal v Trstu, je tudi deželni predsednik
združenja Asi Enzo Esposito. Športni in
simbolni del projekta sta pohvalila tudi
občinska odbornika Carlo Grilli in Lorenzo Giorgi. Slednji je izrazil željo, da bi
ta tek v Trstu priredili vsako leto.
Tehnični del prireditve je nato
predstavil predsednik združenja Apd
Miramar Fabio Carini. Ta je povedal, da
bodo pripravili tekmovalni tek na 10-kilometrski trasi in rekreativni tek na 3,5kilometrski trasi. Prvega teka se lahko
udeleži največ 500 tekačev, vpisnina pa
znaša deset evrov. Na krajšem teku lahko
sodeluje največ 1500 tekačev, vpisnina
na tek pa je pet evrov. Kot je tudi
povedal tehnični organizator Carini, bodo vpisovanja sprejemali do 9. decembra,
in sicer na spletni strani www.miramarun.it. in v trgovinah Wind na Velikem
trgu št. 6 in Revolution sport v naselju
sv. Mavra št. 169. Ob tem je Carini še
dodal, da bodo po končanem teku organizirali kulturno prireditev v Mali dvorani
Operne hiše Verdi (ob 12. uri), kjer bo
nastopila tudi sopranistka Manuela Kriscak. Ženska in moški zmagovalec tekmovalnega teka bosta ob tej priložnosti
dobila startno številko za Tek spomina v
Rimu, ki bo 4. februarja. (sč)

KAVARNA SAN MARCO - Predstavitev projekta Brigantes

TRST - Vse o podvodni arheologiji v nekdanji ribarnici

Zakaj ne bi blaga ponovno
prevažali z jadrnicami?

Prihaja Julia Felix

Nekoč je bila
jadrnica, ki so jo
nato spremenili
v ladjo in
zanemarili;
skupina
zanesenjakov
se danes trudi,
da bi ji vrnila
nekdanji sijaj
in jo opremila za
pravično in okolju
prijazno trgovanje
WWW:BRIGANTES.EU

Jadrnice so bile nekoč razširjeno prevozno
sredstvo, na njihovih krovih so prevažali najrazličnejše blago, največji pustolovci pa so z njihovo pomočjo odkrivali celo nove celine. Danes
so jadrnice priljubljene predvsem med športniki,
vse bolj pa si utirajo (ponovno) pot tudi v trgovini. Eden takih primerov je ali bolj pravilno
bo v kratkem jadrnica Brigantes, ki bo plula
med Sredozemljem in Severnim Atlantikom in
prevažala blago, v prvi vrsti surovo kavo, za
podjetja, ki verjamejo v pravično in okolju prijazno trgovino. Na voljo pa bo tudi vsem, ki bi
se radi preizkusili v tovrstnem jadranju. Projekt
sta si zamislila Daniel in Oscar Kravina, po

rodu iz Žabnic v Kanalski dolini, ki sta z nekaterimi družabniki odkupila rjasto ladjo Onice
(pred tem se je imenovala Meta, stara pa je
preko 100 let), da bi ji vrnila nekdanji sijaj ... in
jadra, ki jih je nekoč že imela. Obnovitvena
dela potekajo v pristanišču v Trapaniju, vsakdo
pa lahko sofinancira njihov projekt in postane
delni »lastnik« ladje. Iščejo pa tudi prostovoljce,
zlasti obrtnike, ki so pri obnovi pripravljeni
sodelovati s svojim znanjem.
O projektu Brigantes bo danes ob 20. uri
govor v kavarni San Marco. Za glasbeni uvod
bodo poskrbeli dijaki glasbenega liceja Carducci.

Reprodukcija starorimske ladje bo v razstavni prostor prišla jutri, razstava odprta od 17. decembra
S prihodom reprodukcije prečnega preseka
rimske tovorne ladje Iulie Felix, ki so jo pred
30 leti odkrili na morskem dnu nedaleč od
Gradeža, se v prostorih nekdanje glavne mestne
ribarnice začenjajo priprave na razstavo z naslovom V morju intimnosti. Podvodna arheologija predstavlja Jadran (Nel mare dell’intimità.
L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico).
Razstava, ki jo bodo uradno odprli 17.
decembra, eksponate pa bodo začeli postavljati
jutri, bo prvič na enem mestu ponujala koristne
informacije za vse ljubitelje zgodovine arheoloških najdb iz prostora med Alpami in Jadranom, ki so zanimive tako za osvetlitev zgodovine
Ogleja in rimskega Trsta, kot tudi celotnega jadranskega območja. Arheološki muzeji iz Italije,
Hrvaške, Slovenije in Črne Gore bodo ob tej
priložnosti v Trst poslali več kot tisoč dragocenih eksponatov.
V nekdanji ribarnici bo, kot rečeno, razstavljena tudi reprodukcija Iulie Felix skupaj z
delom svojega takratnega tovora. Ladjo, ki je
dolga 18 in široka 6 metrov ter ima nepredstavljivo arheološko in arhitekturno vrednost, saj
je prava zakladnica informacij o antični tehnologiji, so odkrili na dnu 16 metrov globokega
morja skupaj z okrog 600 amforami.
Razstavo, ki jo ureja Rita Auriemma, prirejata deželna ustanova za kulturno dediščino
ERPAC in Občina Trst v sodelovanju z arheološkim, krajinskim in spomeniškim nadzorni-

Julia Felix na morskem dnu

štvom FJK, deželnim muzejskim polom FJK,
federacijo podvodnih arheologov, Hrvatskim
konzervatorskim zavodom, Mednarodnim središčem za podvodno arheologijo (ICUA) in
drugimi italijanskimi in tujimi partnerji.
Original Iulie Felix bo predstavljal jedro
nastajajočega narodnega muzeja podvodne arheologije Gradeža, za čigar postavitev je pristojno ministrstvo dodelilo dodatna ﬁnančna
sredstva, je ob tej priložnosti izpostavil ravnatelj
muzejskega pola Furlanije Julijske krajine Luca
Caburlotto.

