
The American Studies Academic Circle of the Jagiellonian University and the Institute of
American Studies and Polish Diaspora cordially invite you to the 9th edition of the
Canadian Cultures Festival and the student-doctoral academic conference organized
within its framework, entitled "Canada: A Model for Gender Equality?". The event will take
place from the 24th to 26th of May 2023 at the Faculty of International and Political
Studies premises at 4 Reymonta Street in Krakow and online on MS Teams. 

In 2015, after becoming Canada’s prime minister, Justin Trudeau made history by creating
the country's first cabinet at the federal level based on gender parity. When inquired
about the origins of that decision, he simply replied "because it's 2015". After his re-
election in 2019, he has again opted for creating a gender-balanced cabinet. But does
gender parity in federal and often provincial governments reflect the equality of women
in all aspects of Canadian life? At our conference, we would like to reflect on the broader
issue of the position of women in Canadian society.

All interested in active participation in the conference are encouraged to submit the
abstracts for their papers. Please note that conference presentations should not exceed
20 minutes. Topics discussed may include among others: 

- the participation of Canadian women in political and social life; 
- Canada’s feminist foreign policy and women in diplomacy;
- gender-based analysis plus in federal policies;
- Canadian herstories and stories of Canadian women;
- varieties of feminism in Canada; 
- the evolution of women's rights historically; 
- reproductive rights, motherhood and parenthood; 
- socio-cultural gender, the status of non-binary, transgender and Two Spirit people and
sexual   minorities; 
- discrimination against women on the basis of gender, sexual orientation, race, ethnicity,
nationality or disability;
- female-led charities and women's activism; 
- female experiences of migration; 
- representations of women in Canadian literature, film, music and painting.
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We are also open to other suggestions related to the theme of the conference. We
welcome submissions from such fields as: American studies, political science,
sociology, anthropology, ethnology, cultural studies, gender studies, history, literary
studies, film studies, migration, international relations and other social sciences and
humanities.

In addition to the conference, we plan to publish a collection of papers presented
during the event. Details will be announced at a later date.

The organizers reserve the right to select conference submissions. Acceptance of the
proposal will be based on the quality of the submitted abstract, its close relevance to
the conference theme and the novelty of the presented topic.

Abstracts can be submitted until the 25th of March 2023 via the form:
https://forms.gle/RXYtLakdr4eDi3Qn9

Conference fee for presenters: 50 PLN

Length of the planned presentation: up to 20 minutes. Information on acceptance or
rejection of the paper will be sent to all submitters by email.

If you have any questions, please contact us by email at:
festiwalkulturkanadyjskich@gmail.com 

We warmly invite you to participate!

https://forms.gle/RXYtLakdr4eDi3Qn9


Koło Naukowe Amerykanistyki oraz Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
serdecznie zapraszają na dziewiątą już edycję Festiwalu Kultur Kanadyjskich i
organizowaną w ramach niego międzynarodową studencko-doktorancką konferencję
naukową, pt. „Kanada: modelowy przykład równości płci?”.  Wydarzenie odbędzie się w
dniach  24-26 maja 2023 r.  w budynku  WSMiP  przy  ul.  Reymonta 4 w Krakowie i będzie
miało charakter hybrydowy. 

W 2015 roku, po objęciu stanowiska premiera Kanady, Justin Trudeau przeszedł do
historii tworząc pierwszy w Kanadzie gabinet na szczeblu federalnym zachowujący
parytet płci. Na pytanie, skąd taka decyzja, odpowiedział po prostu: “Bo jest już 2015”. Po
reelekcji w 2019 r. ponownie zdecydował się na stworzenie gabinetu odzwierciedlającego
strukturę kanadyjskiego społeczeństwa pod względem płci, a także rasy i etniczności.
Warto jednak sprawdzić, czy parytet w rządzie federalnym i często też na poziomie
prowincjonalnym odzwierciedla równouprawnienie kobiet we wszystkich aspektach życia
w Kanadzie? Podczas naszej konferencji chcemy się zastanowić nad szeroko rozumianym
zagadnieniem pozycji Kanadyjek w społeczeństwie tego kraju.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji zachęcamy do przesyłania
abstraktów referatów, których wygłoszenie nie powinno trwać dłużej niż 20 minut.
Omawiane tematy mogą dotyczyć na przykład takich zagadnień jak: 

- udział Kanadyjek w życiu politycznym i społecznym; 
- feministyczna polityka zagraniczna Kanady i kobiety w dyplomacji;
- gender-based analysis plus w polityce federalnej;
- historie kobiet i kobiety tworzące historię w Kanadzie;
- różne odmiany feminizmu w Kanadzie; 
- ewolucja praw kobiet w Kanadzie ujęciu historycznym; 
- prawa reprodukcyjne, macierzyństwo i rodzicielstwo; 
- płeć społeczno-kulturowa, status osób niebinarnych, transpłciowych i Two Spirit oraz
innych mniejszości seksualnych w społeczeństwie kanadyjskim; 
- dyskryminacja kobiet ze względu na płeć, orientację, rasę, etniczność, narodowość,
wyznanie czy niepełnosprawność;
- wolontariat i aktywizm kobiet; 
- kobiece doświadczenia migracji; 
- przedstawianie kobiet w kanadyjskiej literaturze, filmie, muzyce, malarstwie.
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Do nadsyłania referatów serdecznie zapraszamy osoby zajmujące się takimi
dziedzinami jak: amerykanistyka, politologia, socjologia, antropologia, etnologia,
kulturoznawstwo, gender studies, historia, literaturoznawstwo, filmoznawstwo,
migracje, stosunki międzynarodowe oraz innymi naukami społecznymi i
humanistycznymi.

Po zakończeniu konferencji planowane jest opublikowanie zbioru tekstów złożonego
z referatów wygłoszonych podczas wydarzenia. Szczegóły zostaną podane w
późniejszym terminie.

Organizatorzy rezerwują sobie prawo selekcji zgłoszeń konferencyjnych. Podstawą
przyjęcia propozycji będzie jakość nadesłanego abstraktu oraz jego ścisły związek z
tematyką konferencji i nowatorski charakter. 

Abstrakty można przesyłać do 25 marca 2023 roku poprzez formularz:
https://forms.gle/RXYtLakdr4eDi3Qn9 

Opłata konferencyjna dla osób przedstawiających prezentację: 50 PLN

Długość planowanego wystąpienia: do 20 minut. Informacja o przyjęciu lub
odrzuceniu referatu zostanie przesłana do wszystkich zgłaszających drogą mailową.

W razie pytań prosimy kontakt mailowy pod adresem:
festiwalkulturkanadyjskich@gmail.com 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

https://forms.gle/RXYtLakdr4eDi3Qn9

