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Sekce pro kulturu a komunikaci – 27. února 2020
v 14:00 hod. v zasedací síni Národního
informačního a poradenského střediska pro
kulturu, Fügnerovo náměstí 1866/5;
Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku + Sekce
pro životní prostředí (společné zasedání) –
5. března 2020 v 14:00 hod. v Hudebním salonku
Černínského paláce;
Výkonný výbor – 20. března 2020 v 10:00 hod.
v Orientálním salonku Černínského paláce;
Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO
– 22. dubna 2020 v 10:00 hod. v Orientálním
salonku Černínského paláce;
Výkonný výbor – 15. května 2020 v 10:00 hod.
v Orientálním salonku Černínského paláce;
Plenární zasedání České komise pro UNESCO 11. června 2020 v 10:00 hod. v Zrcadlovém
salonku Černínského paláce.

Dne 21. ledna 2020 se uskutečnilo zasedání Ad hoc
pracovní skupiny České komise pro UNESCO
k programu Paměť světa. Během zasedání byla
projednána rámcová instrukce pro zapojení ČR do
pracovní skupiny s omezenou účastí k přezkumu
programu Paměť světa, která bude v 1. pololetí roku
2020 zasedat v Paříži. Skupina si vyslechla informace o
postupu přípravy vytvoření Národního komitétu pro
program Paměť světa při Ministerstvu kultury ČR, když
vyjádřila připravenost podílet se na připomínkovém
řízení k textu příslušného příkazu ministra kultury.
Pracovní skupina rovněž diskutovala postup přípravy
nominací dokumentárního dědictví pro zápis do
mezinárodního Registru Paměť světa dle indikativního
seznamu nominací a provedla revizi tohoto seznamu.
Nominace původních českých bukových lesů
k zápisu na Seznam světového dědictví

Dne 24. ledna 2020 se v Paříži uskutečnila podpisová
Změny v Sekretariátu České komise pro ceremonie nominační dokumentace již třetího rozšíření
UNESCO
nadnárodní sériové nominace „Původní bukové lesy
Karpat a dalších oblastí Evropy“. V projektu žádajícím
Sekretariát České komise pro UNESCO se poslední
rozšíření zápisu stávajícího statku ze Seznamu
lednový týden přestěhoval z prostor v Rytířské ulici
světového dědictví o nové lokality je zapojeno osm
do Černínského paláce - hlavní budovy Ministerstva
států – Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Česká
zahraničních věcí. Sekretariát nyní sídlí v kancelářích
republika, Francie, Polsko, Severní Makedonie, Srbsko
Odboru OSN a globálních otázek, jehož je součástí.
a Švýcarsko, které je zároveň koordinátorem celého
Stěhování přineslo i změnu na místě asistenta
procesu. Na české straně nominační dokumenty
Sekretariátu, kdy paní Martinu Procházkovou na této
připravovaly Agentura ochrany přírody a krajiny a
pozici od 3. 2. 2020 nahradil pan Michal Šmakal.
Ministerstvo životního prostředí ČR. V historii
Nové kontaktní údaje jsou následující:
UNESCO se jedná o unikátní případ nadnárodního
Sekretariát České komise pro UNESCO
sériového zápisu, kdy v případě jeho zdárného
Loretánské nám. 5
dokončení by se jednalo o spoluúčast 20 států. Projekt,
118 00 Praha 1 – Hradčany
jehož zakládajícími členy byly Slovensko a Ukrajina,
Tel.: 224 182 716
patří dnes mezi největší chráněná přírodní území
E-mail: unesco@mzv.cz
v Evropě.
Rozsáhlá
dokumentace
bude
nyní
předmětem
odborného
posouzení
a
případných
žádostí
Ing. René Zelený, vedoucí tajemník Sekretariátu (tel.:
na její doplnění. V případě splnění všech kritérií by
224 182 937)
PhDr. Petr Čáp, tajemník Sekretariátu a národní žádost o zápis mohla být předložena k projednání 45.
koordinátor Sítě přidružených škol (tel.: 224 182 213) zasedání Výboru pro světové dědictví v červenci 2021.
Sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, e-mail: unesco@mzv.cz, tel: 224 186 126, www.mzv.cz/unesco
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Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Mezinárodní den mateřského jazyka

11. únor je od roku 2016 díky rezoluci Valného
shromáždění OSN č. 70/212 připomínán jako
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, přičemž jeho
implementace byla svěřena do rukou UNESCO a UNWomen. Oslava tohoto dne je uznáním role, kterou
ženy a dívky hrají ve vědě a technologiích, a zároveň
příležitostí podpořit plný a rovnocenný přístup žen a
dívek do vědních oborů a jejich účast na výzkumu.
Více informací lze získat na webové stránce:
https://en.unesco.org/commemorations/womenand
girlinscienceday.

21. únor se od přijetí rezoluce na 30. zasedání
Generální konference UNESCO v roce 1999 každoročně
slaví jako Mezinárodní den mateřského jazyka. V tento
den v roce 1952 demonstrovali studenti, z nichž několik
bylo zastřeleno, v tehdejším pákistánském městě Dháce
(nyní hlavní město Bangladéše) za uznání bengálštiny
jako jednoho ze dvou národních jazyků. Smyslem
tohoto výročí je podpora jazykové rozmanitosti a
vícejazyčného vzdělávání a zároveň upozornění na
význam mateřského jazyka, jakož i potřebu sociální
inkluze. UNESCO pro letošní připomenutí dne zvolilo
motto „Jazyky bez hranic“.
Více informací lze nalézt na webové stránce:
https://en.unesco.org/commemorations/motherlangu
ageday.

Světový den rozhlasu
13. únor vyhlásilo 36. zasedání Generální konference
UNESCO od roku 2012 Světovým dnem rozhlasu.
Připomenutí tohoto dne v letošním roce propojují tři L´Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě
témata: 1. obhajoba plurality ve vysílání, včetně mixu
veřejných, soukromých a komunitních rádií; 2.
povzbuzení pestrého zastoupení ve zpravodajských
místnostech, s týmy složenými ze zástupců různých
společenských skupin; 3. podpora rozmanitosti
redakčního obsahu a typů programu, odrážející
široké spektrum posluchačů.
Na 28. února 2020 připadá uzávěrka pro podání
Více informací lze nalézt na webové stránce:
http://www.un.org/en/events/radioday/.
přihlášek do 14. ročníku české edice projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě, který se realizuje ve
spolupráci společnosti L´Oréal Česká republika, České
komise pro UNESCO a Akademie věd ČR. Smyslem
programu je pomoci ženám v budování jejich vědecké
kariéry a přispět finanční částkou k uskutečnění
výzkumu v České republice. Každá ze tří vítězek obdrží
částku 200 tisíc Kč za realizaci vědeckovýzkumného
projektu v oblasti věd o živé přírodě a chemických věd
(např. biologie, genetiky, neurovědy) a věd o neživé
přírodě (např. fyziky, chemie, matematiky, vědy o zemi
a vesmíru). Více informací na webových stránkách:
https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/
563719014.
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