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Sekretariát České komise pro UNESCO

informuje . . .
L I S T O P A D     2 0 1 3

Výsledky 192. zasedání Výkonné rady UNESCO

Hlavním úkolem zasedání bylo připravit stanoviska 
Výkonné rady k návrhům programu a rozpočtu na léta 
2014 - 2017 a střednědobé strategie na 2014-2021. 
Největší pozornosti se těšila volba nového generálního 
ředitele, kdy Výkonná rada nominovala a doporučila 
generální konferenci ke znovu zvolení na další období I. 
Bokovovou. Z hlediska ČR byly důležitými body jednání 
návrh na změnu metody práce Výboru pro úmluvy a 
doporučení, podpora Světové iniciativy UNESCO pro 
geoparky a bod Etika a dodržování soukromí v cyberspace.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Gazdík na mezinárodním setkání UNESCO o 
ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

Dne 14. října byl na MK ČR v Praze zahájen mezinárodní 
workshop k Úmluvě UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů a možnostech její 
implementace v zemích střední a východní Evropy.
Dvoudenní setkání uspořádal Institut umění - Divadelní
ústav ve spolupráci s Kontaktním místem UNESCO pro 
rozmanitost kulturních projevů při Ministerstvu kultury 
ČR. V rámci úvodních projevů vystoupil vedle předsedy 
České komise pro UNESCO Petra Gazdíka i ministr 
kultury ČR Jiří Balvín a senátor Jiří Šesták.
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace
/unesco/cr_v_unesco/petr_gazdik_vystoupil_na_mezinarodnim.html

Konání 8. ŽEK a 10. SEK 2013 na MŠMT v Praze

U příležitosti Dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
a Mezinárodního roku „Voda pro život“ uspořádal Klub 
ekologické výchovy dne 16. října 8. žákovskou ekologickou 
konferenci 2013 (ŽEK 2013) a 17. října 10. středoškolskou 
konferenci 2013 (SEK 2013). Stejně jako v předchozích 
letech představili žáci a studenti před odbornou porotou své 
individuální či týmové práce zaměřené na problematiku 
životního prostředí a udržitelného rozvoje.
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/u
nesco/cr_v_unesco/konani_8_zakovske_a_10_stredoskolske.html

-----------------------------------------------------------------------
5. zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO

Dne 23. října 2013 se uskutečnilo 5. zasedání Výkonného 
výboru České komise pro UNESCO v roce 2013. Hlavním 
bodem programu byla zejména příprava na 37. řádné 
zasedání Generální konference UNESCO v Paříži a 
hodnocení výsledků 192 zasedání Výkonné rady UNESCO 
ve dnech 24. září až 11. října 2013 v Paříži. Výbor doporučil 
kandidaturu Prof. Josefa Syky za ČR do Mezinárodního 
výboru pro biotiku (IBC)  na léta 2013 – 2017.

VZDĚLÁNÍ VĚDA KULTURA
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37. zasedání Generální konference UNESCO 

Ve dnech 5. – 20. listopadu v Paříži proběhne generální 
konference, která se koná jednou za dva roky za 
přítomnosti představitelů všech členských států. Hlavními 
body 37. zasedání je přijetí návrhů programu a rozpočtu na 
léta 2014-2017, potvrzení nominace I. Bokovové jako 
generální ředitelky UNESCO či volby do Výkonné rady a 
subsidiárních orgánů organizace. Více informací naleznete 
na webových stránkách: http://www.unesco.org/new/en/general-
conference-37th/
--------------------------------------------------------------------------------------

Světový den vědy pro mír a rozvoj 

Světový den vědy pro mír a rozvoj, který vyhlásilo OSN 
roku 2001, si svět připomíná 10. listopadu. Jeho cílem je 
informovat širší veřejnost o rozvoji vědy a ukázat, proč je 
věda pro jejich každodenní život významná. V rámci akcí, 
které pořádají vládní i nevládní organizace, je především 
zdůrazněna role vědců a potřeba celospolečenských 
diskusí. Více informací naleznete na webových stránkách: 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-
celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-
peace-and-development/

-----------------------------------------------------------------------
Světový den tolerance

Světový den tolerance, který svět slaví 16. listopadu, 
upozorňuje na skutečnost, že respekt si zaslouží všichni 
lidé bez ohledu na náboženské vyznání, barvu pleti či
odlišnou kulturu. Členské státy organizace si ho 
připomínají od roku 1996 prostřednictvím aktivit 
vzdělávacích zařízení a široké veřejnosti. Více informací 
naleznete na: http://www.un.org/en/events/toleranceday/

Světový den filozofie 

Dne 21. listopadu proběhnou oslavy Světového dne filozofie, 
který je věnován nejen všem filosofům, ale hlavně jejich 
dědictví a vědění, které nám odkázali. UNESCO si tento den 
připomíná od roku 2005. Jedna z definic slova filozofie 
hovoří o disciplíně, která podporuje kritické a nezávislé 
myšlení a je schopna pracovat k lepšímu pochopení světa a 
prosazování tolerance a míru. Den filozofie by se tak mohl 
jmenovat i dnem vzdělanosti.
-------------------------------------------------------------------------
Mezinárodní den proti násilí na ženách

Valným shromážděním OSN v prosinci 1999 byl den 25. 
listopadu vyhlášen Mezinárodním dnem proti násilí na 
ženách. Dle statistických údajů UNESCO až 70 procent žen 
má zkušenost s fyzickým nebo sexuálním násilím v určitém 
období svého života. Problém se týká až čtvrtiny všech 
těhotných žen. Neoficiálně byl tento den slaven již od 80. let 
20. století, v České republice tomu ale bylo poprvé v roce 
1995. Více informací naleznete na následujících webových 
stránkách: http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
------------------------------------------------------------------------------------------

Světový den solidarity s palestinským lidem 

Světový den solidarity s palestinským lidem si připomínáme 
každoročně 29. listopadu od roku 1977 z rozhodnutí Valného 
shromáždění OSN. V tento den totiž v roce 1947 přijalo 
rezoluci navrhující rozdělení Palestiny. Den je příležitostí 
pro mezinárodní společenství zaměřit svou pozornost na to, 
že otázka Palestiny zůstala nevyřešena a že Palestinci ještě 
nedosáhli svých nezadatelných práv - práva na sebeurčení, 
na národní nezávislost a suverenitu. Více informací k tomuto 
tématu naleznete na následujících webových stránkách:
http://www.un.org/en/events/palestinianday/




