Program kultúrnej a audiovizuálnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a komunikácie Francúzskej republiky na roky 2004 - 2006 


I.   FRANCÚZSKO – SLOVENSKÉ
KULTÚRNE  ZARIADENIA  A ZDRUŽENIA

ČLÁNOK  1
Francúzsky inštitút v Bratislave

1. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podporovať rôznorodé aktivity, ktoré od začiatku 90. rokov vyvíja bratislavský Francúzsky inštitút nielen v hlavnom meste Slovenskej republiky, ale aj v iných mestách na Slovensku.

2. Francúzsky inštitút ako hlavný nositeľ kultúrnej a umeleckej spolupráce v slovenskom kultúrnom kontexte úzko spolupracuje s viacerými domácimi partnerskými inštitúciami a združeniami a podieľa sa na organizácii viacerých umeleckých podujatí (koncerty, tanečné a divadelné predstavenia, výstavy) a prednášok (humanitné vedy, umenie, architektúra, dizajn...).

3. Mediatéka Francúzskeho inštitútu je centrom informácií o Francúzsku, Európe a frankofónii. Širokej verejnosti poskytuje bohatú dokumentáciu (viac ako 10 000 publikácií vo francúzštine, 1 600 videokaziet, 1 800 CD, 700 audiokaziet, 30 kníh na kazetách, 40 céderomov, stovka periodík a diapozitívových súprav). Francúzsky inštitút vydáva dvojjazyčný programový bulletin v počte 4 000 výtlačkov v dvojmesačných intervaloch a disponuje takisto internetovou stránkou (http://www.france.sk).


ČLÁNOK  2
Slovenský inštitút v Paríži

Obidve zmluvné strany budú podporovať kultúrne aktivity, ktoré vyvíja Slovenský inštitút na území Francúzskej republiky. 
Slovenská kultúra a umenie mali v minulosti vo Francúzsku jednorazové prezentačné príležitosti. Od výstavy slovenských medailérov v Paríži v roku 1968, účinkovania činohry Slovenského národného divadla v Théâtre des Nations v Paríži, alternatívnych aktivít významných osobností oboch strán až po celoročnú prezentáciu Présences Slovaques en France v r. 1996 (pod slovenským názvom Podoby Slovenska vo Francúzsku), ktorá bola doposiaľ najvýznamnejšou prezentáciou slovenskej kultúry a umenia vo Francúzsku. S cieľom nadviazať na tieto aktivity a systémovo prezentovať Slovensko vo Francúzsku zriadil v r. 2001 minister zahraničných vecí SR Slovenský inštitút v Paríži. Slovenský inštitút sa stal členom Fóra zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži (FICEP), ktorý je platformou pre spoločné prezentačné aktivity jeho 34 členov z celého sveta. Slovenský inštitút v Paríži je súčasťou Zastupiteľského úradu SR v Paríži. Podujatia pripravuje v reprezentačných priestoroch slovenského veľvyslanectva v Paríži a v ďalších francúzskych mestách v spolupráci s inštitúciami, ktoré disponujú vlastnými priestormi. Jeho poslaním je šíriť hodnoty z oblasti kultúry a umenia, školstva, vedy, cestovného ruchu, hospodárstva vrátane prezentácií slovenských miest, obcí a regiónov, podnikateľských subjektov a slovenských výrobkov. 



ČLÁNOK  3
Francúzske aliancie a združenia francúzsko-slovenského priateľstva

1. Francúzske aliancie a združenia francúzsko-slovenského priateľstva, ktoré podliehajú slovenským vnútroštátnym právnym predpisom a ktoré v minulosti zohrali veľmi dôležitú úlohu pri rozvíjaní frankofónie (Francúzske aliancie existovali na Slovensku už pred druhou svetovou vojnou), zaznamenali po roku 1989 svoju renesanciu.

2.  Na Slovensku pôsobí v súčasnosti päť Francúzskych aliancií so sídlom v Banskej Bystrici (s pobočkou vo Zvolene), Košiciach, Lučenci, Poprade a Žiline.

3. Francúzske aliancie sa zaoberajú jazykovými a kultúrnymi aktivitami, najčastejšie v úzkej spolupráci s frankofónnymi sekciami bilingválnych gymnázií.

4. Slovenské združenia priateľov Francúzska a frankofónie v Bratislave, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach, Nitre a Topoľčanoch prispievajú k plodným výmenám medzi Francúzskou republikou a Slovenskou republikou najmä na úrovni miestnych samospráv.

5. Francúzska strana bude aj naďalej podporovať Francúzske aliancie (pedagogická a odborná pomoc, zásielky kníh a časopisov, financovanie kultúrnych aktivít a účasť na prevádzkových nákladoch).

