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Sekretariát České komise pro UNESCO

informuje . . .
L E D E N     2 0 1 4

Plenární zasedání České komise pro UNESCO

Dne 18. prosince 2013 se konalo plenární zasedání České 
komise pro UNESCO, kterého se mimo jiné zúčastnila i 
Marie Chatardová, Stálá představitelka ČR při UNESCO. 
Na programu jednání byla informace o personálních 
změnách v rámci Stálé delegace ČR při UNESCO a na 
Sekretariátu ČK pro UNESCO. Dále informace o zasedání 
Výkonných rad UNESCO v roce 2013, o 37. zasedání 
Generální konference UNESCO v Paříži, o shromáždění 
smluvních stran Úmluvy o ochraně světového kulturního a 
přírodního dědictví, o výsledcích zasedání Výboru pro 
zachování nemateriálního kulturního dědictví a o 
Výročním setkání přidružených škol UNESCO (ASPnet) 
ve Valašském Meziříčí. Česká komise pro UNESCO dále 
schválila záštity nad předloženými projekty a seznámila 
přítomné s připravovanými aktivitami pro rok 2014.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání koordinačního týmu ASPnet

Dne 4. prosince 2013proběhlo setkání koordinačního týmu 
ASPnet. V úvodu setkání vystoupil Petr Fedor, náměstek 
generální ředitelky NPÚ pro správu památkových objektů, 
který představil čtyřletý projekt 2012–2015 pod názvem 
Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní 
dědictví ČR. V rámci projektu vznikne vzdělávací portál s 
primárně edukační funkcí (2014), jehož součástí budou 

např. i pracovní listy či PowerPointová prezentace pro
učitele. Projekt je určen široké veřejnosti a jeho cílem je 
vytvořit nejméně 10 pilotních programů.
A. Martinková, koordinátorka sítě ASPnet, dále informovala 
o Výročním setkání přidružených škol UNESCO ve dnech 
22.–24. 9. 2014 v Hořovicích a prezentaci české ASPnet na 
Slovensku. Koordinační tým schválil přijetí Gymnázia
Integra Brno jako nového člena sítě a souhlasil s tématem 
„Tradice, mýty a kulturní památky“ pro týden škol UNESCO 
ve školním roce 2014–2015. Více informací naleznete na: 
http://www.skoly-unesco.cz/

-------------------------------------------------------------------
Přednáška o OSN pro studenty Academia Mercurii

Studenti Academia Mercurii si dne 11. prosince 2013 
vyslechli přednášku o fungování OSN a UNESCO. Při této 
příležitosti si prohlédli i sídlo Ministerstva zahraničních věcí 
ČR v Praze a během komentované prohlídky se seznámili s 
historií a současností Černínského paláce. 
ACADEMIA MERCURII je soukromá střední škola s 
odborným i všeobecným vzděláváním. Studijními obory 
jsou: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. 
Cílem školy je vychovat mladého člověka se vztahem k 
ochraně ŽP, udržování a ochraně kulturního a přírodního 
dědictví, dodržování lidských práv a svobod. Od roku 2001
je přidruženou školou UNESCO a od roku 1998 členem 
Klubu ekologické výchovy (KEV). V rámci sítě ASPnet se 
zabývá zejména Ochranou přírodního a kulturního dědictví.
Více informací o celé akci naleznete na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/u
nesco/ceska_komise_pro_unesco/pridruzene_skoly/prednasko_o_osn_a_
unesco_pro_studenty.html

VZDĚLÁNÍ VĚDA KULTURA
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Webové stránky Českého komitétu pro 
mezinárodní geovědní programy

Český komitét Mezinárodního geovědního programu 
(IGCP) je společným vědeckým programem UNESCO a 
Mezinárodní rady pro vědu (ICSU). Již dlouhou řadu let 
poskytuje finanční podporu mezinárodním IGCP 
projektům. Program byl zahájen v roce 1972 s cílem 
usnadnit geologickou přeshraniční a mezikulturní 
spolupráci. Více podrobnějších informací o činnosti 
programu naleznete v anglickém jazyce na: 
http://www2.gli.cas.cz/igcp/

