ЗАЦВЯРДЖАЮ
Старшыня Нацыянальнай камісіі
Рэспублікі Беларусь па справах
У.У.Макей
6 мая 2016

План работы Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА на 2016-2017 гг.
Назва мерапрыемства

Месца,
правядзення

даты

Адказныя

Правядзенне ў штаб-кватэры ЮНЕСКА сустрэчы Групы сяброў, аб’яднаных у барацьбе Парыж,
з гандлем людзьмі
2016

красавік Сакратарыят,
Пастаянная
прадстаўніцтва пры ЮНЕСКА

Прасоўванне праекта рэзалюцыі “Роль адукацыі ў прадухіленні гандлю людзьмі” падчас Парыж,
39-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА
2017

лістапад Сакратарыят,
Пастаянная
прадстаўніцтва пры ЮНЕСКА,

Выбранне ў члены Выканаўчай рады ЮНЕСКА на перыяд 2017 – 2021 гг.

лістапад Пастаянная
ЮНЕСКА

Парыж,
2017

прадстаўніцтва

пры

прадстаўніцтва

пры

Работа па пашырэнні колькасці беларускіх грамадзян, працуючых у Арганізацыі, Парыж, пастаянна
накіраванне ў Цэнтр прапаноў па існуючым вакансіям у ЮНЕСКА

Пастаянная
ЮНЕСКА

Міжнародны дзень роднай мовы

Мінск,
21.02.2016
21.02.2017

Сакратарыят

Міжнародны дзень універсальнага доступу да інфармацыі

Мінск,
28.09.2016
28.09.2017

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях інфармацыі, Сакратарыят

Адукацыя
Развіццё інфармацыйнага напаўнення тэматычных банкаў дадзеных прававой
інфармацыі “Адукаацыя” і “Правы непаўналетніх”, якія ўваходзяць у склад
інфармацыйна-пошукавых сістэм ”ЭТАЛОН“ і ”ЭТАЛОН-ONLINE“

2016–2017

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях адукацыі, Нацыянальны
цэнтр
прававой
інфармацыі
Сакратарыят,
іншыя
дзяржаўныя
органы і арганізацыі

2
Назва мерапрыемства
Актуалізацыя банка дадзеных прававой інфармацыі ”Я і Закон“ версіі 10.0 у
якасці праграмы да камбініраванага выдання ”Я – грамадзянін Рэспублікі
Беларусь“ выпуску 2016 года (пры наяўнасці фінансавання выдання)

Месца,
правядзення

даты

на працягу 2016
года

Арганізацыя правядзення навучальных семінараў для выкладчыкаў устаноў адукацыі па 2016–2017
павышэнні ўзроўню правасвядомасці навучэнцаў, у тым ліку па пытаннях выкарыстання
дзяржаўных інфармацыйна-прававых рэсурсаў пры прававой асвеце навучэнцаў

Адказныя
Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях адукацыі, Міністэрства
адукацыi,
Нацыянальны
цэнтр
прававой інфармацыі
Камiтэт Нацыянальнай камiсii па
пытаннях
адукацыi,
Міністэрства
адукацыi, іншыя дзяржаўныя органы і
арганізацыі,
Нацыянальны
цэнтр
прававой інфармацыі

Арганізацыя творчых сустрэч Мінскага міжнароднага жаночага клуба жонак паслоў і
дыпламатычных прадстаўніцтваў, акрэдытаваных у Рэспубліцы Беларусь

2 разы ў год

Камітэт Нацыянальнай
пытаннях адукацыі
МДзЛУ

камісіі

па

Арганізацыя працы лінгваатрадаў у дзіцячых аздараўленчых лагерах “Fantazy-camp”

чэрвень-жнівень
штогод

Камітэт Нацыянальнай
пытаннях адукацыі
МДзЛУ

камісіі

па

Рэалізацыя адукацыйных праектаў “Сістэма адукацыі ў полікультурным асяроддзі”, на працягу
“Вучымся і вучым культуры свету”
2016-2017