6. Zmluvné strany budú podporovať tieto združenia s cieľom uľahčiť výmenné projekty, ktoré by mohli vyústiť do družobných stykov na inštitucionálnej a teritoriálnej úrovni. 



II.  SPOLUPRÁCA  V  OBLASTI  KULTÚRY  A UMENIA

ČLÁNOK  4

1. Zmluvné strany budú upevňovať inštitucionálnu spoluprácu v kultúrnej oblasti. Tieto výmeny budú prebiehať tak v rámci decentralizovanej spolupráce, ako aj v európskom rámci.
 
      Výmeny sa budú týkať najmä filmu, audiovízie, duševného vlastníctva, organizácie a financovania kultúry, kultúrnej decentralizácie, ako aj kultúrneho dedičstva.  

2. Francúzska strana zároveň navrhuje, aby sa v rámci decentralizovanej spolupráce na teritoriálnej úrovni zaviedla výmena odborníkov zodpovedných za kultúru.

3. Zmluvné stany vynaložia úsilie na upevňovanie spolupráce v oblasti vzdelávania v kultúre, najmä v rámci programu Courants, s cieľom rozvíjať výmeny v oblasti expertíz a know-how a  podpory priamej spolupráce odborníkov.

4. Francúzska strana umožní slovenským odborníkom podeliť sa o skúsenosti  v nasledovných témach:
	sociálna ochrana umelcov (právne nástroje, dôchodkové zabezpečenie, pracovno-právne    postavenie, odmeňovanie a pod.),
	právny status (právne postavenie) umelca vykonávajúceho umeleckú činnosť ako slobodné povolanie,

formy zákonom regulovanej podpory (alebo pomoci) umelcom,
nástroje štátnej kultúrnej politiky smerujúce k podpore alebo zlepšeniu postavenia umelca.

5. Zmluvné strany budú podporovať svojich operátorov pri prezentácii partnerských projektov  v rámci európskych sietí zahrnutých najmä do budúceho rámcového programu Kultúra 2000.


A)	Kultúrne podujatia, ich šírenie a koprodukcie

ČLÁNOK  5

1. Francúzske kultúrne podujatia prezentované na Slovensku v úzkej spolupráci so slovenskými inštitúciami a združeniami sú súčasťou kultúrneho života Francúzskej republiky. Rovnako je to aj so slovenskými kultúrnymi podujatiami prezentovanými vo Francúzsku.

2. Obidve zmluvné strany budú aj naďalej podporovať aktivity francúzskych a slovenských umelcov podieľajúcich sa na realizácii koprodukcií vysokej umeleckej úrovne, pretože takáto činnosť sa ukazuje ako zvlášť plodná pre partnerskú spoluprácu a stretáva sa s veľkým ohlasom na Slovensku aj vo Francúzsku. 

ČLÁNOK  6
Všeobecné zásady

1. Zmluvné strany pripomínajú, že v súlade s dohodou o spolupráci sa realizácia umeleckých podujatí bude uskutočňovať na recipročnom princípe, pričom dopravu z miesta vyslania až po prvé miesto určenia a dopravu z posledného miesta určenia do miesta vyslania uhrádza vysielajúca strana; náklady na organizáciu, ubytovanie, diéty, propagáciu a náklady na dopravu na území prijímajúcej strany uhrádza prijímajúca strana. 

2. Pokiaľ ide o výstavy, ich dopravu z miesta vyslania až po prvé miesto určenia a dopravu z posledného miesta určenia do miesta vyslania spolu s kompletným poistením výstavy  uhrádza vysielajúca strana. Prijímajúca strana zabezpečuje stráženie vystavovaných predmetov a v prípade akejkoľvek straty alebo poškodenia poskytuje potrebné potvrdenia na vymáhanie pohľadávok od poisťovne.

3. Náklady na organizáciu, inštaláciu a propagáciu výstavy, ako aj na dopravu po území prijímajúcej strany, na čom sa zmluvné strany dohodnú vopred, idú na ťarchu prijímajúcej strany.

4. Náklady na pobyt kurátora, ktorý dohliada nad inštalovaním výstavy a ktorý ju aj slávnostne otvára a ukončuje, idú na ťarchu prijímajúcej krajiny, pričom dĺžka jeho pobytu sa stanoví spoločnou dohodou; náklady na jeho cestu tam a späť uhrádza vysielajúca krajina. 



ČLÁNOK  7
Hudba

1. Kvalita, význam a množstvo koncertov a hudobných festivalov organizovaných v mestách na Slovenska jasne dokazujú, že hudba vo všetkých svojich žánroch má v slovenskom kultúrnom živote výnimočné postavenie.

