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Termíny plánovaných zasedání v 1. pololetí 
roku 2020 

 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. 

 
Nový stálý delegát ČR při UNESCO 

Dne 19. února 2020 předal velvyslanec ČR ve Francii 
Michal Fleischmann do rukou generální ředitelky 
UNESCO Audrey Azoulay pověřovací listiny jako 
nový stálý delegát ČR při této organizaci. Setkání byl 
přítomen i náměstek generální ředitelky pro prioritu 
Afrika a vnější vztahy Firmin Edouardo Matoko. 
V rozhovoru při přijetí diskutoval velvyslanec 
Fleischmann s generální ředitelkou témata týkající se 
společných priorit organizace a ČR. 

 

 

Zasedání Sekce pro kulturu a komunikaci 

Dne 27. února 2020 se uskutečnilo zasedání Sekce pro 
kulturu a komunikaci, na jehož programu byla výměna 
informací o průběhu projednávání paragrafového znění 
návrhu stavebního zákona. Členové sekce rovněž 
diskutovali možné změny v pravidlech pro udělování 
záštit České komise pro UNESCO, jejichž většina se 
vztahuje na akce z oblasti kultury. Návrh změn bude po 
jeho vypracování předložen k projednání Sekci pro 
vzdělávání, vědu a informatiku, Sekci pro životní 
prostředí, Výkonnému výboru a následně ke schválení 
plenárnímu zasedání České komise pro UNESCO. 
 
Světový inženýrský den pro udržitelný rozvoj 

Dne 4. března letos vůbec poprvé oslavíme Světový 
inženýrský den pro udržitelný rozvoj, který byl 
vyhlášen na základě rezoluce 40. zasedání Generální 
konference UNESCO v listopadu 2019. Jeho cílem je 
připomenout postavení a úlohu inženýrství a inženýrů 
a techniků v současné společnosti a při naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs). 

 
 
Mezinárodní den žen 

Dne 8. března si již tradičně připomínáme Mezinárodní 
den žen. Letošním tématem oslav na půdě UNESCO je 
„Genderová rovnost a umělá inteligence“. V tomto 
kontextu bude pozornost věnována významu vzdělání 
pro rozvoj digitálních dovedností dívek a žen a roli 
veřejného a soukromého sektoru při zapojení umělé 
inteligence pro dosažení genderové rovnosti. Více 
informací naleznete na webové stránce: 

mailto:unesco@mzv.cz
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https://en.unesco.org/commemorations/womenday. 
 

 
 
Mezinárodní den za odstranění rasové 
diskriminace 

V roce 1966 Valné shromáždění OSN ustanovilo 21. 
března jako Mezinárodní den za odstranění rasové 
diskriminace a vyzvalo mezinárodní společenství, aby 
se zasadilo o odstranění všech forem rasové 
diskriminace. Tento den má být připomínkou toho, že 
všichni mají mít stejná práva nehledě na rasu a barvu 
pleti. Více informací lze získat na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/nodiscrimi
nationday. 
 

 
 

Světový den poezie  

Dne 21. března slavíme Světový den poezie. UNESCO 
tímto dnem uznává výjimečnou schopnost poezie 
zachytit tvůrčího ducha lidského myšlení. Smyslem 
tohoto svátku je podpořit jazykovou rozmanitost 
prostřednictvím básnického vyjádření, jakož i zvýšit 
povědomí o významu poezie jako nedílné součásti 
moderních uměleckých oborů. Více informací je 
k dispozici na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/worldpoetr
yday. 
 

 
 

Světový den vody 

Dne 22. března slavíme Světový den vody. Cílem tohoto 
svátku je upozornit na důležitost vodních zdrojů pro 
svět a důležitost jejich ochrany, na význam vody pro 
život na Zemi a zároveň na problémy nedostatku vody, 
sucha či naopak povodní. UNESCO v tento den 
v Ženevě také zveřejní Zprávu o světovém vodním 
rozvoji 2020, jejímž tématem bude „Voda a klimatická 
změna“. Více informací na webových stránkách: 
https://en.unesco.org/commemorations/waterday. 
 

 
 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. 
A. Komenského – den otevřených dveří 

V rámci připomenutí 350. výročí úmrtí J. A. 
Komenského, které bylo schváleno mezi významná 
výročí spojovaná s UNESCO na roky 2020 a 2021, se 
dne 28. března 2020 uskuteční Den otevřených dveří 
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. 
Komenského. V rámci jeho programu budou probíhat 
komentované prohlídky výstavy KOMenský v KOMiksu 
s autorkou výstavy Klárou Smolíkovou. Více informací 
je k dispozici na webové stránce: 
https://www.npmk.cz/novinky/muzeum/den-
otevrenych-dveri-pedagogickeho-muzea-j-
komenskeho. 
 
Nominace na Cenu UNESCO/Jikji Paměť světa 

Sekretariát UNESCO rozeslal výzvu k předkládání 
nominací na Cenu UNESCO/Jikji Paměť světa. Cena, 
která je financována Korejskou republikou, byla 
vytvořena v roce 2004 u příležitosti zápisu Buljo jikji 
simche yojeol, tj. nejstarší známé knihy tištěné pomocí 
kovové sazby, do mezinárodního Registru Paměť světa. 
Cena je udělována každé dva roky jednotlivcům či 
organizacím za příspěvek k uchování a zpřístupňování 
dokumentárního dědictví jako společného dědictví 
lidstva. První institucí, která cenu získala, byla v roce 
2005 Národní knihovna České republiky. Nominace lze 
předkládat prostřednictvím národních komisí pro 
UNESCO do 30. dubna 2020. Více informací lze získat 
na webové stránce:  
https://en.unesco.org/prizes/jikji-mow-prize. 
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