Камітэт Нацыянальнай
пытаннях адукацыі
МДзЛУ

камісіі

па

Канферэнцыя экалагічных праектаў на англійскай мове “ECOS-2016”, “ECOS-2017” красавік
(для навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі)
штогод

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях адукацыі
Гімназія №1 імя Францыска Скарыны
г.Мінска

Міжнародны конкурс “Дыялог культур”

красавік
штогод

Камітэт Нацыянальнай
пытаннях адукацыі
Гімназія №12 г.Мінска

камісіі

па

Міжнародная канферэнцыя па мадэляванні працы Aрганізацыі Aб'яднаных Hацый красавік
“GYMUN-2016”, “GYMUN-2017”
штогод

Камітэт Нацыянальнай
пытаннях адукацыі
Гімназія №12 г.Мінска

камісіі

па

Рэалізацыя праекта расійска-беларускай асацыяцыі “Адукацыя ў XXI стагоддзі вачыма на працягу 2016- Камітэт Нацыянальнай
дзяцей і дарослых”
2017
пытаннях адукацыі
МДзЛУ

камісіі

па

3
Назва мерапрыемства

Месца,
правядзення

даты

Адказныя

Рэспубліканскі конкурс на лепшае прадстаўленне на афіцыйных сайтах Асацыяваных на працягу 2016- Камітэт Нацыянальнай
школ ЮНЕСКА Рэспублікі Беларусь матэрыялаў аб аб’ектах Сусветнай спадчыны 2017
пытаннях адукацыі
ЮНЕСКА

камісіі

па

Прыродазнаўчыя навукі
IV Сусветны кангрэс біясферных рэзерватаў

Ліма, Перу
14-17.03.2016

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях навукі і прыродазнаўчай
адукацыі, Кафедра ЮНЕСКА па
прыродазнаўчай
адукацыі,
Сакратарыят

Падрыхтоўка праектаў для рэалізацыі ў рамках Праграмы ўдзелу ЮНЕСКА 2016-2017 студзень-красавік
па прыродазнаўчай тэматыцы
2016

камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях навукі і прыродазнаўчай
адукацыі

Правядзенне трэнінгаў па стратэгіі ЮНЕСКА ў галіне арганізацыі і дзейнасці пастаянна
біясферных рэзерватаў – аб’ектаў Сусветнай сеткі біясферных рэзерватаў
2016-2017

камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях навукі і прыродазнаўчай
адукацыі, Нацыянальны камітэт па
праграме ЮНЕСКА “Чалавек і
Біясфера”

Падрыхтоўка нацыянальных камандаў школьнікаў для ўдзелу ў міжнародных пастаянна
Алімпіядах па прыродазнаўчых навуках
2016-2017

кафедра ЮНЕСКА па прыродазнаўчай
адукацыі БДУ, камітэт Нацыянальнай
камісіі па пытаннях навукі і
прыродазнаўчай адукацыі

Удзел школьнікаў у міжнародных Алімпіядах па прыродазнаўчых навуках

камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях навукі і прыродазнаўчай
адукацыі

Пастанянна
206-2017

Разгляд намінацыйных заявак ад патэнцыяльных нацыянальных аб’ектаў на атрыманне на працягу года
статуса біясфернага рэзервату ЮНЕСКА ў мэтах іх накіравання ў Сакратарыят
Праграмы ЮНЕСКА “Чалавек і біясфера”

камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях навукі і прыродазнаўчай
адукацыі

Удзел у пасяджэннях Міжнароднага каардынацыйнага савета ТБР “Заходняе Палессе, Беларусь, Брэсцкая
Беларусь-Польшча-Україна”
вобласць,
2016
(удакладняецца)
Польшча,
2017
(удакладняецца)

камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях навукі і прыродазнаўчай
адукацыі,
Мініпрыроды,
Брэсцкі
аблвыканкам

4
Назва мерапрыемства

Месца,
правядзення

даты

Адказныя

Распрацоўка плана кіравання біясферным рэзерватам “Прыбужскае Палессе”

2016-2017

Брэсцкі аблвыканкам, Мінпрыроды,
Рэспубліканскі заказнік “Прыбужскае
Палессе”

Аб’яўленне біясферных рэзерватаў “Чырвоны бор-Асвейскі” і “Прыпяцкае Палессе”

2016-2017

Мінпрыроды, аблвыканкамы

Сацыяльныя навукі. Фізічнае выхаванне і спорт
9-ы Міжнародны конкурс прафесіных навыкаў інвалідаў (9th International Abilympics Бардо (Францыя)
Bordeaux 2016)
25-26 сакавіка
2016

камітэт Нацыянальнай камісіі
пытаннях адукацыі,
Кафедра ЮНЕСКА пры БДУІР

Падрыхтоўка заяўкі на фінансаванне праекту з Фонду выкаранення допінгу ў спорце

Міністэрства спорту і турызму

Культура
Падрыхтоўка намінацыйных дасье ў Спіс сусветнай спадчыны:
- Матэрыяльнае увасабленне духоўнай спадчыны святой Еўфрасінні Полацкай;
- Аўгустоўскі канал – твор чалавека і прыроды (Беларусь-Польшча)

На працягу
2016-2017

па

На працягу 2016- Нацыянальны
гісторыка-культурны
2017 гг.
Полацкі музей-запаведнік, Полацкі
райвыканкам, Віцебскі аблвыканкам,
Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай
работы, культуры і па справах моладзі
Гродзенскага аблвыканкама, камітэт
Нацыянальнай Камісіі па пытаннях
культуры, Міністэрства культуры,
Сакратарыят
Мерапрыемствы Міжнароднага тыдня мастацкай адукацыі
Май 2016
камітэт Нацыянальнай камісіі па
Май 2017
пытаннях
культуры,
Галоўныя
ўпраўленні
ідэалагічнай
работы,
культуры і па справах моладзі
аблвыканкамаў,
Мінскага
гарвыканкама
Візіт эксперта ІКАМОС на беларускія аб’екты Папярэдняга спіса сусветнай спадчыны май-кастрычнік
камітэт Нацыянальнай камісіі па
для ацэнкі іх адпаведнасці крытэрыям і патрабаванням Канвенцыі ЮНЕСКА аб ахове 2016,
Брэсцкая, пытаннях культуры, Нацыянальная
сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны (1972 г.)
Віцебская,
камісія,
Міністэрства
культуры,
Гомельская
і пастаяннае прадстаўніцтва Беларусі
Гродзенская
пры
ЮНЕСКА,
аблвыканкамы,
вобласці
грамадскае аб’яднанне ”Беларускі
камітэт
Міжнароднай
Рады
па
помніках і мясцінах (ІКАМОС)“

5
Назва мерапрыемства

Месца,
правядзення

Актуалізацыя і ўнясенне намінацыйнага дасье для элемента нематэрыяльнай спадчыны 2016-2017 гг.
“Творчасць майстроў-шапавалаў Дрыбінскага раёна Магілёўскай вобласці “

