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Sekretariát České komise pro UNESCO

informuje . . .
Ú N O R     2 0 1 4

Výzva k podání žádostí na Participační programy 
UNESCO pro období 2014–2015

Sekretariát České komise pro UNESCO obdržel výzvu k
předložení žádostí o Participační programy UNESCO pro 
období 2014-2015. Program je přednostně určen nejméně 
rozvinutým zemím, malým ostrovním státům a africkým 
zemím a projekty musí být zaměřeny na tři prioritní oblasti 
– Afrika, mládež a genderová rovnost. Na vyspělé země je 
apelováno, aby se dobrovolně zřekly předkládání žádostí o 
příspěvek. Vzhledem k tomu, že se žádosti podávají 
prostřednictvím České komise pro UNESCO a po 
doporučení jejího Výkonného výboru, prosíme o zaslání 
žádostí v elektronické formě na adresu Sekretariátu ČK
pro UNESCO - email:  unesco@mzv.cz nejpozději do:
- 15. února 2014 v případě projektů, jejichž implementace 
je naplánovaná v průběhu roku 2014,
- 15. července 2014 v případě projektů, jejichž 
implementace je naplánovaná v průběhu roku 2015.
Více informací o podmínkách žádosti včetně příslušných 

formulářů naleznete na webové stránce:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace
/unesco/cr_v_unesco/vyzva_k_podani_zadosti_na_participacni.html

-----------------------------------------------------------------
2014 - Rok české hudby

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo rok 2014 Rokem české 
hudby. Opírá se o výročí významných českých umělců 
(Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, Novák, Foerster a další). 
Sekretariát České komise pro UNESCO se rozhodl tento 
program podpořit zařazením tohoto tématu k Týdnu škol 
UNESCO. Bližší informace o tomto programu, kontakty,
program a dopis MŠMT školám naleznete na 
http://www.rokceskehudby.cz/.

UNESCO si v roce 2014 připomíná 100. výročí 
narození českého spisovatele Bohumila Hrabala 

Mezi významná kulturní výročí UNESCO v roce 2014 patří
mimo jiné i 100. výročí narození českého spisovatele 
Bohumila Hrabala (1914–1997), který se stal 
nejpřekládanějším českým autorem 20. století.  Za své dílo 
byl několikrát oceněn a získal např. Národní cenu ČR, cenu 
Georgie Theinera ve velké Británii či francouzské 
vyznamenání Officier de l´ordre des arts et des lettres. 
-------------------------------------------------------------------------

Společná žádost o zápis na Seznam světového 
dědictví UNESCO - Erzgebirge/Krušnohoří

Český ministr kultury Jiří Balvín a jeho saský protějšek, 
saský ministr vnitra Markus Ulbig, podepsali dne 20. ledna 
2014 společnou nominační dokumentaci německo-české 
žádosti o zápis na Seznam světového dědictví "Hornická 
kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří". Byl tak učiněn 
poslední krok, který je nezbytný k předání společné žádosti o 
zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.
Předkládaná nominace bude zahrnovat na saské straně 
Krušných hor 37 elementů sestávajících ze 79 dílčích 
komponentů s cca 500 jednotlivými objekty. Na české straně 
je doplněno šesti dílčími komponenty s 23 objekty.

VZDĚLÁNÍ VĚDA KULTURA
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Kulatý stůl s názvem Formální a neformální 
umělecké vzdělávání v Praze dne 26. února 2014

    

Kulatý stůl, který organizuje Národní informační a 
poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci s 
Českou komisí pro UNESCO a Muzeem hlavního města 
Prahy, se bude konat dne 26. února 2014 v budově sídla 
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 prostřednictvím emailu: 
unesco@mzv.cz do 15. února 2014.  
-----------------------------------------------------------------------
Interaktivní DVD - Geologická paměť světa

V rámci projektu Otevřená věda regionům vzniklo v roce 
2008 - DVD s názvem Geologická paměť světa, které 
vyrobila Akademie věd ČR a společnost ALL IN 
AGENCY, spol. s. r. o. Cílem projektu Otevřená věda je 
přispět ke zkvalitnění vzdělávání učitelů a žáků především 
středních škol v přírodovědných a technických oborech. 
Vznik DVD byl spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Interaktivní DVD obsahuje texty, obrázky a videa, které se 
zabývají geologií – vědou o neživé přírodě. V jednotlivých 
kapitolách se tak dozvíte více informací nejen o nerostech 
a horninách, ale i stratigrafii, tektonice, vulkanismu, 
zemětřesení, orogenezi, erozi či zvětrávání. K dispozici 
jsou i geologické mapy a exkurs do paleontologie. 
Vzhledem k tomu, že se Přidružené školy UNESCO 
v České republice v roce 2014 v rámci Týdne škol 
UNESCO budou věnovat geologii, nabízí Sekretariát 
České komise pro UNESCO toto DVD k dalšímu využití. 

Světový den rozhlasu

Dne 13. února se každoročně od roku 2011 slaví Světový 
den rozhlasu. Toto datum bylo zvoleno z iniciativy 
UNESCO, protože právě 13. února 1946 začala poprvé 
vysílat rozhlasová stanice OSN. Cílem dne je zlepšit 
mezinárodní spolupráci mezi provozovateli vysílání, 
podpořit hlavní rozhlasové sítě a rádia, jakož i přístup k 
informacím, svobodu projevu a rovnost mužů a žen v
rozhlasovém i televizním vysílání. Vzhledem k tomu, že 
rádio vstoupilo do digitálního věku, stalo se nejrozšířenějším 
médiem ve světě. Více informací naleznete  na:  
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-
celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2014/

-------------------------------------------------------------------
Mezinárodní den mateřského jazyka

V roce 1999 se organizace UNESCO rozhodla připomínat si 
každý rok po celém světě dne 21. února jako Mezinárodní 
den mateřského jazyka. V tento den v roce 1952 
demonstrovali studenti v tehdejším pákistánském městě 
Dháce (nyní hlavní město Bangladéše) za uznání bengálštiny
jako jednoho ze dvou národních jazyků. Při demonstraci 
bylo zastřeleno několik studentů. Smyslem tohoto výročí je 
podporovat jazykové rozmanitosti a vícejazyčné vzdělávání 
a zároveň upozornit na význam mateřského jazyka. 
http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/
---------------------------------------------------------------------------------

Zapojte se do diskuze o kulturní rozmanitosti!

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 
byla přijata 20. října 2005 a v ČR vstoupila v platnost 
12. listopadu 2010. Její naplňování je ale zejména v rukou 
různých kulturních organizací a jednotlivých umělců. 
Ministerstvo kultury se proto obrací na kulturní veřejnost s 
žádostí o náměty a připomínky ke dvěma připravovaným 
dokumentům - Záměry a doporučení směřující k plnění 
Úmluvy a Periodická zpráva sloužící Sekretariátu Úmluvy k 
informaci, jak jsou v různých zemích cíle Úmluvy 
implementovány. Náměty, připomínky a doplnění zasílejte
na email: mariana.kalinova@mkcr.cz do 28. února 2014.
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/podporujte-s-nami-kulturni-
rozmanitost!-208483/tmplid-228




