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Termíny plánovaných zasedání 
 

 26. října 2018 od 9:30 hodin (Rytířská):  
3. zasedání Výkonného výboru; 

 8. listopadu 2018 od 10:00 hodin (Brno): 
společné neformální zasedání České komise pro 
UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO; 

 20. listopadu 2018 od 10:00 hodin (Černínský 
palác): 2. plenární zasedání České komise pro 
UNESCO; 

 14. prosince 2018 od 9:30 (Rytířská): 4. zasedání 
Výkonného výboru. 

 

Cena Čikči (Jikji) – Paměť světa 
 
Dne 4. září 2018 se v jihokorejském Cheongju 
uskuteční již sedmý ročník slavnostního udílení cen 
Čikči (anglicky Jikji) – Paměť světa. Cena ve výši 30 
tisíc USD je udělována každé dva roky osobám či 
institucím za jejich významný přínos pro uchování  
a zpřístupňování dokumentárního dědictví. Cena 
připomíná zápis budhistické knihy Buljo jikji simche 
yojeol alias Čikči, jež je považována za nejstarší knihu 
světa tištěnou pomocí pohyblivých kovových liter, do 
mezinárodního Registru Paměť světa v roce 2001. 

Jako první instituce tuto cenu obdržela v roce 2005 
Národní knihovna v Praze.  Více informací lze získat na 
webové stránce ceny Čikči a programu UNESCO Paměť 
světa. 
 
Poznej světové dědictví UNESCO 2018 
 
Výstava fotografií světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO z autorského projektu RNDr. Mileny 
Blažkové se představí ve dnech 3. až 30. září 2018 
v Galerii v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi  
a ve dnech 5. až 29. září 2018 ve vstupních prostorech 
E-Centra ČEZ v Plzni. Více informací a harmonogram 
letošního ročníku lze získat na webové stránce 
společnosti MEDIA IN.  
 
Mezinárodní ceny v oblasti gramotnosti 
 
Dne 7. září 2018 se v Paříži uskuteční slavnostní 
předání mezinárodních cen UNESCO v oblasti 
gramotnosti, které jsou určeny osobám, institucím  
a organizacím za jejich významný přínos k podpoře 
rozvoje gramotnosti. Cílem UNESCO je podpořit 
osvědčené postupy v rozvoji gramotnosti a v budování 
gramotné společnosti. Ceny jsou udělovány od roku 
1967 každoročně v předvečer Mezinárodního dne 
gramotnosti. Jedná se celkem o pět cen: dvě ceny krále 
Sejonga a tři Konfuciovy ceny, každá ve výši 20 tisíc 
USD. Více informací lze získat na webové stránce 
mezinárodních cen v oblasti gramotnosti. 
 
Řídící výbor SDG 4 – vzdělávání 
 
Ve dnech 12. a 13. září 2018 se v Paříži koná páté 
zasedání Řídícího výboru pro provádění cíle 
udržitelného rozvoje č. 4 – kvalitní vzdělávání. Řídící 
výbor byl ustaven v roce 2016 a je platformou pro lepší 
koordinaci podpory v plnění cílů a závazků v oblasti 
vzdělávání. Řídící výbor poskytuje strategické vedení 
členským státům i vzdělávací komunitě, navrhuje 
doporučení, podněcuje zdroje financování  
a prostřednictvím Institutu UNESCO pro statistiku  
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a zpráv o stavu celosvětového vzdělávání (tzv. GEM 
Reports) sleduje plnění cílů v oblasti vzdělávání. 
Řídící výbor je složen z 38 členů zastupujících 
regionální skupiny UNESCO a další významné 
organizace (např. UNESCO, EU, UNDP, Světová 
banka, OECD). Členem Řídícího výboru je rovněž 
předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. 
Stanislav Štech, CSc. Více informací lze získat na 
webové stránce Vzdělávání 2030.  
 