даты

Адказныя

ДУА “Інстытут культуры Беларусі”,
Магілёўскі аблвыканкам, Дрыбінскі
райвыканкам, камітэт Нацыянальнай
Камісіі па пытаннях культуры,
Нацыянальная камісія, Міністэрства
культуры
Дапрацоўка намінацыйнага дасье для элемента нематэрыяльнай спадчыны “Святкаванне на працягу 2016 ДУА “Інстытут культуры Беларусі”
ў гонар іконы Будслаўскай Божай маці (Будслаўскі фэст)” (пры патрабаванні ад года
Мінскі
аблвыканкам,
камітэт
Сакратарыяту Канвенцыі 2003 года)
Нацыянальнай Камісіі па пытаннях
культуры, Міністэрства культуры,
Сакратарыят
Круглы стол на радзіме беларускага кнігадрукавання
Прага (Чэхія)
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
май 2017 года
камітэт Нацыянальнай Камісіі па
пытаннях культуры, Міністэрства
культуры
Спецыяльная сесія ў рамках Сусветнага бібліятэчнага і інфармацыйнага кангрэса ІФЛА Вроцлав (Польшча) Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
жнівень 2017 года
камітэт Нацыянальнай Камісіі па
пытаннях культуры, Міністэрства
культуры
Міжнародны кангрэс "Бібліятэка як феномен культуры"
Мінск,
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
кастрычнік 2017
камітэт Нацыянальнай Камісіі па
года
пытаннях культуры, Міністэрства
культуры
Міжнародны выставачны праект "Францыск Скарына і яго эпоха" ў Нацыянальнай
Мінск, жнівень Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
биібліятэцы Беларусі
кастрычнік 2017
камітэт Нацыянальнай Камісіі па
года
пытаннях культуры, Міністэрства
культуры
Выстаўка і юбілейныя мерапрыемствы ў штаб-кватэры ЮНЕСКА з нагоды 500-годдзя
Парыж (Францыя), Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
беларускага кнігадрукавання (унесена ў каляндар па мятных дат ЮНЕСКА)
на працягу 2017
Пастаяннае прадстаўніцтва пры
года
ЮНЕСКА, камітэт Нацыянальнай
Камісіі па пытаннях культуры, ,
Сакратарыят
Справаздача нацыянальнага каардынатара па аб’ектах сусветнай спадчыны аб Мінск, штогадова
Камітэт Нацыянальнай Камісіі па
мерапрыемствах па імплементацыя Канвенцыі 1972 года і падрыхтоўцы дасье для
пытаннях культуры, Міністэрства
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Месца,
правядзення

Назва мерапрыемства

даты

Адказныя

прасоўвання нацыянальных (трансгранічных) аб’ектаў у спіс сусветнай спадчыны
Інфармацыя і камунікацыя

культуры

Шырокае асвятленне ў сродках масавай інфармацыі дзейнасці Нацыянальнай камісіі па на працягу года
справах ЮНЕСКА і самой Арганізацыі (у першую чаргу, патных дат, якія ўключаны ў
Каляндар памятных дат)
Дапрацоўка інтэрнет-праекта “Электронная карта “Гістарычная і культурная спадчына
Беларусі”
першае паўгоддзе

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях інфармацыі; Міністэрства
інфармацыі
Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях інфармацыі; Міністэрства
інфармацыі, ”Выдавецкі дом ”Звязда“;
Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях інфармацыі, Нацыянальны
цэнтр
прававой
інфармацыі,
Міністэрства культуры, Нацыянальная
бібліятэка
Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях інфармацыі, Нацыянальны
цэнтр
прававой
інфармацыі,
Міністэрства
культуры,
іншыя
дзяржаўныя органы і арганізацыі

Забеспячэнне функцыянавання публічных цэнтраў
ўдасканаленне іх дзейнасці па прававой асвеце грамадзян

прававой

інфармацыі

і
на працягу года

Развіццё сеткі цэнтраў эталоннай прававой інфармацыі РБ, у тым ліку якія ствараюцца
за мяжой, для забеспячэння доступу да эталоннай прававой інфармацыі, а таксама
навуковага, вучэбнага, выхаваўчага, інфармацыйна-асветнріцкага працэсаў

на працягу года

Развіццё і папулярызацыя Дзіцячага прававога сайту
на працягу года

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях інфармацыі, Нацыянальны
цэнтр прававой інфармацыі

