
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 

 
    ZÁŘÍ 2017               

 
 
Poznej světové dědictví UNESCO 
 
Výstava v rámci autorského projektu RNDr. Mileny 
Blažkové „Poznej světové dědictví UNESCO“ se ve 
dnech 4. až 30. září 2017 představí v Plzni a ve dnech 
7. až 28. září 2017 v Třebíči. V plzeňském 
Informačním E-Centru ČEZ si návštěvníci budou 
moci prohlédnout světové dědictví Švýcarska, 
Salcburku, Tuniska a asijských zemí. V Zadní 
synagoze v Třebíči bude k vidění španělské dědictví 
UNESCO. Více informací a kalendář výstav lze nalézt 
na webové stránce: http://www.unesco-mediain.cz/.  
 

 
Mezinárodní den gramotnosti 
 
8. září si připomínáme Mezinárodní den gramotnosti, 
jenž byl zaveden na základě rozhodnutí Generální 
konference UNESCO v roce 1966 v návaznosti na 
doporučení Světového kongresu ministrů pro 
vzdělávání o vymýcení negramotnosti, jež se konala 
v roce 1965 v Teheránu. Cílem Mezinárodního dne 
gramotnosti je zhodnotit úspěchy ve zvyšování 
úrovně gramotnosti a formulovat aktuální výzvy. 
Zlepšování úrovně gramotnosti je jedním důležitých 
témat cílů udržitelného rozvoje. Letošním tématem je 
„gramotnost v digitální době“. UNESCO bude při této  
příležitosti pořádat dvoudenní akci, jejímž cílem je 
zhodnotit, jaké dovednosti jsou potřebné v digitální  
 

 
době, a přezkoumat politiky a programy, které mohou 
zvýšit příležitosti, jež digitální doba přináší. Udělena 
bude také Mezinárodní cena za gramotnost. Tato cena 
je od roku 1967 udělována významným a inovativním 
programům, které podporují zvyšování gramotnosti.  
 

 
Výkonný výbor České komise pro UNESCO 
 
Dne 14. září 2017 se uskuteční zasedání Výkonného 
výboru České komise pro UNESCO. Hlavním bodem 
zasedání bude projednání přípravy 39. zasedání 
Generální konference UNESCO, jež se uskuteční ve 
dnech 30. října až 14. listopadu 2017 v Paříži, včetně 
schválení návrhu materiálu do vlády k obeslání tohoto 
zasedání.  

 
Mezinárodní den demokracie 
 
15. září si připomínáme Mezinárodní den demokracie. 
Letošní téma „demokracie a prevence konfliktů“ je 
zaměřeno na kritickou potřebu posilovat demokratické 
instituce za účelem podpory míru a stability.  
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Druhý světový kongres o otevřených 
vzdělávacích zdrojích 
 
Ve dnech 18. až 20. září 2017 se ve slovinské Lublani 
koná druhý světový kongres o otevřených 
vzdělávacích zdrojích. Cílem je přezkoumat možnosti 
začlenění otevřených vzdělávacích zdrojů do 
vzdělávacích systémů na celém světě, představit 
příklady osvědčených postupů v používání 
otevřených vzdělávacích zdrojů ve výuce a připravit 
podklad pro jednání nadcházející Generální 
konference UNESCO. Více informací lze získat na 
webové stránce:  http://www.oercongress.org/.  
 

 
Mezinárodní den míru 
 
21. září si připomínáme Mezinárodní den míru, který 
byl zaveden na základě rezoluce Valného 
shromáždění OSN v roce 1981. Letošním tématem je 
„společně pro mír – úcta, bezpečí a vážnost pro 
všechny“. Cílem je připomenout program 
TOGETHER, který se snaží zajistit úctu, bezpečí a 
vážnost pro všechny, kteří museli opustit svoje 
domovy a hledat lepší místo pro život. Letošní 
Mezinárodní den míru chce upozornit na nutnost 
solidarity s migranty a uprchlíky, sociální a 
hospodářské přínosy migrace, ale také obavy, které 
migrace vyvolává v hostitelské zemi.  
 

Zasedání smluvních stran Mezinárodní úmluvy 
o boji proti dopingu ve sportu 
 
Ve dnech 25. a 26. září 2017 se v Paříži koná šesté 
zasedání smluvních stran Mezinárodní úmluvy o boji 
proti dopingu ve sportu. Cílem zasedání je řešit 
problémy smluvních stran vyplývající z provádění této 
úmluvy. Konference se bude také zabývat 
problematikou integrity sportu v souvislosti 
s posilováním kapacity boje proti dopingu ve sportu a 
začleňováním hodnot tzv. čistého sportu do vzdělávání.   
 

 
23. zasedání Valného shromáždění Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR 
 
Ve dnech 25. a 26. září 2017 se v Kroměříži uskuteční 
23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených 
škol UNESCO v ČR. Letošní výroční setkání zástupců 
přidružených škol hostí Základní škola U Sýpek 
v Kroměříži. Během zasedání bude vyhodnocena 
činnost za uplynulé období a projednány plány činnosti 
sítě na nadcházející období, účastníci si vyslechnou 
celou řadu zajímavých prezentací a prezentací spjatých 
s tématy Týdne UNESCO pro školní rok 2017/2018. 
Během zasedání se také uskuteční volby do 
Koordinačního týmu na období 2017 až 2020.  

 
Světový den cestovního ruchu 
 
27. září si připomínáme Světový den cestovního ruchu. 
Cílem je zvyšovat povědomí o významu cestovního 
ruchu a jeho sociální, hospodářské, kulturní a politické 
hodnotě. Cestovní ruch pomáhá řešit některé důležité 
společenské problémy dneška a přispívá k plnění cílů 
udržitelného rozvoje.  
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