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ZČU HOSTÍ SETKÁNÍ UNIVERZIT Z EVROPSKÝCH MĚST KULTURY 
 

Plzeň, 19. 10. 2015 – V Plzni se uskuteční výroční konference sítě univerzit evropských 
hlavních měst kultury (University Network of the European Capitals of Culture – UNeECC), 
jejímž členem je od roku 2010 také Západočeská univerzita v Plzni. Ta bude ve dnech  
29.–30. října hostit představitele 13 evropských univerzit. 
 
UNeECC je mezinárodní nezisková asociace, založená v prosinci 2006 v maďarské Pécsi. Jejím 
cílem je navázat a dále prohlubovat spolupráci mezi univerzitami, které sídlí v evropských 
hlavních městech kultury. Svou výroční konferenci každoročně pořádá v jednom ze dvou 
hlavních měst kultury daného roku. V roce 2015 se této poctě dostalo právě Plzni  
a Západočeské univerzitě, kam zamíří zástupci univerzit například z Polska, Maďarska, Velké 
Británie, Francie, Itálie, Řecka, Dánska či Švédska. Na konferenci zazní příspěvky zaměřené na 
společensko-vědní problematiku evropských měst kultury. Hlavním tématem letošního roku 
je „Development, Art(s) and Culture“, tedy „Rozvoj, umění a kultura“.  
 
Na Západočeské univerzitě v Plzni se na pořádání konference podílejí pracoviště Zahraniční 
vztahy, Fakulta ekonomická a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, v úzké spolupráci 
s městem Plzeň. „Účastníci mohou přijet již o den dříve a oslavit tak státní svátek 28. října, 
kdy Plzeň nabízí celou škálu kulturních a dalších akcí, mimořádně otevřené významné 
památky a mnoho dalších zajímavostí,“ uvádí ředitelka Zahraničních vztahů ZČU Helena 
Marie Adjal.  
 
Ve čtvrtek 29. října se účastníci konference sejdou v univerzitní „továrně na umění“, tedy  
v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kde bude paralelně probíhat také 
DesignMeeting. V pátek 30. října je uvítají reprezentační prostory konferenčního centra 
pivovaru Plzeňský Prazdroj. Ve volném čase budou moci využít bohatý doprovodný program 
v rámci DesignMeetingu, ve městě Plzni nebo v kreativním centru DEPO 2015.  
 
Pro účast na konferenci je nutné se zaregistrovat na www.uneecc.org, kde jsou k dispozici 
také všechny podrobné informace. Zájemcům ze ZČU stačí, aby se přihlásili – nemusí platit 

žádný registrační poplatek.  
 