Моладзь і клубы ЮНЕСКА
Міжнародная канферэнцыя “Моладзь і сацыяльныя сеткі: Барацьба супраць гвалту і Біблос, Ліван
экстрэмізму”
17.05.2016

камітэт Нацыянальнай камісіі
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

Семінар “Роль клубаў ЮНЕСКА ў сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь”

Мінск,
Віцебск, камітэт Нацыянальнай камісіі
Брэст
моладзі і клубах ЮНЕСКА
Студзень-сакавік

па

Маладзёжны форум «Зімні ўніверсітэт клубаў ЮНЕСКА»

Гомель,
30-31 студзеня

камітэт Нацыянальнай камісіі
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

Рэспубліканскі конкурс «Унікальная культурная спадчына ў Беларусі»

на працягу года

камітэт Нацыянальнай камісіі па

7
Назва мерапрыемства

Месца,
правядзення

даты

Адказныя
моладзі і клубах ЮНЕСКА

Удзел у пасяджэнні Выканаўчай рады Еўрапейскай і Паўночнаамерыканскай федэрацыі Грэцыя, на працягу камітэт Нацыянальнай камісіі
клубаў, цэнтраў і асацыяцый ЮНЕСКА
года
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

Удзел у Сусветным Кангрэсе Сусветнай федэрацыі клубаў, цэнтраў і асацыяцый Кітай, ліпень 2016
ЮНЕСКА

камітэт Нацыянальнай камісіі
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

ліпень камітэт Нацыянальнай камісіі
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

Міжнародны валанцёрскі лагер “Спадчына Радзівілаў”

Нясвіж,
2016

Міжнародная канферэнцыя «Прыцягненне моладзі да захавання і папулярызацыі Нясвіж, кастрычнік
гісторыка-культурнай спадчыны: вопыт і лепшыя практыкі»

камітэт Нацыянальнай камісіі
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

Еўрапейскі Кангрэс клубаў, цэнтраў і асацыяцый ЮНЕСКА

Мінск, кастрычнік

камітэт Нацыянальнай камісіі
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

Гродзенскі фестываль клубаў ЮНЕСКА

Гродна, лістапад

камітэт Нацыянальнай камісіі
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

Маладзёжныя ініцыятывы ў галінах культуры, адукацыі, навукі, прапаганды ААН і на працягу года
ЮНЕСКА

камітэт Нацыянальнай камісіі
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

Падрыхтоўка і правядзенне урачыстых пасяджэнняў кафедраў ЮНЕСКА ўстаноў на працягу года
вышэйшай адукацыі, прысвечаных 70-годдзю ЮНЕСКА

камітэт Нацыянальнай
пытаннях адукацыі

камісіі

па

Праект «Access – магчымасці для ўсіх»

на працягу года

камітэт Нацыянальнай камісіі
моладзі і клубах ЮНЕСКА

па

199-я сесія Выканаўчай рады ЮНЕСКА

Парыж,
04-15.04 2016

Пастаянная
прадстаўніцтва
ЮНЕСКА, Сакратарыят

Нарада Нацыянальных камітэтаў Праграмы “Інфармацыя для ўсіх” (IFAP )

Братыслава,
Славакія
01.05.2016

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях
інфармацыі,
Фундаментальная бібліятэка БДУ

9-я сесія Міжурадавага Савета па Праграме “Інфармацыя для ўсіх”

Парыж,

Камітэт Нацыянальнай камісіі па

Удзел у працы кіруючых, выканаўчых і рабочых органаў ЮНЕСКА і яе
канвенцый, у склад якіх уваходзіць Беларусь
пры
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Назва мерапрыемства

Месца,
правядзення

даты

Адказныя

30-31 мая 2016

пытаннях інфармацыі, Міністэрства
інфармацыі, Фундаментальная
бібліятэка БДУ

6-я сесія Генеральнай Асамблеі бакоў Канвенцыі 2003 года аб ахове нематэрыяльнай
культурнай спадчыны

