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V term inu 22. - 25 . srpna 2013 jsem abso lvovala služební cestu do Litvy na zák ladě pozváni litevské
strany. Veškerý program a ubytováni byl hrazen litevskou stranou, Ústav pro studium totalitn ích
režimů mi zajistil letenk u do Vilniusu a zpět.

Hlavnim cílem služební cesty bylo mez inárodni setkáni mladých evropských zástupců (do 35 let)
inst ituci historické paměti p ři pfi ležitosti Europe an Day of Remembrance for the Victims ofTotalitarian
Crim es. Na základě pozvánky pro dva zástupce z každé země EU jsme se zúčastn ily spolu s Jitkou
Bilk ovou z Archivu Bezpečnostn ich složek.

V rámci tfidenniho programu byly zahrnuty návštěvy významných memorialů a muzei (Museum of
Genocide Victims. Center of Tolerance, Paneirai Memoria l). ale také zajimavosti s ci lem lépe se
seznámit s litevskými totalitnimi režimy (park totality v Grutas, Hill of Crosses v Merk ine, oso bni
setká ni s litevským partyzánem J. Jakavonisem a prohlidka bunkru u jeho rodného domu).

Součásti prog ramu byta i konferenčn i část zam ě řen á na mladou generaci s tématem .Setting the
traditions for Europe-wide Day of Remembrance oř the victims of totalitarian reqirnes" a otev fen im
výstavy .Totalitarianism in Europe", připravené Platformou evropské paměti a svědomi.

Předev š ím setk ání s mladými zástupci instituci historické paměti přineslo dosta tek prostoru pro
dia logy nad vzájemnými koncepcemi vyrovnáváni se s totalitní minulosti a prezentaci Ústavu pro
studium totalitních režimů a oralhistorického projektu Paměť národa. Z dalších zemí EU byl navázán
kontakt pro možnou budou ci spolupráci p ředev š ím s Estonskem (Unitas Foundation), Rakouskem
(Gedenkdie nst), Německem (Union der Opřerve rbande Kommunistischer Gewaltherrschaft ) a
v nepos ledni řadě s Litvou (Museum of Genocide Victim s) a s poslankyní Evropského parlamentu
Radvilé Mork ů nalte-Mikul eniene . Současně byla se zástupcem Veivyslanectví ČR ve Vilniusu
pfedjednána možnost uvést v budoucnu některou z výstav ÚSTR v Litvě.


