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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 TVVM 

Důvod cesty Zasedání International Advisory Committee, UNESCO Memory 
of the World Programme 

Místo – město Berlín 

Místo – země Německo 

Datum (od-do) 1. – 4. března 2017 

Podrobný časový harmonogram 1. března 2017 – přílet do Berlína, ubytování, návštěva 
významných institucí 
2. - 4. března 2017 – zasedání Mezinárodní poradní komise 
programu UNESCO Paměť světa, International Advisory 
Committee (dále jen „IAC“) 
4. března 2017 – večer návrat do Prahy 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění Německá komise pro UNESCO + NK (pouze stravné)  

Cíle cesty Na období 2013-2016 jsem byl členem IAC a můj mandát byl 
prodloužen do konce r. 2017. IAC je poradním orgánem generální 
ředitelky UNESCO pro program Paměť světa, má 14 členů, 
členství je osobní. 

V Berlíně probíhalo v uvedených dnech mimořádné zasedání IAC, 
které se zabývalo revizí programu, tj. všemi důležitými 
dokumenty, jako jsou Statut programu UNESCO Paměť světa, 
Jednací řád IAC, Všeobecné zásady programu UNESCO Paměť 
světa, Průvodce registru programu Paměť světa. Tomu 
předcházelo celosvětové připomínkové řízení, na jeho základě 
byly zpracovány nové verze uvedených dokumentů. Na tomto 
zasedání IAC došlo k vypořádání připomínek a návrhu finálních 
textů. Rovněž bylo zpracováno a odsouhlaseno doporučení 
generální ředitelce UNESCO se zvláštním důrazem na proces 
projednávání a vyhodnocování nominací do světového registru 
dokumentového dědictví programu Paměť světa. 

Jde o velmi citlivou otázku, neboť se v některých případech může 
týkat rozdílných názorů členských států na historické události, 
které sdílejí. Rozdílná interpretace historických skutečností je 
pochopitelnou záležitostí, nicméně může mít navzájem 
nesmiřitelný charakter a být zdrojem těžko řešitelných 
politických problémů. IAC proto navrhl co nejobjektivnější a 
velmi transparentní postup, který by mohl UNESCO ušetřit do 
budoucna politických tlaků, jež nepřispívají k plnění jeho 
základního poslání, tj. budování mírového porozumění mezi 
národy. 
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Na základě doporučení IAC vypracuje generální ředitelka 
UNESCO své doporučení pro Výkonnou radu/Executive Board 
UNESCO. 

Do té doby mají doporučení IAC důvěrný charakter. Na základě 
rozhodnutí Výkonné rady UNESCO budou materiály programu 
Paměť světa dopracovány. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Aktivní účast na jednání; předtím jsem se jako člen IAC zúčastnil 
celosvětového připomínkového řízení a přispěl i k připomínkám 
ČR, které podalo Ministerstvo kultury České republiky. 

Program a další podrobnější informace Členové IAC navštívili Agenturu Federálního komisaře pro 
záznamy Státní tajné bezpečnosti (STASI) NDR a besedovali 
s Rolandem Jahnem, který funkci federálního komisaře 
vykonává; dále navštívili historickou budovu Staatsbibliothek zu 
Berlin (Unter den Linden), kde si prohlédli autografy Johanna 
Sebastiana Bacha a Ludwiga van Beethovena, které jsou 
zapsány v celosvětovém registru Paměti světa; dále navštívili 
výzkumné pracoviště Pruské nadace pro dokumenty psané 
klínovým písmem. Členové IAC byli rovněž přijati státní 
ministryní Marií Böhmer pro kulturu a vzdělávání při 
Ministerstvu zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. 
 
Jednání IAC probíhalo v budově Staatsbibliothek zu Berlin 
(Potsdamer Platz) a poslední den též v budově Spolkového 
ministerstva zahraničních věcí (Auswärtiges Amt). 
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