2. V nadväznosti na doterajšiu spoluprácu budú zmluvné strany podporovať vzájomné výmeny hudobných telies, sólistov, dirigentov na najvýznamnejších medzinárodných hudobných festivaloch obidvoch krajín, ako aj v rámci priamej spolupráce príslušných inštitúcií. Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu informačných materiálov z oblasti hudobnej kultúry, muzikológie, hudobných nahrávok, ako aj uvádzanie pôvodnej tvorby autorov partnerskej krajiny.

3. Zmluvné strany budú prednostne podporovať projekty združujúce francúzskych a slovenských interpretov.

4. Podporia najmä pokračovanie niekoľkoročnej príkladnej spolupráce medzi slovenským súborom barokovej hudby Musica Aeterna s ekvivalentnými francúzskymi barokovými formáciami a s Centrom barokovej hudby vo Versailles.

5. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v rámci hudobných festivalov – francúzsku účasť na medzinárodných festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti, festival súčasnej hudby MELOS-ETOS, Dni starej hudby, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline, Bratislavské džezové dni a na ekvivalentných hudobných podujatiach vo Francúzsku prezentáciu tvorcov a interpretov slovenskej hudby. 

6. Zmluvné strany budú podporovať mladých talentovaných umelcov tak, že im umožnia zúčastňovať sa na interpretačných kurzoch a seminároch, ako aj na interpretačných súťažiach.

7. Zmluvné strany podporia prezentáciu laureátov Medzinárodnej tribúny mladých interpretov (TIJI) UNESCO a festivalu Bratislavských hudobných slávností vo Francúzsku a slávnostný koncert sólistov opery Slovenského národného divadla pri vstupe  Slovenskej republiky do Európskej únie.


ČLÁNOK  8
Divadlo a tanec

1. Zmluvné strany si želajú realizovať výmenu predstavení s členskými divadlami Európskej divadelnej konvencie, ktorej členom je Činohra Slovenského národného divadla, najmä s divadlami v Paríži, Saint-Etienne a Nice.

2. Zmluvné strany podporia prezentáciu súčasného slovenského divadla a klasického i súčasného  tanca vo Francúzsku. Podporia prezentáciu súčasnej slovenskej opery Juraja Beneša The Players, ktorú pripravuje Opera SND.

3. Zmluvné strany vytvoria prostredníctvom Francúzskeho inštitútu a Slovenského národného divadla podmienky pre hosťovanie sólistov baletu Národného divadla v Paríži pri príležitosti 85. výročia vzniku Baletu SND. Zmluvné strany napomôžu pri realizácii  dlhodobejšieho pôsobenia pedagóga klasického tanca v Balete SND, resp. pri vzájomnej výmene choreografov.   

4. Francúzska strana bude aj naďalej spolupracovať s poprednými medzinárodnými divadelnými a tanečnými festivalmi na Slovensku (Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra, Bratislava v pohybe, Bábkarská Bystrica), ako aj veľkými divadelnými scénami v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici. Rovnako s Medzinárodným festivalom hudobného divadla v Bratislave, organizovaným Operou SND každoročne v prvej polovici júna počínajúc rokom 2004.

5. Zmluvné strany sa dohodli na podpore francúzskej pravidelnej účasti na Projekte Istropolitana – medzinárodnom festivale divadelných fakúlt vysokých umeleckých škôl. Želali by si zastúpenie Slovenska na takých významných francúzskych festivaloch, ako je festival v Avignone, bábkarský festival v Charleville-Mézières, Mimos v Périgueux a Passages v Nancy. 

6. Zmluvné strany si želajú prezentáciu slovenského ľudového tanca vo Francúzsku a vynaložia úsilie na recipročnú podporu prezentácie súborov ľudového tanca národnostných menšín.

7. Zmluvné strany si želajú podporiť podujatia z oblasti tradičnej kultúry (folklórny festival Východná), podujatia neprofesionálnej záujmovej činnosti v ďalších žánroch a prezentáciu folklórnych súborov profesionálnych a neprofesionálnych.


ČLÁNOK  9
Výtvarné umenie

1. Francúzsky inštitút už niekoľko rokov nepretržite spolupracuje s rôznymi slovenskými múzeami a galériami, či už národnými alebo mestskými, čo vyústilo do prezentácií výstav, pozvaní umelcov na realizáciu tvorivých projektov “in situ”, pozvaní odborníkov a výtvarných kritikov na prednášky, stretnutia a návštevy ateliérov. Takéto projekty prispievajú k zviditeľňovaniu slovenskej umeleckej tvorby a umeleckých remesiel vo Francúzsku.

