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Ve čtvrtek 3. prosince 20 15 v 4:45 jsem zaháj ila pracovni cestu do Paříže, kde jsem byla ubytována
u prof. Laure Neumayer. Ve 14:00 jsme měli prvni schůzi k projektu LABEX, na téma "The
Criminalisation of Dictatorial Pasts in Europe and in Latin America: A Global Perspective" na
univerzitě v Nanterre.

V pátek 4. prosince 20 15 jsem předsedal a prvnimu panelu konference "Penser la perte/How to
Address the Loss. Forced Migrations, Lost Territories, and Politi cs of History" s Gustavo Corn i
(University of'Trento), Catherine Perron (CE RI, Paris) a Cyrilem Blondel (Université de Tours.)

Ve večernich hodinách jsem se setkala s režisérkou Al1I1e Poiret, se kterou jsem v minulosti
spolupracovala na dokumentárním filmu o železné oponě, a probraly jsme možnosti budoucí
spolupráce ve věc i reflexe o reakcích ve visegradských zemich na aktuální uprchlickou krizi.

V sobotu ráno, 5. prosince 20 15, jsem se setkala s Prof. Soniou Combe (Nanterre University/Centre
Mare Bloch Berlín) také ve věci budoucí spolupráce. Již jsem doporučila ÚSTR publikovat její
knihu .Une vie conlre une autre. Echange de victime et modalit é de survie dans le Camp de
Buchenwald, Fayard, 2014", a probraly jsme možnosti jej í návštěvy na vědeckém semináři, který
ÚSTR pořádá.

V neděli ráno 6. prosince 2015 jsem se setkala s kolegyněmi Anne Bazin (Sciences Po lilie),
Catherine Perron (CER!) a Nad ége Ragaru (CERI), a probra ly jsme možnost uspořádáni spol ečných

panelů na přiští Aseees nebo GSA .

Pracovni cestu jsem ukončila 6. 12. 2015 .
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