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Dalajláma získal čestné občianstvo Kanady
Tibetský duchovný vodca dalajláma dostal v sobotu 9. septembra
čestné občianstvo Kanady. Stalo sa tak pri jeho návšteve krajiny
javorového listu vo Vancouveri a osobne mu ho odovzdal kanadský
minister pre občianstvo a prisťahovalectvo Monte Solberg. Udelenie
čestného občianstva 14. dalajlámovi jednohlasne odsúhlasil
kanadský parlament v júni tohto roku. Duchovný a svetský
predstaviteľ Tibeťanov žije v indickom exile od čínskej anexie v
roku 1959. Minulý štvrtok dalajláma slávnostne otvoril Dalajlámovo
stredisko pre mier a vzdelávanie vo Vancouveri, ktoré bude
dobudované v roku 2009 a bude propagovať mier „v srdciach ľudí aj
vo svete“. Stredisko poskytne priestory na prednášky, výstavy,
konferencie a bude tu tiež napríklad aj galéria, knižnica a
www.dalailamacenter.org
kníhkupectvo.

Podpora bilingvizmu v Kanade rastie
Podľa štúdie Decima Research, zadanej Úradom komisára pre
oficiálne jazyky, celých 72 % Kanaďanov verí, že bilingvizmus je
pre
krajinu
prospešný. Je
to
veľký
krok vpred
oproti roku
2003,
kedy
bola podpora
bilingvizmu
iba 56% (a od
tej doby
vzrástla
hlavne medzi
anglofónnym
obyvateľstvom
– o 14 %).
Najviac
dvojjazyčnosť podporujú obyvatelia Québecu (41 %) a provincií na
pobreží Atlantiku (77 %), najmenšiu podporu má v Alberte (58 %).
Dva jazyky vo všeobecnosti viac podporujú frankofónni obyvatelia
Kanady (90 %) ako anglofónni (65 %) a mladší ľudia (od 18 do 34
rokov). Kanadskí obyvatelia veria, že dva oficiálne jazyky majú
zásluhu na otvorenejšej spoločnosti v krajine a väčšej tolerancii
medzi obidvoma jazykovými skupinami. Kanaďania si tiež myslia,
že obidve skupiny by mali mať prístup k rovnako kvalitnému
vzdelávaniu vo svojom jazyku. Byť bilingválny podľa kanadských
obyvateľov znamená veľkú výhodu v osobnom aj pracovnom živote,
okrem toho si 7 z 10 občanov myslí, že život v krajine s dvoma
oficiálnymi jazykmi je jednou z vecí, ktoré charakterizujú
Kanaďanov. Takzvané Immersion Classes/des immersions
(intenzívne vyučovanie francúzštiny pre anglofónne obyvateľstvo a
naopak) sa tešia medzi Kanaďanmi, rovnako ako medzi novými
prisťahovalcami, stále väčšej obľube. Mapka znázorňuje
bilingvizmus v Kanade – čím tmavšia farba, tým je pomer
www.ocol-clo.gc.ca
bilingválnych obyvateľov vyšší.

Nový zdroj energie z biomasy v Ontáriu
Ottawská firma Advanced Biorefinery vyvinula pojazdnú rafinériu,
ktorá je schopná premeniť denne 50 ton drevného odpadu na
biopalivo. S podporou ontárijskej vlády vo výške 771 000 dolárov sa
firme podarilo zdokonaliť technológiu suchej destilácie drevnej
biomasy. Hlavnou výhodou nového produktu je modulárna

konštrukcia. Tá umožňuje previezť rafinériu na šiestich nákladných
automobiloch do oblasti ťažby dreva a tam po týždni začať s
premenou drevného odpadu na olej, drevené uhlie a zmes plynov.
Olej neobsahuje síru a je možné ho využiť na vykurovanie, v
spaľovacích motoroch alebo v chemickom priemysle. Ontárijská
vláda podporila projekt v rámci snahy o zvýšenie podielu výroby
energie z obnoviteľných zdrojov na 5 % do roku 2007. Táto
ekologická technológia umožňuje využiť odpad z ťažby dreva alebo
inakšie nevyužiteľnú drevnú hmotu a zároveň zvyšuje zamestnanosť
vo vidieckych oblastiach. V kanadských podmienkach okrem toho
miestny zdroj biopaliva prináša možnosť lacnejšieho spôsobu
vykurovania a výroby elektriny v oblastiach, kde nie je zavedená
elektrická energia z veľkých zdrojov.
www.advbiorefineryinc.ca www.mnr.gov.on.ca

Kanadské štipendiá na akademický rok 2006 – 2007
Kanadská vláda ponúka českým a slovenským vysokoškolským
učiteľom a vedeckým pracovníkom mesačné študijné pobyty v
Kanade. FEP (Faculty Enrichment Program/Bourse de complément
de spécialisation) je určený na prípravu nového kurzu, obsah
ktorého sa dotýka aspoň 50 % Kanady. Kurzy kanadských štúdií
ponúkajú sociálne a humanitné vedy ako ekonómia, právo,
medzinárodné vzťahy, história, politológia, sociológia, geografia,
umenie a literatúra, lingvistika, vzdelávanie, oblasť médií, životné
prostredie, architektúra a ďalšie príbuzné odbory. Naproti tomu
exaktné vedy ako fyzika, chémia, lekárstvo alebo inžinierstvo nie
sú pre štipendium uznávané. Ďalší program FRP (Faculty Research
Program/Bourse de recherche) je určený na prípravu odborných
článkov a publikácií v oblasti kanadských štúdií. Termín
odovzdania prihlášok je 24. november 2006. Podrobné informácie
vrátane formulárov nájdete na www.ocanada.sk alebo na
www.iccs-ciec.ca. S akýmikoľvek otázkami sa môžete obrátiť na
Magdalenu Fiřtovú z Veľvyslanectva Kanady v Prahe na emailovej adrese magdalena.firtova@international.gc.ca.

Kanadské animované filmy na Dňoch frankofónnej
kultúry
Pri príležitosti 11. sumitu Medzinárodnej organizácie pre
Frankofóniu, ktorý sa bude konať koncom septembra v Bukurešti,
Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva, Veľvyslanectvo Francúzskej
republiky, Veľvyslanectvo Kanady, Veľvyslanectvo Rumunska,
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie, zastúpenie ValónskoBrusel a Francúzsky Inštitút v Bratislave pripravili v dňoch 25. -29.
9. prehliadku filmového, divadelného, hudobného, výtvarného
umenia, literatúry a dizajnu. Kanada predstaví 28. 9. v dvoch
filmových blokoch (Raj o 16.00 a Ryan o 18.00) výber toho
najlepšieho z kanadského animovaného filmu z rokov 1971 - 2004.
Diváci budú mať možnosť uvidieť filmy takých velikánov
animovaného filmu ako napr. Frédéric Back, ktorého film Muž,
ktorý sadil stromy dostal v roku 1988 Oscara za najlepší krátky
animovaný film. Obe premietania sa uskutočnia v sále filmovej
www.ifb.sk
a televíznej fakulty VŠMU, Svoradova 2, Bratislava.

KVÍZ O KANADE
Ktorému kanadskému mestu sa hovorí Mesto smútku? (Odpoveď
a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Zlatá horúčka začala na Klondiku v
roku 1896.

