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Slavnostní podpis nadnárodní nominace 
Technologie výroby modrotisku 
 
Dne 20. března 2017 podepsali ve Vídni představitelé 
ministerstev kultury České republiky, Maďarska, 
Německa, Rakouska a Slovenska nadnárodní 
nominaci „Technologie výroby modrotisku“ na zápis 
do Reprezentativního seznamu nemateriálního 
kulturního dědictví lidstva. Na vypracování nominace 
se podílel mezinárodní expertní tým pod vedením 
Rakouska.  
 
Nominace Ruční výroby ozdob z foukaných 
skleněných perlí pro vánoční stromek 
 
Dne 22. března 2017 předala Česká republika 
Sekretariátu Úmluvy oficiální nominaci „Ruční 
výroby ozdob z foukaných perlí pro vánoční 
stromek“ na zápis do Reprezentativního seznamu 
nemateriálního kulturního dědictví lidstva. V případě 
příznivého posouzení nominace Evaluačním orgánem 
Úmluvy je možné očekávat její projednávání na 
zasedání Výboru pro nemateriální kulturní dědictví 
v roce 2018.  
 
Koordinační tým České sítě přidružených škol 
UNESCO 
 
Dne 23. března 2017 se uskutečnilo zasedání 
Koordinačního týmu České sítě přidružených škol 
UNESCO. Na programu bylo schválení výroční zprávy 
za školní rok 2015/2016, projednání návrhů témat 
pro Týden škol UNESCO 2017/2018 a zejména 
příprava valného shromáždění sítě, které se uskuteční 
ve dnech 25. a 26. září 2017 v Kroměříži.  
 
Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci týkající 
se kulturního dědictví 
 
Dne 24. března 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN 
rezoluci č. 2347 týkající se ničení kulturního dědictví  

 
a neoprávněného obchodování s kulturním dědictvím 
ze strany teroristických skupin a za ozbrojeného 
konfliktu. Rezoluce odsuzuje ničení kulturního dědictví 
za ozbrojeného konfliktu páchané ze strany 
teroristických skupin a zdůrazňuje, že takové jednání 
může být považováno za válečný zločin. Rada 
bezpečnosti rovněž vyzvala k boji proti neoprávněnému 
obchodování s kulturními statky, jež pocházejí z oblastí 
ozbrojeného konfliktu. Obchodování vedoucí k podpoře 
teroristických skupin je v rozporu se sankčními režimy 
OSN. Více informací je k dispozici zde: 
http://en.unesco.org/news/security-council-adopts-
historic-resolution-protection-heritage 
 
Výkonný výbor České komise pro UNESCO 
 
Dne 30. března 2017 se uskutečnilo první letošní 
zasedání Výkonného výboru. Na programu bylo 
zejména schválení výroční zprávy Komise za rok 2016, 
dokončení novelizace Jednacího řádu Komise, plán 
činnosti Komise a jejích odborných sekcí v roce 2017, 
projednání kandidatur do orgánů UNESCO a orgánů 
úmluv a programů UNESCO v roce 2017 a záštit 
Komise udělených v roce 2017.  

mailto:unesco@mzv.cz
http://en.unesco.org/news/security-council-adopts-historic-resolution-protection-heritage
http://en.unesco.org/news/security-council-adopts-historic-resolution-protection-heritage


VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODNÍ   

VĚDY 

SPOLEČENSKÉ 

VĚDY 

KULTURA KOMUNIKACE        

A INFORMACE 

 

Sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, e-mail: unesco@mzv.cz, tel: 224 186 126, www.mzv.cz/unesco 

 
 

Zasedání ministrů kultury zemí G7 
 
Ve dnech 30. a 31. března 2017 se ve Florencii 
uskutečnilo zasedání ministrů kultury zemí G7, 
kterého se zúčastnila i generální ředitelka UNESCO 
Irina Boková. Ministři přijali společné prohlášení, ve 
kterém zdůrazňují významnou úlohu kultury jako 
nástroje pro dialog a smíření. Ministři také upozornili 
na nutnost společného a koordinovaného přístupu 
k posílení ochrany kulturního dědictví.  
 

 
Setkání sítě evropských národních komisí pro 
UNESCO 
 
Ve dnech 2. až 5. dubna 2017 se v řecké Soluni konalo 
třetí setkání sítě evropských národních komisí pro 
UNESCO. Na programu byla obecnější diskuse o 
budoucnosti a směřování UNESCO, budoucích 
výzvách a prioritách, jakož i konkrétní aktuální 
témata v oblasti kulturního dědictví, euro-arabských 
vztahů, vzdělávání či dokumentárního dědictví. 
 
Výstava Poznej světové dědictví UNESCO 
 
Dne 4. dubna 2017 se v Městské knihovně v Mostě 
konala vernisáž 15. ročníku výstavy „Poznej světové 
dědictví UNESCO“. Tato výstava fotografií 
jedinečných světových památek a přírodních celků 
chráněných UNESCO, jež je autorským projektem 
RNDr. Mileny Blažkové, putuje po České republice již 
druhé desetiletí. Nová kolekce fotografií 15. ročníku 
představuje památky Švýcarska, Španělska, Rakouska 
či Tuniska, stejně jako vybrané skvosty Číny, Indie a 
dalších asijských zemí. Projekt se koná pod záštitou 
České komise pro UNESCO. Více informací je 
k dispozici zde: http://www.unesco-mediain.cz/ 
 
 
 
 

Zasedání Rady Katedry UNESCO pro 
muzeologii a světového dědictví 
 
Dne 5. dubna 2017 se konalo zasedání Rady Katedry 
UNESCO pro muzeologii a světového dědictví, která 
byla založena v roce 1994 na Masarykově univerzitě 
v Brně. Tato katedra UNESCO je jedinou na světě, 
která svoji pozornost zaměřuje na podporu muzeologie 
a kulturního dědictví. Stěžejním bodem programu bylo 
schválení zprávy o činnosti katedry v roce 2016.  
 
Slavnostní předání certifikátů novým členům 
České sítě přidružených škol UNESCO 
 
Dne 11. dubna 2017 se v Černínském paláci uskuteční 
slavnostní předání certifikátů novým členům České sítě 
přidružených škol UNESCO, kterými se staly tyto školy: 
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, 
Bezpečnostně právní akademie v Ostravě, Akademie 
řemesel Praha – Střední škola technická a Německá 
škola v Praze. Jejich přijetí do sítě schválilo valné 
shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO na 
svém zasedání v září 2016.  
 
Světový den knihy a autorských práv 
 
Dne 23. dubna 2017 slavíme Světový den knihy a 
autorských práv. Tento svátek byl vyhlášen během 
Generální konference UNESCO v roce 1995. Cílem je 
vzdát poctu knihám a jejich autorům. Toto datum 
nebylo vybráno náhodně. 23. duben je datem narození 
či úmrtí mnoha významných světových autorů 
(Cervantes, Shakespeare, Nabokov, Pla). Tento svátek 
by měl být také příležitostí k podpoře četby zejména u 
dětí a mladých lidí.  
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