
   
 

 

Poznej světové dědictví UNESCO 
 

17. června – 20. srpna 2005 
 

Národní knihovna – Galerie Křižovnická chodba, Klementinum, 1. patro 
 

 
 

Pod záštitou České komise pro UNESCO při Ministerstvu kultury ČR a Ministerstvu 
zahraničních věcí pořádá Národní knihovna a MEDIA IN – dílna nezávislé publicistiky a 
dokumentaristiky, od 17. června 2005 putovní výstavu fotografií, která je součástí projektu: Poznej 
světové dědictví UNESCO. Patronkou výstavy je senátorka Parlamentu ČR paní MUDR. Jaroslava 
Moserová, DrSc., předsedkyně České komise pro UNESCO. 

 
Cílem této výstavy je přiblížit veřejnosti roli organizace UNESCO při ochraně přírodních a 

kulturních památek a návštěvníkům představit jedinečná místa naší planety zařazená na prestižní 
Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Jde o dlouhodobý projekt, který byl 
zahájen v roce 1999. Seznam světového přírodního a kulturního dědictví vznikl na základě úmluvy 
OSN z roku 1972. Po velmi přísném výběru jsou do něho každoročně zapisovány nejvzácnější a 
nejcennější objekty a přírodní celky naší planety. V současnosti čítá seznam 788 unikátů, z toho 611 
kulturních, 154 přírodních a 23 smíšených. V České republice se zápisem může pochlubit celkem 12 
památek – historické centrum Prahy – součástí je Pražský hrad a samozřejmě i Klementinum, dále 
historické jádro Českého Krumlova, Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u 
Žďáru nad Sázavou, historické centrum Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie 
v Sedlci, kulturní krajina Lednicko-valtického areálu, jihočeská vesnice Holešovice, zámek a zahrady 
v Kroměříži, zámek v Litomyšli, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, funkcionalistická vila 
Tugendhat v Brně, židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. 

 
Výstava letos vstupuje do svého třetího ročníku. Její pořadatel MEDIA IN kolekci fotografií 

každoročně obměňuje a tentokrát představuje unikáty ze Seznamu světového dědictví UNESCO – 
Slovenska, Chorvatska, Kypru, Švýcarska a rovněž připomíná blížící se 250. výročí narození 
W.A. Mozarta v Salcburku.  Návštěvníci zavítají prostřednictvím výstavy i do řady exotických zemí 
všech kontinentů. V pražském Klementinu (sídlo NK ČR) se navíc připomíná všech dvanáct míst 
České republiky ze Seznamu světového dědictví UNESCO. V rámci probíhajících Arabských dnů 
jsou rovněž aktuálně zařazeny fotografie památek UNESCO Tuniska. Vystavené snímky doplňuje 
deset názorných panelů osvětlujících význam organizace UNESCO jako součásti OSN, vznik Úmluvy 
o ochraně světového přírodního a kulturního dědictví a dále i proces výběru a zápisu do zmíněného 
seznamu. 
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Na doprovodné mapě jsou vyznačena všechna místa na světě ze Seznamu světového, přírodního 

a kulturního dědictví. Texty doprovázející kolekci fotografií pak představují nejen cenný zdroj 
informací, ale mohou také inspirovat k osobní návštěvě některého z těchto jedinečných míst. Snad dá 
výstava alespoň částečně odpověď na otázku, proč je tak důležité poznat a chránit kulturní a přírodní 
dědictví jako odkaz minulosti. 

 
Autorkou projektu je RNDr. Milena Blažková, nezávislá publicistka, zakladatelka volného 

sdružení MEDIA IN – dílny nezávislé publicistiky a dokumentaristiky, které projekt realizuje.  
Spolupracovníci: převážně fotografové – Dionýz Dugas, Josef Ptáček, Josef Sekal, Jiří 

Páleniček, Antonín Vodák, kameraman Ladislav Rataj, publicisté Pavel Šust, Jaroslav Kňap, Dana 
Kyndrová, překladatelé Zdena Šmídová, Lubica Čížová, grafici Bernard Netopil, Jiří Šimek a Robert 
Rytina, historik Ladislav Adamec a řada dalších významných osobností – mj. přírodovědec prof. 
Zdeněk Veselovský nebo etnograf a cestovatel Miroslav Stingl.  

 
Odbornými garanty putovní výstavy jsou: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Pedagogická 

fakulta UK Praha, Jihočeská univerzita České Budějovice. 
 
Pro veřejnost je výstava otevřena od 17. června do 20. srpna 2005 na Křižovnické chodbě, 

Klementinum - 1. patro. Vstupenky za symbolickou cenu v hodnotě 5,- Kč jsou tentokrát slosovatelné. 
Stačí vhodit vstupenku v době konání výstavy do boxu, který je umístěn v rámci expozice v 1. patře na 
Křížovnické chodbě Klementina. Zde najde návštěvník výstavy i podrobná pravidla slosování včetně 
seznamu cen. 

 
Slosování vstupenek provede po ukončení výstavy sdružení MEDIA IN, které také bude výherce 

písemně kontaktovat. Seznam výherců najdete v časopise 100 + 1 v čísle 18/2005, jež vyjde 29. srpna 
2005. Kontakt MEDIA IN - RNDr. Milena Blažková, mediain@volny.cz. 
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