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M. Chatardová Stálou představitelkou ČR při  UNESCO

Velvyslankyně Marie Chatardová předala dne 9. září 2013 
pověřovací listiny akreditující ji coby Stálou představitelku 
České republiky při Organizaci Spojených národů pro 
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) do rukou Iriny 
Bokovové, generální ředitelky organizace.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení výsledků soutěže Voda pro život

Dne 18. září se na MZV v budově Černínského paláce 
vyhlásily výsledky XVI. ročníku výtvarné a XI. ročníku 
literární soutěže na téma Voda pro život. Soutěž pořádal
již tradičně Klub ekologické výchovy (KEV) –
profesní sdružení pedagogů a škol pro 
environmentální vzdělávání ve spolupráci se Zeleným 
křížem ČR a ČK pro UNESCO. Slavnostního předání 
diplomů a cen úspěšným vítězům soutěže se zúčastnili 
mimo jiné i hosté z MŠMT, MZe a MŽP ČR. Oceněné 
práce budou vystaveny v prostorách MZe. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace
/unesco/cr_v_unesco/vyhlaseni_vysledku_vytvarne_a_literarni.html

Zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO

Dne 18. září 2013 se uskutečnilo 4. zasedání Výkonného 
výboru České komise pro UNESCO v roce 2013. Hlavním 
bodem programu byla zejména příprava na 192. zasedání 
Výkonné rady UNESCO a 37. řádné zasedání Generální 
konference UNESCO v Paříži. Více informací na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/u
nesco/ceska_komise_pro_unesco/zasedani_vykonneho_vyboru_ceske_ko
mise.html

-----------------------------------------------------------------------
60. výročí celosvětové Sítě přidružených škol 
UNESCO – výroční setkání ve Valašském Meziříčí

Zástupci přidružených škol UNESCO (ASPnet) se ve dnech 
23. – 24. 9. 2013 setkali na celostátním Setkání Přidružených 
škol UNESCO, jehož hostitelem byla Obchodní akademie a 
VOŠ Valašské Meziříčí.  Během dvoudenního programu si 
školy na posterech navzájem představili své aktivity za 
uplynulý školní rok. Součástí setkání byla také exkurze na 
experimentální pracoviště AV ČR na Bílém Kříži 
v Moravskoslezských Beskydech. Více informací na:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/u
nesco/ceska_komise_pro_unesco/pridruzene_skoly/x60_vyroci_celosveto
ve_site_pridruzenych.html

VZDĚLÁNÍ VĚDA KULTURA
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Noc vědců – 100. výročí Otty Wichterleho

Během Noci vědců, která se konala dne 27. září ve všech 
velkých evropských městech, na významných univerzitách 
a výzkumných pracovištích, si Akademie věd ČR 
s nevládní neziskovou společností Comenium, o. p. s.,
připomenula 100. výročí narození chemika a vynálezce 
silonu a měkkých kontaktních čoček prof. Otto 
Wichterleho. Vzpomínka na osobnost prvního 
polistopadového předsedy Akademie věd ČR se 
uskutečnila pod záštitou ČK pro UNESCO. Více na: 
tp://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/u
nesco/cr_v_unesco/noc_vedcu_100_vyroci_otty_wichterleho.html

-----------------------------------------------------------------
192. zasedání Výkonné rady UNESCO 

Hlavním úkolem zasedání Výkonné rady UNESCO ve 
dnech 24.  září až 11. října  2013 v Paříži je připravit 
stanoviska Výkonné rady UNESCO k návrhům programu 
a rozpočtu na léta 2014-2017 a střednědobé strategie na 
2014-2021 a organizačně připravit nadcházející 37. 
zasedání Generální konference UNESCO. 
Velmi sledovaným bodem bude i volba nového
generálního ředitele ve dnech 4. - 7. 10, kterého Výkonná 
rada vybere z kandidátů v tajné volbě a předloží GK k 
následnému jmenování. Svůj post obhajuje stávající 
generální ředitelka UNESCO Irina Boková z Bulharska. 
Jejími protikandidáty budou Rachad Farah (Džibutsko) a 
Joseph Maila (Libanon). Více informací naleznete na:
http://www.unesco.org/new/en/executive-board/

-----------------------------------------------------------------
Světový den učitelů/ World Teachers' Day 2013

Dne 5. října si svět připomíná Světový den učitelů, jehož 
motto pro rok 2013 je “Výzva pro učitele”. Letošní oslavy

se zaměří na úsilí UNESCO zkvalitnit schopnosti učitelů v 
oblasti globálního občanství a kulturní rozmanitosti. Hlavní 
prioritou UNESCO je především vzdělání učitelů, jejich 
nábor, ale i sociální postavení a pracovní podmínky. 
Současný svět stojí před výzvou, jak zvyšovat počet učitelů, 
ale zároveň udržet či zlepšit jejich kvalitu.
Podle Institutu UNESCO pro statistiku bude pro zajištění 
základního vzdělání pro všechny obyvatele planety do roku 
2015 potřeba nejméně 2 miliony nových učitelských míst po 
celém světě. Více informací o této problematice naleznete 
na: https://en.unesco.org/themes/teachers

-----------------------------------------------------------------------

Světový den audiovizuálního dědictví 

Dne 27. října proběhnou oslavy 7. Světového dne
audiovizuálního dědictví, který připomíná přijetí
„doporučení  o ochraně pohyblivých obrazů“ v roce 1980 na 
21. Generální konferenci v Bělehradě. Světový den nabízí 
příležitost ke zvýšení obecného povědomí o této 
problematice a upozorňuje na nutnost přijmout opatření, 
která by podpořila význam audiovizuálních dokumentů.
Audiovizuální dokumenty jako jsou filmy, rozhlasové a 
televizní programy či audio a video nahrávky obsahují 
primární záznamy o 20. a 21. století.
Pro více informací doporučujeme navštívit stránku:  
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-
to-knowledge/archives/world-day-for-audiovisual-heritage/

-------------------------------------------------------------------------
8. fórum mládeže UNESCO/ 8th UNESCO Youth Forum

Fórum mládeže, které se bude konat v sídle UNESCO v 
Paříži od 29. do 31. října 2013, je nedílnou součástí 
Generální konference UNESCO. Vybraní mladí zástupci 
jednotlivých členských států budou debatovat o tématu
"Mládež a sociální začleňování: občanská angažovanost, 
dialog a rozvoj dovedností".
Českou republiku bude reprezentovat Zuzana Netolická, 
koordinátorka Pražského studentského summitu. Více 
podrobností naleznete na:
http://www.unesco.org/new/en/youth-forum-2013/




