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Termíny plánovaných zasedání v 1. pololetí tak především sociální dopad spojený s oslabením
roku 2020
lokálních kultur a prohlubováním nerovností ve
společnosti v přístupu ke kultuře. Následně sdíleli
 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO
vlastní zkušenosti a konkrétní opatření přijatá
– 20. května 2020 v 10:00 hod. v Hudebním v jednotlivých zemích na podporu kulturního sektoru.
salonku Černínského paláce;
Některé země se zaměřily na urgentní finanční pomoc,
 Výkonný výbor – 22. května 2020 v 10:00 hod. jiné na podporu prioritních oblastí, například
v Hudebním salonku Černínského paláce;
podnikání v kultuře, řemesla, zmírnění dopadů
 Plenární zasedání České komise pro UNESCO pandemie na kulturní cestovní ruch. Státy zároveň
11. června 2020 v 10:00 hod. v Zrcadlovém sdílely zkušenosti se zajištěním přístupu ke kultuře na
salonku Černínského paláce.
on-line bázi. Během zasedání byla zmíněna důležitá
role UNESCO jako organizace posilující mezinárodní
Odložení zasedání Koordinačního týmu Sítě spolupráci v oblasti kultury.
přidružených škol UNESCO v ČR
Za ČR se jednání zúčastnil ministr kultury Lubomír
Zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol Zaorálek, který ve svém vstoupení informoval, že
UNESCO v ČR plánované na 22. dubna 2020 bylo současná strategie ČR je zaměřena na obnovení
odloženo na 20. května 2020 s ohledem na omezující kulturního a tvůrčího odvětví udržitelným a účinným
opatření přijatá v rámci vyhlášení nouzového stavu způsobem, zejména zvýšením příspěvku státním
pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti kulturním organizacím a podporou kulturní a umělecké
s výskytem koronaviru (COVID-19/SARS CoV-2).
scény, umělců, kulturních pracovníků, stejně jako
knižního trhu, který nemůže fungovat normálně už déle
Zrušení nebo odložení zasedání a dalších než měsíc. Za klíčovou rovněž označil nutnost zajištění
akcí v ústředí UNESCO v Paříži
přístupu ke kultuře široké veřejnosti i za těchto
S ohledem na nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti mimořádných podmínek. Jako příklad inovativního
s výskytem koronaviru (COVID-19/SARS CoV-2) byly přístupu uvedl přípravu Pražského jara ve virtuální
v ústředí UNESCO v Paříži postupně zrušeny, nebo podobě, dále pak konání virtuálních prohlídek, živého
většinou na zatím neurčený, popř. pozdější termín vysílání z výstav nebo online seminářů, které připravily
odloženy zasedání a další akce, které se měly kulturní instituce pro veřejnost. Kulturu označil za
uskutečnit nejen v průběhu měsíců března a dubna, základní potřebu společnosti, do které se vyplatí dobře
ale i května a června 2020. Přijatá opatření se mj. investovat. Zvláštní prostor věnoval prvnímu balíčku
dotkla i odložení 209. zasedání Výkonné rady na záchranu kultury, který zajistí mimo jiné podporu
UNESCO, která by se měla dle nynějšího plánu sejít pro subjekty tzv. nezávislé umělecké scény, regionální
kulturu, nebo pomůže při zpřístupňování kultury
ve dnech 29. června – 10. července 2020.
prostřednictvím digitálních médií.
Virtuální zasedání ministrů kultury
Světový den svobody tisku
Prostřednictvím videokonferenčního hovoru se dne
22. dubna 2020 uskutečnilo virtuální zasedání 3. květen je každoročně připomínán jako Světový den
tisku,
který
byl
vyhlášen
Valným
ministrů kultury členských států UNESCO, kterého se svobody
shromážděním
OSN
v
roce
1993.
Svoboda
slova
a tisku
aktivně zúčastnilo 130 ministrů a 16 náměstků
ministrů kultury. Ministři shodně potvrdili enormní jsou nezbytným předpokladem dobrého vládnutí,
dopad pandemie v oblasti kultury, jak ekonomický, informovaného rozhodování a zodpovědnosti vlád před
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svými občany. Aktuální krize vyvolaná pandemií
nemoci COVID-19 jen podtrhuje význam nezávislých
médií a zřetelně ukazuje, jak důležité je poskytování
pravdivých a včasných informací pro rozhodování
občanů i záchranu lidských životů.
Jako aktivní člen mezinárodní Koalice pro svobodu
médií (Media Freedom Coalition) ČR chápe význam
role nezávislých médií obecně i v této době a je
odhodlána jim i nadále poskytovat svoji podporu tak,
aby mohla v co nejvyšší míře naplňovat své
společenské poslání. ČR proto loni při jeho založení
peněžním darem podpořila Globální fond na obranu
médií (Global Media Defence Fund), který nedávno
vydal svou první výzvu k předkládání projektů.
Tématem letošních oslav v UNESCO je „Novinářství
beze strachu nebo stranění“. Aktivity se odehrávají
on-line, více informací naleznete na webové stránce:
https://en.unesco.org/commemorations/worldpressf
reedomday.
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Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog
a rozvoj
21. květen je Světovým dnem kulturní rozmanitosti pro
dialog a rozvoj, který byl vyhlášen Valným
shromážděním OSN v roce 2002 v návaznosti na přijetí
Všeobecné deklarace UNESCO o kulturní rozmanitosti
v roce 2001. Tři čtvrtiny současných světových
konfliktů mají příčinu v nepochopení kulturní
odlišnosti. Překlenout propast mezi odlišnými
kulturami prostřednictvím mezikulturního dialogu je
proto naléhavé a nezbytné. Světový den je také
příležitostí k připomenutí významu naplňování Úmluvy
UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních
projevů z roku 2005.
Více informací lze získat na webové stránce:
https://en.unesco.org/commemorations/culturaldivers
ityday.

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

Mezinárodní den světla
16. květen je Mezinárodním dnem světla, který byl
vyhlášen na 39. zasedání Generální konference
UNESCO v roce 2017. Cílem je zvýšit povědomí
o významu světla v mnoha oblastech, jakož
i povědomí o jeho dopadu na každodenní život.
Mezinárodní den světla by měl rovněž poskytnout
příležitost k propojení vědeckotechnického pojetí
světla s kulturou, uměním či vzděláváním.
Více informací na webové stránce:
https://en.unesco.org/commemorations/dayoflight.

22. května je Mezinárodním dnem biologické
rozmanitosti. Tento den byl vyhlášen rezolucí Valného
shromáždění OSN v roce 2000 s cílem zvýšit povědomí
o ochraně biologické rozmanitosti a naplnit tak
ustanovení vyplývající z Úmluvy o biologické
rozmanitosti z roku 1992.
Více informací naleznete na webových stránkách:
https://en.unesco.org/commemorations/biodiversityday.

Sekretariát České komise pro UNESCO přeje
nadále všem čtenářům pevné zdraví a veselou
mysl za nouzového stavu vyhlášeného pro
území ČR!
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