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Výročná správa o prisťahovalectve do Kanady
V pondelok 31. októbra vydalo Ministerstvo pre občianstvo a
prisťahovalectvo výročnú správu o prisťahovalectve do Kanady a
plánoch ministerstva na rok 2007. Kanada počíta v budúcom roku s 240
000 - 265 000 novými prisťahovalcami, v roku 2005 získalo povolenie na
trvalý pobyt 262 236 ľudí. Vláda venovala 307 miliónov kanadských
dolárov na jazykové kurzy a iné služby pre nových prisťahovalcov,
ďalších 18 miliónov pridelila agentúre, ktorá vyhodnocuje zahraničné
diplomy. Plán rozdeľuje prisťahovalcov do niekoľkých tried. Tradične
najdôležitejšou zložkou migrácie do Kanady je, napríklad oproti USA a
väčšine európskych krajín takzvaná ekonomická trieda, zahrňujúca
kvalifikovaných migrantov a investorov. Druhú zložku predstavujú
rodinní príslušníci a poslednú skupinu tvoria utečenci alebo osoby so
zvláštnym štatútom ochrany. V roku 2005 tak získalo napríklad 6 806
ľudí povolenie na trvalý pobyt z humanitárnych dôvodov. Minister pre
občianstvo a prisťahovalectvo Monte Solberg pri tejto príležitosti
povedal, že imigrácia bola pre rozvoj a históriu Kanady vždy dôležitá, a
www.cic.gc.ca
tak tomu bude aj v budúcnosti.

V Ottawe vzniká Globálne stredisko pre pluralitu
25. októbra podpísala ministerka kanadského dedičstva a ministerka pre
postavenie žien Beverly J. Oda a filantrop a duchovný vodca šíitskych
ismajlitských moslimov Jeho Výsosť Aga Chán dohodu o partnerstve
pri zriaďovaní Globálneho strediska pre pluralitu. Slávnostného podpisu
sa zúčastnil tiež predseda vlády Stephen Harper. Globálne stredisko pre
pluralitu bude mať hlavné sídlo v Ottawe. Federálna vláda vloží do
projektu 30 miliónov dolárov, zvyšok poskytne nadácia Agu Chána.
Stredisko bude po celom svete propagovať pluralizmus ako prostriedok
na dosiahnutie dobrej správy štátu, mieru a ľudského rozvoja. Bude tiež
podporovať akademický rozvoj a výskum v rozvinutých aj rozvojových
krajinách. Kanadská vláda s nadáciou Agu Chána spolupracuje na
rozvojových projektoch po celom svete už viac než 20 rokov. Aga Chán
si vybral Kanadu ako sídlo svojho strediska okrem iného aj preto, že
veľmi oceňuje kanadskú snahu uviesť do praxe motto „jednota v
rôznosti“. Kanadský premiér počas stretnutia uviedol, že „pluralizmus je
princípom, ktorý spája našich rôznych občanov, je základným pilierom
našej občianskej spoločnosti a ekonomickej sily.“
www.pm.gc.ca www.pluralism.ca

Kanadský vzdelávací priemysel
Svetový trh so vzdelávacím priemyslom sa za posledných 20 rokov
strojnásobil. Sektor kanadského vzdelávania predstavoval v roku 2003 s
ročným objemom 45 miliárd kanadských dolárov 3,8 % kanadského
HDP. Podľa údajov z februára 2006 zamestnávalo odvetvie vzdelávania
viac ako milión ľudí, čo predstavuje viac ako sektory lesníctva,
stavebníctva, ťažby ropy a zemného plynu dohromady. V rokoch 1998 2004 vzrástol počet zahraničných študentov v Kanade o 58 %. V rokoch
2000 – 2001 študovalo v Kanade viac ako 140 tisíc zahraničných
študentov a zisky plynúce do kanadskej ekonomiky môžeme vyčísliť na
4 miliardy kanadských dolárov ročne. Viac než 50 tisíc týchto
zahraničných študentov študovalo na kanadských univerzitách, kde
tvorili až 6 % z celkového počtu študentov. Študentská mobilita je v
európskych krajinách vyššia ako v Severnej Amerike, hlavne vďaka
programom EU. Od konca 90. rokov je Kanada veľmi úspešná vo
vývoze pomaturitného vzdelávania a čoraz viac kanadských škôl
vyváža vzdelávacie programy a know-how do zahraničia, kde zakladajú
pobočky (kanadské inštitúcie do roku 2005 otvorili 49 škôl v 15
krajinách sveta). Vývoz pomaturitného vzdelávania tvorí 3,1 %
celkových exportných výdavkov (napr. v Austrálii dosahuje tento podiel

