
Breda Pavlič, članica uprave Umanotere 
 
 
Breda Pavlič je del svojih otroških in najstniških let preživela in se izobraževala v Bonnu, 
Beogradu, Džakarti in Bruslju. Leta 1969 je diplomirala iz sociologije (Univerza v Bruslju in v 
Ljubljani), leta 1970 magistrirala iz področja komunikacij v Kanadi in nato leta 1977 doktorirala iz 
istega področja v Ljubljani. 
 
Prvih 14 let svoje poslovne poti je bila v akademskih vodah, katerim je sledilo 19 let v 
mednarodnem javnem sektorju v sistemu združenih narodov, kot je Organizacija Združenih 
narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Bolj podrobno, njene akademske 
izkušnje zaobjemajo: 

•  Poučevanje in raziskovalno delo na področju komuniciranja na Univerzi v Ljubljani (1970 
– 1984)  

•  Poučevanje in raziskovalno delo na Univerzi v Illinois-u, Oddelek za komuniciranje (1978) 
•  Višja znanstvena sodelavka na Centru za raziskovanje in sodelovanje z državami v 

razvoju, Ljubljana (1980 – 1984) 
•  Predsednica oddelka za mednarodno komuniciranje Mednarodnega združenja za 

raziskovanje množičnega komuniciranja (IAMCR) (1978 – 1984)  
•  Članica različnih medijskih svetov (RTV Slovenije, itd.) 

 
Delo znotraj organizacije UNESCO med leti 1984 in 2002 je zaobjemalo: 

•  Strokovnjakinja za programe v sektorju za komuniciranje, Pariz (1984 – 1989) 
•  Predstavnica Unesca v Kanadi in vodja pisarne v Quebec-u (1989 – 1993) 
•  Višja strokovnjakinja za programe v Centru za svetovno dediščino, Pariz (1993 – 1996), 

začetnica izredno uspešnega izobraževalnega programa svetovne dediščine za srednje 
šole, ki ga sedaj izvajajo v 140 državah in soavtorica priročnika za učitelje Svetovna 
dediščina v mladih rokah (World Heritage in Young Hands), prevedenega v več kot 30 
jezikov 

•  Direktorica koordinacije za enakost spolov (1996 – 2002) 
•  Članica in pogosto predsedujoča različnih odborov in ad hoc delovnih skupin znotraj 

UNESCO-vega sekretariata in Združenih narodov 
 
Od leta 2002 je upokojena in piše knjigo na temo etičnih vprašanj, z vidika bivše diplomatke in 
otroka diplomata, ki je dolgo živel na različnih kulturnih, političnih in ideoloških vzhodno-zahodno-
severno-južnih križiščih. Še vedno pa je aktivna kot članica Združenja uslužbencev organizacije 
UNESCO, Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, članica Foruma 21, članica Slovenskega 
društva za zaščito živali, od leta 2007 pa tudi članica uprave Umanotere. 