V této souvislosti připomínáme, že OSN prohlásilo rok 
2014 rokem krystalografie – nauky, která se zabývá 
především studiem struktury krystalů a poruchami jejich 
ideální struktury. Více na: http://www.iycr2014.org/

-----------------------------------------------------------------------
Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Mezinárodní den památky obětí holocaustu připadá na 27. 
ledna. V tento den byl v roce 1945  Rudou armádou 
osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor 
Osvětim-Březinka. Připomínáme si tak utrpení přibližně 
6 milionů židovských obětí, 2 milionů Romů, 15 tisíc 
homosexuálů a milionů dalších nevinných obětí za druhé 
světové války. Více informací o připravovaných 
vzpomínkových akcích naleznete na: 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/public-
events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=27855&cHash=964
d3e0740
----------------------------------------------------------------------
Kulatý stůl s názvem Formální a neformální 
umělecké vzdělávání v Praze

Kulatý stůl, který organizuje Národní informační a 
poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci se 
Sekretariátem České komise pro UNESCO, se bude konat 
dne  26. února 2014 v budově Muzea hlavního města 
Prahy. Jeho cílem je vyzdvihnout důležitost uměleckého 
vzdělávání. Panelová diskuse pod vedením profesionálního

moderátora pokryje dvě témata - Umělecké vzdělávání a 
spolupráce rezortů a orgánů veřejné správy a Umělecké 
vzdělávání a role občanské společnosti a profesionálních 
kulturních organizací. Akce je určena zástupcům veřejné
správy a aktérům z oblasti umění, kultury a vzdělávacího 
sektoru všech úrovní - jak z veřejnoprávních, tak 
soukromoprávních (zejména tzv. nevládních) institucí, kteří 
mají zájem podílet se na rozvoji kvality uměleckého 
vzdělávání. Vítáni jsou pedagogové, umělci, lektoři 
výtvarné, dramatické, taneční a pohybové výchovy ve 
formálním i neformálním vzdělávání. V případě zájmu o 
účast kontaktujte Sekretariát České komise pro UNESCO.  
-------------------------------------------------------------------------
Výběr z očekávaných událostí v roce 2014

- rok 2014 – Rok krystalografie
- do 15. 2. předložit žádosti v rámci participačního programu 
UNESCO pro programy plánované na rok 2014
- Kulatý stůl k formální a neformální umělecké výchově  
(Praha, 26. 2.)
- MV ČR uspořádá kurs počítačové gramotnosti v Nairobi 
(Nairobi, únor)
- Oslavy Světového dne vody - Den otevřených dveří 
Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, 22. 3.)
- 194. zasedání Výkonné rady UNESCO (Paříž, 2. -15. 4.)
- 2. ročník Konference národních geoparků (Doksy, Geopark 
Ralsko, 29. – 30. 4.)
- Plenární zasedání České komise pro UNESCO (Praha, 
duben)
- 5. zasedání Valného shromáždění stran Úmluvy o 
zachování nemateriálního kulturního dědictví (červen)
- 2. zasedání Subsidiárního výboru Úmluvy 1970 o 
opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, 
vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (červen)
- do 31. 8. předložit žádosti v rámci participačního programu 
UNESCO pro programy plánované na rok 2015
- Výroční setkání přidružených škol UNESCO (Hořovice,  
22.–23.9.)
- 195. zasedání Výkonné rady UNESCO (Paříž, 8. – 22. 10.)
- Zasedání Výboru pro světové dědictví (Doha, 15. - 25. 6.)

- Světová konference o vzdělávání pro udržitelný rozvoj –
Vzdělávání dnes pro udržitelnou budoucnost, (Aichi –
Nagoya, Japonsko, 10. – 12. 11.)
- 9. zasedání mezivládního Výboru pro zachování 
nemateriálního kulturního dědictví (Paříž, 24. – 28. 11.) 
- plenární zasedání České komise pro UNESCO (Praha, 
listopad)
- Kulatý stůl k úloze médii ve formální a neformální 
umělecké výchově (Praha, druhá polovina roku 2014)




