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IX Kongres Polskiego Towarzystwa
Badań Kanadyjskich
21-23 września
Uniwersytet w Białymstoku
W dniach 21-23 września w Białymstoku odbył się IX Kongres Polskiego
Towarzystwa Badań Kanadyjskich zatytułowany “Eye/I on Canada: Exclusion
and Inclusion” / «Voix/Voie du Canada: Exclusion et Inclusion».
W imieniu wszystkich osób uczestniczących w Kongresie zarząd PTBK pragnie
wyrazić wdzięczność organizatorom Kongresu za pracę włożoną
w przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia na najwyższym poziomie
naukowym i organizacyjnym. Szczególne podziękowania przekazujemy
władzom Uniwersytetu w Białymstoku oraz pracowniczkom bezpośrednio
zaangażowanym w organizację Kongresu, tj. dr Sylwii Borowskiej-Szerszun, dr
Ewelinie Feldman-Kołodziejuk, dr Weronice Łaszkiewicz, dr Małgorzacie
Kameckiej i mgr Edycie Sacharewicz.
Naszą wdzięczność za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji Kongresu,
w imieniu zarządu PTBK i organizatorów, kierujemy do Ambasady Kanady
w Polsce, w tym JE Ambasadorki Kanady w Polsce, Pani Leslie Scanlon oraz
Radczyni Politycznej Ambasady Kanady w Polsce, Pani Jeanette Sautner, które
zaszczyciły Kongres swoja obecnością.
Dziękujemy wszystkim przybyłym z kraju i z zagranicy Prelegentom
i Prelegentkom, Gościom i Gościniom, Uczestnikom i Uczestniczkom
za wygłoszone referaty, aktywny udział w sesjach i w wydarzeniach
towarzyszących, a także za pasjonujące dyskusje.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Bańkowskiej, wybitnej
polskiej tłumaczki, która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas Kongresu.
Spotkanie z tłumaczką moderował nasz niezastąpiony kolega
i tłumacz literatury, dr Krzysztof Majer.
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Nowy Zarząd PTBK
Dnia 22 września 2022 r. Zgromadzenie Walne Członków Polskiego
Towarzystwa Badań Kanadyjskich udzieliło absolutorium kończącemu
kadencję Zarządowi oraz dokonało wyboru nowego Zarządu PTBK
w składzie:
dr hab. Dagmara Drewniak, prof. UAM - Prezeska
dr Anna Żurawska (UMK Toruń) - Wiceprezeska
dr Marcin Markowicz (UAM Poznań) - Sekretarz Generalny
dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, prof. UJ - Skarbnik

Zgromadzenie Walne dokonało wyboru nowej Komisji Rewizyjnej PTBK
w składzie:
Prof. dr hab. Anna Branach-Kallas (Przewodnicząca Komisji)
dr Magdalena Marczuk-Karbownik
dr Ewelina Feldman-Kołodziejuk

Nowa siedziba PTBK
Zgromadzenie Walne zaakceptowało przeniesienie siedziby PTBK z UMK
w Toruniu na UAM w Poznaniu. Informacje o przeniesieniu siedziby
Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich zostaną zaktualizowane po
dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.
Nowy adres e-mail PTBK
Wszystkie wiadomości do PTBK prosimy kierować na nowy adres email
ptbk@wa.amu.edu.pl. Wiadomości wysłane na stary adres
są przekierowywane, ale stara skrzynka mailowa przestanie działać
z końcem listopada.
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Nowy Zarząd PTBK
Prezeska
dr hab Dagmara Drewniak
prof. UAM

Wiceprezeska
dr Anna Żurawska
UMK

Sekretarz
dr Marcin Markowicz
UAM

Skarbnik
dr hab. Magdalena
Paluszkiewicz-Misiaczek, prof. UJ
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Podziękowania dla ustępujących
członkiń Zarządu i Komisji
Rewizyjnej PTBK
Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich składa serdeczne
podziękowania Pani Prezes Prof. dr hab. Annie Branach-Kallas
za zaangażowanie, pasję, poświęcenie czasu, energii i serca sprawom
stowarzyszenia, jego członkiń i członków, a także promocję studiów
kanadyjskich w Polsce, a także za prowadzenie PTBK w trudnym okresie
cięć budżetowych oraz pandemii.
Jesteśmy również wdzięczni Pani Sekretarz dr Małgorzacie Czubińskiej
za jej systematyczność i poświęcenie.
Postaramy się kontynuować pracę w PTBK z równym zaangażowaniem
i niesłabnącą pasją!
Podziekowania kierujemy również do dwóch ustępujących członkiń Komisji
Rewizyjnej PTBK: dr hab. Joanny Warmuzińskiej-Rogóż i dr Weroniki
Suchackiej.
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Canada Commons
Przypominamy, że wszystkie osoby członkowskie PTBK mają dostęp
do bogatej bazy Canada Commons i gorąco zachęcamy do korzystania
z jej zasobów.
Jeśli ktoś z Panstwa ma opłacone składki członkowskie, ale nie ma dostępu
do bazy, prosimy o kontakt na ptbk@wa.amu.edu.pl. Wszystkie osoby, które
zdecydują się przystąpić do Towarzystwa i ci z Państwa, którzy zdecydują
się opłacić zaległe składki członkowskie, również proszeni są o kontakt
z Sekretarzem PTBK w celu otrzymania dostępu do bazy danych.