až 11 %). Čo sa týka e-learningu a multimediálnych a webových
vzdelávacích materiálov, patrí Kanada k svetovej špičke.
http://strategis.gc.ca/comet www.statcan.ca

Edward Burtynsky v rámci Mesiaca fotografie
Jedným z vrcholov práve prebiehajúceho Mesiaca fotografie je aj
výstava známeho kanadského fotografa Edwarda Burtynskeho pod
názvom Čína, ktorá má v Bratislave svoju premiéru. Burtynsky (*1955
v St. Catharines, Ontário) má ukrajinský pôvod a je známy ako jeden
z najuznávanejších
kanadských
fotografov.
Jeho fotografie sú zastúpené
v zbierkach 15 najväčších
múzeí
sveta,
vrátane
Kanadskej národnej galérie,
Bibliothèque
Nationale
v Paríži, Múzea moderného
umenia a Guggenheimovho
múzea v New Yorku. Je
jedným z riaditeľov
T o r o n t s k é h o
medzinárodného festivalu fotografie Contact. Výstavu si môžete pozrieť
v Dome umenia, Nám. SNP 12 do 3. decembra, denne od 12.00 do
19.00. Foto: Pohľad na mesto z vojenskej nemocnice v Šanghaji (2004).
www.edwardburtynsky.com www.sedf.sk

Stretnutie kanadistov v Maďarsku
Po predchádzajúcich stretnutiach v Brne (1998), v Bukurešti (2001) a
naposledy v Krakove (2004), sa kanadisti zo strednej Európy a odborníci z
Kanady stretli v maďarskom Debrecíne. V dňoch 27. - 29. októbra sa tu
uskutočnila 4. medzinárodná konferencia Stredoeurópskej asociácie
kanadských štúdií pod názvom „Imaginárne priestory: kanadský pohľad
na Európu a Európa očami Kanady“. Program bol nesmierne nabitý (viac
ako 82 príspevkov) a okrem tradične bohatých literárnych tém tu odznelo
veľa zaujímavého na tému migrácie, geografie či histórie. Je potešujúce
vidieť, ako sa kanadské štúdie v strednej Európe udomácnili a s akou
dynamikou sa rozrastajú. Novým predsedom asociácie sa po
odstupujúcom Donovi Sparlingovi z Masarykovej univerzity v Brne stal
Janos Kenyeres z univerzity ELTE v Budapešti.

Kanadský 3-D skener slávi úspech v Európe
Trojrozmerný digitálny skener na analýzu kultúrnych diel, ktorý
vyvinula kanadská Národná rada pre výskum (NRC), sa začína úspešne
presadzovať na svetových trhoch. Výsledok vývoja najväčšej kanadskej
štátnej výskumnej inštitúcie sa nedávno preslávil unikátnou analýzou
legendárneho obrazu Leonarda da Vinci Mona Lisa. Vzápätí ho
zakúpilo parížske múzeum Louvre a jedno londýnske archeologické
múzeum. Technológiu farebného trojrozmerného digitálneho
skenovania NRC vyvíja už niekoľko rokov. Licenciu na jej komerčnú
aplikáciu získalo deväť kanadských firiem. Jedna z nich technológiu
použila na vývoj trojrozmernej kamery pre raketoplán Atlantis. Iná ju
používa na špičkovú filmovú animáciu, napríklad v trilógii Pán prsteňov
www.nrc-cnrc.gc.ca
alebo v snímkach Matrix.
`

KVÍZ O KANADE
Kto bol v Kanade predsedom vlády najkratšiu dobu? (Odpoveď a
novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.) Odpoveď z
minulého čísla: Zástava s javorovým listom visí na Parliament Hill v
Ottawe od roku 1965.

