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V měsíci dubnu proběhne v CEFFRESu a v paartnerských institucích (AV ČR, UK) série dvojoborových
kolokvií. Tato otevřřená setkání umožní zájjemcům ze všech sociálně‐ a humaanitněvědnícch oborů
představvit ostatním
m účastníkům
m své bada telské zájmy a diskuto
ovat s nimi o možnoste
ech další
spoluprááce, jež by mohla
m
být vřřazena do výýzkumného programu CEFRESu. Ředditelka CEFRE
ESu, paní
Clara Ro
oyer, účastnííky kolokvií seznámí s kkoncepcí dalšší činnosti in
nstituce, jež se v průběh
hu svého
bezmála pětadvacetiletého půso
obení stala výýznamnou so
oučástí české
ého akademiického prosttředí.
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Prosíme současně zájemce, aby ve své zprávě uvedli, zda si přejí v průběhu kolokvia aktivně
vystoupit, tj. představit své badatelské zaměření, pokusit se o identifikaci silných témat příslušného
oboru hodných zvláštní pozornosti, případně navrhnout konkrétní aktivity, na jejichž rozvíjení v rámci
platformy CEFRESu by měli zájem se podílet (délka jednoho vystoupení cca 10 min.). Každý z oborů
bude reprezentován ve dvou kombinacích, které však chystaná kolokvia oborově neuzavírají. Veškerá
takto organizovaná setkání, na jejichž závěru Vás pozveme na krátký přípitek, jsou otevřena bez
rozdílu všem zájemcům.
Tato výzva se neobrací výhradně k frankofonnímu publiku! Platforma CEFRESu se jazykově
nevyhraňuje, jednacími jazyky oborových setkání budou čeština, francouzština a angličtina. CEFRES
je také připraven poskytnout účastníkům kolokvií příspěvek na vzniklé cestovní náklady.
Místa konání jednotlivých setkání upřesníme v detailních programech.