Konkursy ICCS-CIEC
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursową International Council
for Canadian Studies. Wszystkie niezbędne informacje w języku angielskim
i francuskim można znaleźć w zakładce "Scholarships and Awards"
na stronie https://www.iccs-ciec.ca.
Otrzymaliśmy informację od ICCS, że nie wszystkie funkcjonalności nowej
strony internetowej są dostępne, ale informacje o konkursach są aktualne.
Termin przesyłania wniosków do ICCS to 24 listopada 2022 r.
W związku z tym, że do wniosków należy załączyć opinię lub
rekomendację PTBK, prosimy o przesłanie pełnej wymaganej
dokumentacji do poniedziałku 7 listopada 2022 r. na adres
ptbk@wa.amu.edu.pl.
Jednocześnie przypominamy, że wnioski konkursowe mogą być skierowane
do ICCS wyłącznie przez PTBK.
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Pozostałe ogłoszenia (1/2)
Konkurs PTBK im. Nancy Burke na najlepsze prace dyplomowe w
dziedzinie studiów kanadyjskich
Zgromadzenie Walne PTBK zmieniło zasady Konkursu im. Nancy Burke
na najlepsze prace dyplomowe. Od teraz do konkursu zgłaszać można
zarówno prace licencjackie, jak i magisterskie. Oznacza to, że Zarząd
Towarzystwa ma prawo przyznać dwie nagrody rocznie. Informacja
o terminie nadsyłania zgłoszeń wraz z wytycznymi zostanie rozesłana
do członków PTBK wkrótce.

Strona internetowa PTBK
Jednym z głównych zadań nowego Zarządu PTBK jest stworzenie nowej
strony i identyfikacji wizualnej Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich.
Zgromadzenie Walne jednogłośnie uznało, że zmiany te są niezbędne
dla rozwoju Towarzystwa, a Ambasada Kanady obiecała wesprzeć nas
w naszych działaniach. Cała społeczność PTBK będzie na bieżąco
informowana o postępach w pracach Zarządu.

Składki członkowskie PTBK i nowe osoby członkowskie PTBK
Składki członkowskie, tj. 100 PLN dla pracowników naukowych i 50 PLN dla
studentów i doktorantów, stanowią główny przychód Towarzystwa. Składki
powinny być opłacane co roku, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich,
którzy chcą pozostać aktywnymi członkami Towarzystwa o opłacenie
zaległych składek. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się dowiedzieć, jak
wygląda jego/jej sytuacja “składkowa” zachęcamy do kontaktu z Panią
Skarbnik, dr. hab Magdaleną Paluszkiewicz-Misiaczek.
Zależy nam na rozwoju PTBK i powiększaniu społeczności kanadystów
w Polsce. Dlatego zachęcamy wszystkich naszych członków i członkinie
do promowania naszego Towarzystwa wśród kolegów i koleżanek
naukowców, studentów i studentek, doktorantów i doktorantek.
Członkostwo w PTBK jest wartościowe chociażby dla tych osób, które
planują karierę akademicką i myślą o aplikowaniu do szkoły doktorskiej.
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Pozostałe ogłoszenia (2/2)
Nadchodzące wydarzenie
“Indigenous Pedagogies and Methodologies” – online seminar
Oct. 24, 16:30
Program
16:30-17:00: Mai Britt Utsi
“Joiks of Memories, Crafts of Emotions/Muittuid luođit, dovdduid duojit:
An Analysis of the Poetics of Varanger Joiks”
17:00-17:20: Q&A for Mai Britt
17:30-18:00: Margaret Kovach
“Introduction to Indigenous Research & Indigenous Methodologies”
18:00-18:30: Warren Cariou
“Learning through Storyways”
18.30-19.00: Roundtable Discussion & Q/A
with Mai Britt, Margaret, and Warren
Organized by Indigenous Topics in Education Research Group (NTNU)
Supported by the Department of Primary and Secondary Teacher Education
at Oslo Metropolitan University English & Foreign Languages Section in the
Department of Teacher Education at NTNU.

ZAPISY: https://bit.ly/3SukgJn
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Zachęcamy do informowania Towarzystwa
o wszystkich wydarzeniach kanadystycznych
organizowanych w Państwa instytucjach!

ptbk@wa.amu.edu.pl