Mezinárodní den míru 
 
21. září je Mezinárodním dnem míru, jenž byl 
vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1981.  
O dvacet let později Valné shromáždění OSN 
jednomyslně schválilo rezoluci, podle které je tento 
den dnem nenásilí a příměří. OSN vyzývá všechny 
státy a národy, aby v tento dodržovaly klid zbraní  
a aby pořádaly akce za účelem podpory míru. Kultura 
míru je kulturou dialogu a prevence. Jak je uvedeno 
v Agendě OSN 2030, bez míru nebude udržitelného 
rozvoje a bez udržitelného rozvoje nebude míru. 
V tomto duchu vyznívají i rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN a Valného shromáždění OSN z roku 2016 
týkající se udržování míru. Více informací lze nalézt 
na webové stránce programů UNESCO pro kulturu 
míru a nenásilí.  
 
Síť přidružených škol UNESCO 
 
Ve dnech 24. a 25. září 2017 se v Hlinsku v Čechách 
uskuteční 24. zasedání Valného shromáždění Sítě 
přidružených škol UNESCO v České republice. Cílem 
zasedání je poskytnout příležitost pro výměnu 
zkušeností a informací mezi jednotlivými členy Sítě, 
vyhodnotit činnost Sítě v uplynulém období  
a projednat priority pro další období. Zasedání 
pořádá Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné 
učiliště v Hlinsku ve spolupráci s městem Hlinsko, 
Místní akční skupinou Hlinecko a Sekretariátem 
České komise pro UNESCO. Účastníci zasedání, 

kterými jsou zástupci 54 škol sdružených v Síti 
přidružených škol UNESCO v České republice, 
vyslechnou řadu prezentací zaměřených na témata 
spjatá s agendou UNESCO. Stěžejním bodem zasedání 
budou prezentace přidružených škol o projektech, jež 
v uplynulém školním roce pořádaly v rámci dvou témat 
tzv. Týdne škol UNESCO: „Osudové osmičky v našich 
dějinách“ a „Sport jako prostředek k podpoře 
vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“. Valné shromáždění 
rovněž schválí témata pro Týden škol UNESCO pro 
školní rok 2018/2019, která by měla být spjata 
s Mezinárodním rokem ochrany jazyků původních 
obyvatel, Mezinárodním rokem umírněnosti  
a Mezinárodním rokem periodické soustavy prvků. Na 
tato témata vyslechnou účastníci zasedání inspirativní 
prezentace předních českých vědců. Na programu 
zasedání nebude chybět ani přednáška o Vesnických 
masopustních obchůzkách a maskách na Hlinecku, 
tedy lidové tradici zapsané na Reprezentativním 
seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva,  
a v rámci tematické exkurze si účastníci prohlédnou 
hlinecký Betlém. Informační zdroje: MAS Hlinecko, Síť 
přidružených škol UNESCO v ČR, Síť přidružených škol 
UNESCO.  
 
Světové fórum sociologie 
 
Ve dnech 25. až 28. září 2018 se v japonské Fukuoce 
uskuteční čtvrté zasedání Světového fóra sociologie, 
jehož tématem bude „Bezpečnost a rovnost pro 
udržitelnou budoucnost“. Fórum je organizováno 
Mezinárodní sociologickou radou pod záštitou 
UNESCO. Mezinárodní sociologická rada je nezávislou 
nevládní organizací založenou UNESCO v roce 1952, 
jejímž cílem je podporovat úlohu sociologie v řešení 
světových problémů. Více informací lze získat na 
webové stránce Světového fóra sociologie.  
 
Univerzální přístup k informacím 
 
28. září je Mezinárodním dnem univerzálního přístupu 
k informacím, jenž byl vyhlášen na základě rozhodnutí  
č. 38 C/70 Generální konference UNESCO v roce 2015 
a má přímou návaznosti na plnění cíle udržitelného 
rozvoje 16.10, který vyzývá k zajištění veřejného 
přístupu k informacím a ochraně základních svobod. 
Tento den se rovněž uskuteční tzv. rozhovory v rámci 
Mezinárodního programu pro rozvoj komunikací 
(IPDC talks), během kterých má veřejnost možnost 
diskutovat s významnými osobnostmi problematiku 
přístupu k informacím, nezávislosti médií a svobody 
slova. Více informací lze získat na webové stránce 
Mezinárodního programu pro rozvoj komunikací.  
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