Парыж
30.05-02.06.2016

Камітэт Нацыянальнай Камісіі па
пытаннях культуры,
Сакратарыят

3-я Міжрэгіянальная нарада нацыянальных камісій па справах ЮНЕСКА

Шанхай,
чэрвень 2016

Сакратарыят

22-я сесія Міжурадавага Савету Міжнароднай гідралагічнай праграмы

Парыж
13-17 чэрвеня 2016

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях навукі і прыродазнаўчай
адукацыі

40-я сесія Камітэта сусветнай спадчыны

Стамбул, Турцыя
10-20.07.2016

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях культуры

Сусветны маладзёжны форум 2016 па сусветнай спадчыне: на скрыжаваннях
шматслойнай спадчыны

Стамбул, Турцыя
29.06-12.07.2016

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях культуры,
камітэт Нацыянальнай камісіі па
моладзі і клубах ЮНЕСКА

20-я сессія Міжурадавага камітэту па заахвочванні вяртання культурных каштоўнасцей
краінам іх паходжання або рэстытуцыі ў выпадку незаконнага прысваення

Парыж,
29-30.09.2016

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях культуры

Удзел у 200-й сесіі Выканаўчай рады ЮНЕСКА

Парыж,
05-18.10. 2016

Пастаянная
прадстаўніцтва
ЮНЕСКА, Сакратарыят
Камітэт Нацыянальнай
пытаннях культуры
Камітэт Нацыянальнай
пытаннях інфармацыі

камісіі

па

01.11.2016

камісіі

па

Парыж,
01.11.2016

Камітэт Нацыянальнай
пытаннях інфармацыі

камісіі

па

Першы сусветны саміт па Праграме “Памяць свету”

Форум па кіраванні Інтэрнетам

пры
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Назва мерапрыемства

Месца,
правядзення

даты

Адказныя

30-я сесія Савета міжнароднай праграмы развіцця камунікацыі (МПРК)

Парыж,
16-18.11.2016

Міністэрства інфармацыі,
Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях інфармацыі, сакратарыят

11-я сесія Міжурадавага камітэту па захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны

Адыс
Абеба, Камітэт Нацыянальнай
Эфіопія,
пытаннях культуры
28.11-02.12.2016

10-я сесія Міжурадавага камітэту Канвенцыі 2005 года па ахове і заахвочванні
разнастайнасці форм культурнага самавыяўлення

Парыж,
12-15 снежня 2016

па

Камітэт Нацыянальнай камісіі па
пытаннях культуры,
Сакратарыят

21-я сесія Генеральнай асамблеі бакоў Канвенцыі аб ахове сусветнай культурнай і Парыж,
камітэт Нацыянальнай
прыроднай спадчыны
2017
даты пытаннях культуры,
ўдакладняюцца
Сакратарыят
6-я Міжнародная канферэнцыя Міністраў і адказных кіраўнікоў па фізічным выхаванні і РФ,
спорце (MINEPS VI)
чэрвень 2017

камісіі

камісіі

па

камітэт Нацыянальнай камісіі
пытаннях адукацыі,
Міністэрства спорту і турызму

па

6-я сесія Канферэнцыі Бакоў Канвенцыі аб барацьбе з допінгам у спорце

Парыж,
Міністэрства спорту і турызму,
2017
(даты Нацыянальнае
антыдопінгавае
ўдакладняюцца)
агенцтва

39-я сесія Генеральнай Канферэнцыі ЮНЕСКА

Парыж,
Лістапад 2017

12-я сустрэча бакоў Гаагскай Канвенцыі 1954 года і 6-й сустрэчы бакоў другога Снежань 2017
Пратакола да Гаагскай Канвенцыі 1954 года аб ахове культурных каштоўнасцей у
выпадку ўзброеных канфліктаў

Нацыянальная камісія
камітэт Нацыянальнай
пытаннях культуры

камісіі

па

