
 
 

 

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po 
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu. 

  
 

 

Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Adolf Knoll 

Pracoviště – dle organizační struktury Tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy 

Pracoviště – zařazení KGŘ 

Důvod cesty Účast na jednání Mezinárodní poradní komise programu 
UNESCO Paměť světa (International Advisory Committee, 
dále jen „IAC“) 

Místo – město Gwangju 

Místo – země Korejská republika 

Datum (od-do) 16. – 22. června 2013 

Podrobný časový harmonogram 16. – 17. června – cesta letadlem přes Soul do Gwangju 
18. – 20. června – zasedání komise 
21. června – kulturní program 
22. června – cesta domů 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění UNESCO + Korejská národní komise pro UNESCO 
NK – stravné 

Cíle cesty Účast na jednání IAC z titulu členství. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) IAC je poradním sborem generální ředitelky UNESCO pro 
program Paměť světa. Členství v IAC je osobní a jmenování je 
na čtyři roky s možností prodloužení ještě o jedno funkční 
období. Já jsem jmenován na období let 2013 – 2017 a t. č. 
jedním ze čtyř zástupců evropských zemí.  

Program a další podrobnější informace IAC měl na pořadu jednání řadu otázek spojených 
s rozvojem programu Paměť světa: 

 posoudil nominace na zápisy do světového 
registru dokumentového dědictví, zvlášť 
v případech, kdy doporučení subkomise pro 
registr byla nejednoznačná; z ČR byly v tomto 
roce zapsány tzv. Libri Prohibiti 

 v souvislosti s celosvětovým registrem byly 
diskutovány i registry národní a regionální, jež 
jsou záležitostí národních a regionálních komisí 
programu Paměť světa UNESCO; tyto ne ve 
všech případech existují (např. ČR, ale ani Evropa 
nemá svou regionální komisi) 

 byla projednána činnost regionálních komisí 
programu pro Asii a Oceánii, Afriku a Latinskou 
Ameriku; byla zdůrazněna velká potřeba zřídit 
regionální komisi pro Evropu; členové IAC a 
zúčastnění pozorovatelé z evropských zemí se 
dohodli na společné schůzce pravděpodobně 
v lednu 2014 v Německu 

 byly projednány zprávy o činnosti subkomisí IAC: 
pro registr, marketing a technologii; bylo 
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schváleno zřízení nové komise pro vzdělávání a 
výzkum; byly diskutovány statuty subkomisí a 
doporučeno zvážit, aby pro ně též platilo, že 
členství může trvat max. dvě po sobě následující 
čtyřletá období; k této otázce se jak ještě vrátí 

 dále byly schváleny práce na mechanismu 
doplňování stávajících nominací; k tomu budou 
subkomisí pro registr připraveny na příští 
zasedání konkrétní případové studie 

 byla schválena pravidla pro monitorování 
zapsaného dokumentového dědictví formou 
zpětné písemné vazby s příslušnými institucemi 

 největší diskuse se rozvinula při posuzování 
materiálu pro výkonnou radu (Executive Board) 
UNESCO Návrh akčního plánu posílení programu 
Paměť světa. Realizace plánu má značné finanční 
implikace a UNESCO nebude s to, příslušné 
prostředky zajistit (mj. i proto, že USA odmítly 
platit členské příspěvky v reakci na přijetí 
Palestinského státu do UNESCO, což představuje 
výpadek cca 30% rozpočtu). IAC se v tomto 
ohledu dohodl na prioritách, tj. určení klíčových 
bodů rozvoje jednotlivých oblastí programu. 

Z jednání bude pořízen oficiální zápis. 

Přivezené materiály Dokumenty související s programem, resp., dokumenty 
darované korejskou stranou. 
Více o IAC: 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/flagship-project-activities/memory-of-the-

world/about-the-programme/international-advisory-

committee-iac/ 

Web programu: 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/flagship-project-activities/memory-of-the-

world/homepage/ 

Datum předložení zprávy 25. června 2013 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 25. června 2013 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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