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Sprawozdanie z posiedzenia International Council for Canadian Studies – Conseil international 
d’études canadiennes, Montreal 27-28 maja 2010 

 
 
 Dwudniowe posiedzenie Rady odbyło się w salach konferencyjnych Hotelu Omni w Montrealu. 
Po zwyczajowych prezentacjach, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady, które odbyło się w 
dniach 22-23 maja 2009 w Quebeku. Następnie głos zabrał prezes ICCS-CIEC, który przedstawił raport z 
działalności Zarządu Rady. Swoje posłanie wygłosił potem Jean Labrie z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego rządu kanadyjskiego, po czym raport z realizacji swojego 
kwestionariusza dotyczącego działalności kanadystycznej przedłożył zebranym Brian Long. Kolejnym 
punktem obrad był raport współ-dyrektorów i sekretariatu Rady za miniony rok. Przedstawiono następnie 
raport z realizacji programów prowadzonych przez Radę i przyznanych stypendiów w ramach 
poszczególnych programów, z rozbiciem na kontynenty i kraje.  Przedstawiono też raport o programach 
realizowanych w ramach nadprogramu „Zrozumieć Kanadę” zarządzanego przez Radę w imieniu 
MSZiHZ Kanady. Swój roczny raport złożył także redaktor naczelny czasopisma Rady. W następnym 
punkcie obrad przedstawiono raport ze światowego seminarium kanadystycznego zorganizowanego w 
2009 i dyskutowano nad datą oraz miejscem seminarium w roku następnym. Sekretarz Rady przedstawiła 
szczegółowy raport o licznie organizowanych na całym świecie seminariach, konferencjach, kongresach i 
innych imprezach kanadystycznych. Postanowiono, że konferencja naukowa Rady za dwa lata począwszy 
do chwili obecnej zostanie poświęcona zarządzaniu wielokulturowością. Drugiego dnia rozpoczęto 
obrady od wyborów nowego, wstępującego prezesa Rady. Przedstawiono dwoje kandydatów: Patricka 
Jamesa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Cristinę Lucchini z Argentyny. W wyniku 
tajnego głosowania prezesem Rady wybrany został Patrick James. Następnie swój raport przedstawił 
skarbnik Rady. Następnym punktem programu było sprawozdanie firmy audytorskiej, która pozytywnie 
oceniła zarządzanie środkami budżetowymi przez obecny skład Rady. Wybrano następnie firmę 
audytorską na rok 2010-2011, po czym przedyskutowano także założenia budżetowe Rady na kolejny rok 
budżetowy. Pod koniec drugiego dnia obrad zebrani jednogłośnie przyjęli wniosek Polskiego 
Towarzystwa Badań Kanadyjskich o przyjęcie go do rady jako pełnoprawnego członka. Od 2002 PTBK 
było członkiem stowarzyszonym Rady. Na zakończenie obrad omówiono sprawę jubileuszowej 
publikacji poświęconej trzydziestoleciu Rady. Ustalono wreszcie datę i miejsce następnego zebrania 
Rady, które odbędzie się pod koniec maja 2010 w Ottawie.  
 


