
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 

 
 

      

NEWSLETTER 
Sekretariátu  

České komise pro UNESCO 
 
    LISTOPAD 2017               

 

Česká republika obohatila mezinárodní 
registr Paměť světa  
 
Generální ředitelka UNESCO rozhodla na základě 
doporučení Mezinárodního poradního výboru 
Programu Paměť světa o zařazení 78 nových prvků 
dokumentárního dědictví do mezinárodního registru 
Paměť světa. Mezi nimi jsou i Kynžvartská 
daguerrotypie ze sbírek Národního technického 
muzea a Národního památkového ústavu, Janáčkův 
archiv ze sbírek Moravského zemského muzea – 
Památníku Leoše Janáčka a společná maltsko – česká 
sbírka Camociových map z fondů Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Národního 
muzea výtvarných umění Heritage Malta.  

 
39. zasedání Generální konference UNESCO 
 
Ve dnech 30. října až 14. listopadu 2017 se v Paříži 
koná 39. zasedání Generální konference UNESCO. 
Mezi stěžejní body programu patří projednání              
a schválení Programu a rozpočtu UNESCO na léta 
2018 až 2021, doplňovací volby do Výkonné rady 

UNESCO a volba nového generálního ředitele 
UNESCO.  

 
Dne 30. října 2017 bylo zasedání 39. Generální 
konference UNESCO slavnostně zahájeno úvodními 
projevy předsedy 38. Generální konference Stanleyho 
Mutumby, předsedy Výkonné rady UNESCO Michaela 
Worbse a generální ředitelky UNESCO Iriny Bokové. 
Předsedkyní 39. Generální konference UNESCO byla 
odpoledne téhož dne zvolena jako první žena v této 
funkci Zohour Alaoui z Maroka. Ve dnech 1. až              
6. listopadu 2017 se konala obecná politická rozprava, 
ve které vystoupil s národním projevem i vedoucí 
delegace ČR prof. Stanislav Štech, ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy a předseda České komise pro 
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UNESCO. Prof. Štech se rovněž zúčastnil 
ministerského panelu k provádění cíle udržitelného 
rozvoje č. 4 – kvalitní vzdělávání. V týdnu od              
6. listopadu 2017 se uskuteční výše uvedené volby do 
orgánů UNESCO, které vyvrcholí dne 10. listopadu 
2017 volbou nového generálního ředitele UNESCO. 
Výkonná rada UNESCO na svém 202. zasedání 
rozhodla, že její nominovanou kandidátkou, kterou 
předkládá Generální konferenci ke schválení, je 
Audrey Azoulay z Francie.   
 
Projekt „Basic PC and Internet Course“  
 
Dne 30. října 2017 byl v keňském Nairobi zahájen již 
14. běh vzdělávacího kurzu zaměřeného na dosažení 
základní úrovně počítačové gramotnosti u studentů 
středních škol v Africe „Basic PC and Internet 
Course“. Zahájení se zúčastnil velvyslanec ČR v Keni 
Pavel Řezáč, lektoři z Ministerstva vnitra, které je 
gestorem projektu, Robert Buřič a Daniela Příborská, 
zástupci místní partnerské organizace AFRALTI, 
která projektu poskytuje IT podporu, a ředitelka 
školy PCEA Ngong Hills Secondary School, ve které je 
projekt realizován. Projekt se uskutečňuje v rámci 
Participačního programu UNESCO a potrvá do         
10. listopadu 2017.  

 
Brno se stalo novým kreativním městem 
UNESCO 
 
Generální ředitelka UNESCO prohlásila celkem 64 
nových měst ze 44 zemí tzv. kreativními městy 
UNESCO. Jedním z nových kreativních měst 
UNESCO se stalo i Brno – město hudby. Od roku 
2004, kdy projekt vznikl, bylo prohlášeno již 180 
měst v 72 zemích, a to v kreativních oblastech lidové 
umění a řemesla, design, film, gastronomie, 
literatura, mediální umění a hudba. Od roku 2014 

patří do Sítě kreativních měst UNESCO také Praha – 
město literatury.  
 
Zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně 
světového kulturního a přírodního dědictví 
 
Ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 se v Paříži koná        
21. zasedání všeobecného shromáždění smluvních stran 
Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního 
dědictví. Významným bodem programu budou volby na 
obsazení 12 uvolňovaných míst ve Výboru pro světové 
dědictví.  
 
Společné zasedání Sekce pro kulturu                     
a komunikaci a Sekce pro vzdělávání, vědu         
a informatiku 
 
Dne 20. listopadu 2017 se uskuteční společné zasedání 
Sekce pro kulturu a komunikaci a Sekce pro vzdělávání, 
vědu a informatiku České komise pro UNESCO 
k problematice kateder UNESCO. Zasedání se 
uskuteční za přítomnosti zástupců Katedry UNESCO 
pro muzeologii a světové dědictví při Masarykově 
univerzitě v Brně.  
 
Zasedání Koordinačního týmu Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR 
 
Dne 23. listopadu 2017 se uskuteční první zasedání 
nového Koordinačního týmu Sítě přidružených škol 
UNESCO v ČR. Koordinační tým bude v novém složení 
pracovat do roku 2020.  
 
Zasedání smluvních stran Haagské úmluvy        
a Protokolu  
 
Dne 27. listopadu 2017 se v Paříži uskuteční                
12. zasedání Vysokých smluvních stran Haagské 
úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného 
konfliktu a jejího Prvního protokolu. Dne 28. listopadu 
2017 se v Paříži rovněž uskuteční 7. zasedání 
smluvních stran Druhého protokolu Haagské úmluvy, 
během kterého dojde k volbě 6 členů Výboru na 
ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu.  
 
Výkonný výbor České komise pro UNESCO 
 
Dne 30. listopadu 2017 se uskuteční čtvrté letošní 
zasedání Výkonného výboru České komise pro 
UNESCO. Hlavním bodem programu bude příprava 
plenárního zasedání České komise pro UNESCO, jež se 
uskuteční dne 15. prosince 2017.  
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