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V uvedeném období se rozvíjela činnost Centra pro československá exilová studia
jen Centra) ve dvou hlavních oblastech, a to vědeckoýzkumné a archivně dokumentaČnÍ.
V p.urrí oblasti se členovéa spolupracovníci Centra jako řešitelé a spoluřeŠiteléPodíleli na plnění a dokončení dvou velkých vědeckovýzkumných projektů, které byly přijaty
Grantovou agenturou ČR. Olomoučtí badatelé I. Barteček, M. Trapl a I, Burešová se stali
řešiteli, resp.ipoluřešiteli projektu Kapitoly z déjin československého exilu po druhé světové válce ve spolup.áci s Československým dokumentačnímstřediskem v Praze. VýsledkY
domácích i mezinárodýzkumu ]. Burešová a M. Trapl prezentovali formou referátů na
Hlavním
nich vědeckých konferencích a seminářích.
ýstupem projektu bylo několik
studií publikovaných v odborném tisku a závěrečnámonografie o působení B, Laušmana
v exilu v }ugoslávii a Rakousku.1 Součástízmíněnéhoprojektu byl plán na postuPné digit61ní zpracávání a následné tištěné vydání archivně dokumentačnípříruČkY Centra. Pod
guruniía za odborného dohledu I. Bartečka byl koncem roku 2007 publikován PrŮvodce
"po
studia při FF UP y Olomouci,2 kterÝ
fondech a sbírkách Centra pro československá exilová
obiahovC a redakčně zpracova|iT. Motlíčeka J. Šmeral.
Vědecký tajemník Čentra K. Konečný se jako spoluřešitel (s F, Hanzlíkem a V. Vondráškem) podílel na grantovém projektu zaměřeném na poúnoroý exil Československých
vojáků u áůrtol.ríků.Nové poznatky zýzkumlbyly prezentovány na konferencích a seminářích, např. v Brně, Podivicích u Vyškova avPraze. Dílčístudie týkajícise tohoto tématu
byly publrkovány ve sbornícícha časopisech. Součástí projektu je rydání pamětí dvou
v zabraniČi,
ýr"am"ý.h l,eteránů druhého odboje a členůexilové Čsl.obce legionářské
generálů v.v. A. Poláka a J. Nováka, plánované na listopad 2009.
Koncem roku 2008 Centrum vydalo dalšísborník studií v rámci ediČnířady Emigrace,
do něhož slými studiemi přispělo sedm autorů, z nichžněkteří jsou externími sPoluPracovníky Centra. Následný sborníkv rámci uvedené řady je plánován na rok 2010. Ziskaií
v něm'-ožr,ost pubiikovat své dílčístudie především absolventi magisterského studia
historie a účastnicidoktorského studijního programu, kteří s Centrem spolupracujÍ. Tři
absolven§-maeisterského studia, kteří s Centrem spolupracovali a obhájili diplomové Práce s exiloyou proble rnatikou, přljala v roce2009 Komise doktorského studijního Programu
na katedře historie do inte rní, resp. kombinované formy doktorského studia.
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V uplynulém období rovněžpokračovala institucionální spolupráce Centra s několika
ústavy a institucemi, např. Česko-slovenskou komisí historiků, ČeskosloveilSkým dokumentačnímstřediskem, Národním archivem, Archivem bezpečnostníchsložek apod.
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