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L´Oréal – UNESCO „Pro ženy ve vědě“ 
 
Dne 1. prosince 2016 byl spuštěn 11. ročník programu 
ocenění L´Oréal - UNESCO „Pro ženy ve vědě“, jež je 
určeno vědeckým pracovnicím na podporu realizace 
důležitého vědeckého výzkumu v oblasti věd o živé a 
neživé přírodě. Pro přihlášení byly stanoveny dvě 
věkové kategorie: do 35 let věku a od 36 do 45 let 
věku. Projekt se koná ve spolupráci L´Oréal Česká 
republika, Akademie věd ČR a České komise pro 
UNESCO. Předkládat žádosti je možné do 31. ledna 
2017. Více informací lze nalézt na internetových 
stránkách:  
http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/uvod.html 

 
Záštity České komise pro UNESCO 2016 

 
Česká komise pro UNESCO udělila v roce 2016 
záštitu těmto projektům:  
 
o XXI. ročník OTEVŘENO (Evropské centrum 

pantomimy neslyšících); 
o Česká republika UNESCO – výstavy 

velkoformátových fotografií (MCU); 

o Věda, umění, vzdělávání – otevřená škola 
(EDISON, Dějinář) (Gymnázium Třeboň); 

o Mezinárodní Mendelův den (Moravské zemské 
muzeum); 

o Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 
2016 (Památník Lidice); 

o Týden uměleckého vzdělávání a amatérské 
tvorby (NIPOS); 

o Poznej světové dědictví UNESCO (MEDIA IN); 
o Letní slavnosti staré hudby (Collegium 

Marianum); 
o Oslavy 160. výročí založení SUPŠS Kamenický 

Šenov (Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská v Kamenickém Šenově); 

o XXVII. festival FORFEST (Umělecká iniciativa 
Kroměříž); 

o Mezinárodní festival vzdělávání EDUSPACE 
Brno 2016 (EDUNIKA); 

o Vzdělávání portál modernidejiny.cz (PANT); 
o Památky mé země – Hravý architekt 

(Architecture Week); 
o Postgraduální kurz polymerní vědy (Ústav 

makromolekulární chemie AV ČR); 
o Cirkus Rwanda (Xova film); 
o Konference o zajištění budoucnosti pro naše 

dědictví (Zámek Žďár nad Sázavou); 
o European konference on Information Literacy 

(Asociace knihoven vysokých škol ČR); 
o 9. ročník mezinárodní soutěže Z. Fibicha 

v interpretaci melodramu a 19. ročník 
Mezinárodního festivalu koncertního 
melodramu (Společnost Zdeňka Fibicha); 

o STEM with ART (ZŠ Lupáčova v Praze 3); 
o Bienále experimentální architektury (Galerie 

Jaroslava Fragnera, ARCHITEKTURA); 
o Workshop Malá povodí Liz na Šumavě (Ústav 

pro hydrodynamiku AV ČR); 
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o Hydrologie malého povodí 2017 (Ústav pro 
hydrodynamiku AV ČR); 

o Mezinárodní konference Muzeum a změna V 
(Asociace muzeí a galerií ČR). 

 

 
Zasedání ad hoc pracovní skupiny 
k programu UNESCO „Paměť světa“ 
 
Dne 7. prosince 2016 se uskutečnilo 8. zasedání ad 
hoc pracovní skupiny k programu UNESCO „Paměť 
světa“. Během zasedání byl projednáván plán 
nominací do registru UNESCO „Paměť světa“ a bylo 
zahájeno projednávání plnění Doporučení UNESCO 
týkající se zachování a zpřístupnění 
dokumentárního dědictví včetně toho, které je 
v digitální podobě.  

 
Zasedání Výkonného výboru České 
komise pro UNESCO 
 
Dne 13. prosince 2016 se uskutečnilo zasedání 
Výkonného výboru České komise pro UNESCO. 
Během zasedání byly projednány nominace na 

výročí UNESCO pro roky 2018 a 2019, předběžné 
plány činnosti České komise pro UNESCO a jejích 
odborných sekcí, členství ČR v mezivládních 
orgánech UNESCO a byla zahájena aktualizace 
Jednacího řádu České komise pro UNESCO.  

 
Mezinárodní den památky obětí holocaustu 
 
Dne 27. ledna si připomínáme osvobození 
koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi 
– Březince v roce 1945. UNESCO každoročně 
využívá této příležitosti k připomenutí genocidy 
spáchané na židovském obyvatelstvu a jiných 
nacistických zločinů a zároveň potvrzuje svůj 
závazek podporovat vzdělávání o holocaustu a boj 
proti rasismu a antisemitismu. V roce 2017 je 
stěžejním tématem připomínkových akcí 
„Vzdělávání pro lepší budoucnost: Úloha 
historických míst a muzeí ve vzdělávání o 
holocaustu“. V sídle UNESCO v Paříži se při této 
příležitosti také uskuteční jedinečná výstava 
předmětů patřících obětem holocaustu připravená 
Státním muzeem v Osvětimi – Březince. Více 
informací o vzdělávání o holocaustu UNESCO lze 
nalézt na stránkách: 
http://en.unesco.org/holocaust-remembrance 
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