Συμπόσιο "60 χρόνια της UNESCO"

Με την ευκαιρία της 60ης επετείου της UNESCO η
οποία εορτάζεται από 16 - 18 Νοεμβρίου 2005,
έλαβε χώρα στην έδρα της στο Παρίσι, ένα Διεθνές
Συμπόσιο για την ιστορία του Οργανισμού, με θέμα
60 Χρόνια Ιστορίας της UNESCO.*

Τα εγκαίνια της 1ης Γενικής Διάσκεψης
Σορβόννη, Παρίσι (20 -11 έως 10 -12 / 1946)
© UNESCO / ECLAIR Mondial

•

Ο στόχος του Συμποσίου ήταν να εμπνεύσει την έρευνα για θέματα σχετικά
με την ιστορία του Οργανισμού. Αντί λοιπόν να παρέχει ένα επίσημο
ιστορικό, το συμπόσιο απέβλεψε στον πολλαπλασιασμό των προσεγγίσεων
για την κατανόηση της ιστορίας της UNESCO. Η τελική συνεδρίαση του
Συμποσίου προσπάθησε να καθορίσει τις νέες προοπτικές για την έρευνα και
τη διεθνή επιστημονική συνεργασία για το θέμα αυτό, για την περίοδο
2005-2010.

•

Περισσότεροι από ογδόντα ιστορικούς, ανθρωπολόγους, φιλοσόφους και
άλλους λογίους και ερευνητές μίλησαν σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
ή συνεδριάσεων σε ολομέλεια για τα μείζονα θέματα της ιστορίας της
UNESCO, όπως η σύσταση του οργανισμού, το όραμα του ανθρωπισμού και
της ειρήνης, την έννοια της φυλής, τα ιδανικά και την ανάπτυξή τους στο
πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και της αποαποικιοποίησης, τη συμφιλίωση,
την ανασυγκρότηση, το διάλογο των πολιτισμών, την εκπαίδευση για
όλους, την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και την κοινωνική ευθύνη
των επιστημών.

Στο πλαίσιο των εορτασμών της Επετείου εξεδόθη ο τόμος «60 women
contributing to the 60 years of UNESCO». Σε αυτό τον συλλογικό τόμο και μεταξύ
των 60 γυναικών στον κόσμο οι οποίες συμμετείχαν σε αυτή την σημαντική
επέτειο του Οργανισμού τιμήθηκε και η διακεκριμένη συμβολή της Ελλάδας, στο
πρόσωπο και την προσφορά της Προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής κας
Αικατερίνης Τζιτζικώστα.
Πρόγραμμα
Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με τους εξής φορείς:
• Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon -Sorbonne
• Κέντρο Ιστορίας των Επιστημών, Παρίσι
• Κέντρο Ιστορίας και Οικονομικών, Πανεπιστήμιο του Cambridge
• Πρόγραμμα για την πνευματική ιστορία των Ηνωμένων
City University of New York Graduate Center
• Εθνικό Οπτικοακουστικό Ινστιτούτο (INA)
*

Εθνών,

Διαθέσιμα πρακτικά στα γαλλικά και σύντομα και στα αγγλικά με αίτημα στο archives@unesco.org