2. Zmluvné strany podporujú pokračovanie spolupráce so Slovenským národným múzeom, Slovenskou národnou galériou, Mestským múzeom v Bratislave, Galériou mesta Bratislavy, galériou Médium Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a to najmä každoročným zabezpečením významnej účasti francúzskych fotografov v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave. 

3. Slovenská strana prostredníctvom Medzinárodného domu umenia pre deti ponúka francúzskej strane účasť na Bienále ilustrácií Bratislava a Bienále animácie Bratislava. 

4. Veľký ohlas vo Francúzsku majú výstavy slovenského výtvarného umenia. Slovenský inštitút nadväzuje na úspešné prezentácie v Paríži  v Palais du Luxembourg, La Défense, Múzeu moderného umenia, Galérii Rond Point, prostredníctvom Cité Internationale des Arts. Zmluvné strany podporia usporiadanie výstav v Musée d´Orsay (Medňanský), v múzeách v regiónoch (Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985), skupiny Avance Retard, diel Kolomana Sokola, výstavu jedného z našich vo Francúzsku najznámejších autorov Alexa Mlynarčíka v Paríži, pri príležitosti jeho sedemdesiatych narodenín. Výstava bude pripravená ako Pocta Pierrovi Restanymu, svetoznámemu francúzskemu kritikovi umenia, ktorý sa venoval aj slovenským autorom. Zmluvné strany podporia aj výstavy diel slovenských fotografov (St. Etienne, Arles), ako aj výstavu slovenských dizajnérov a škôl s výučbou dizajnu na Bienále dizajnu v Saint Etienne 2004 a 2006. Zmluvné strany podporia prezentáciu slovenskej architektúry v St. Etienne zameranú na možnosti spolupráce slovenských a francúzskych architektov.
Slovenská strana prostredníctvom galérie Jána Koniarka  v Trnave ponúka francúzskej strane účasť na podujatí Trienále plagátu Trnava.

ČLÁNOK  10
Kultúrne dedičstvo

1.  Zmluvné strany podporia

	priamu spoluprácu medzi inštitúciami, ktorých cieľom je zachovanie kultúrneho dedičstva,

výmenu informačných a propagačných materiálov, ako aj výmenu informácií o seminároch, prednáškach a sympóziách v oblasti kultúrneho dedičstva,
spoluprácu na projektoch ochrany a obnovy umeleckých a architektonických pamiatok, ako aj projekty cestovného ruchu zamerané na kultúrne dedičstvo,
výmenu výstav na základe reciprocity, najmä v oblasti tradičných remesiel,
výmenu informácií a konzultácií o právnej úprave kultúrneho dedičstva s osobitným zreteľom na právnu ochranu pamiatkového fondu. 

2. Zmluvné strany podporia výmenu expertov a vysielanie stážistov do Francúzska z oblasti ochrany a obnovy umeleckých a architektonických pamiatok, ako aj z oblasti návratného konania nezákonne vyvezených predmetov pamiatkovej hodnoty alebo predmetov umeleckej hodnoty vrátane právnej úpravy uvedenej oblasti.

3. Slovenská strana si želá podporovať spoluprácu Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s ekvivalentnými francúzskymi inštitúciami s cieľom realizovať výstavy prezentujúce kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky v oblasti archeológie, histórie, prírodných vied, etnografie a umenia.

4. Slovenská strana si želá rozvíjať už začatú spoluprácu Slovenského technického múzea v Košiciach s francúzskym partnerom a podporovať nové kontakty s ekvivalentnými francúzskymi inštitúciami s cieľom prezentovať dejiny vedy a techniky na Slovensku.
 
5. Obe strany podporia reprezentatívnu výstavu SAV Zlatý vek Karpát, ktorá je dielom francúzskych a slovenských historikov a prezentuje keramiku a kovové objekty bronzovej doby na Slovensku v rokoch 2300 – 800 pred Kristom v exponátoch a koncepcii Historického ústavu SAV a Slovenského národného múzea.

B)	Výmeny a školenia

ČLÁNOK  11

Na každoročných špecifických stretnutiach sa zmluvné strany dohodnú na formách realizácie cieľov vyššie uvedenej vzájomne dohodnutej spolupráce. O formách spolupráce (misie, pozvania, štipendiá) sa budú navzájom informovať. Pokiaľ ide o financovanie týchto foriem spolupráce, vo všeobecnosti platí, že
a) dopravu z miesta vyslania až po prvé miesto určenia a dopravu z posledného miesta do miesta vyslania hradí vysielajúca krajina,
b) náklady na organizáciu, ubytovanie, diéty a propagáciu a náklady na dopravu na území prijímajúcej strany hradí prijímajúca krajina.

ČLÁNOK  12
Tvorivé dielne

1. Vždy keď to francúzskym umelcom pozvaným na Slovensko umožní ich časový harmonogram, Francúzsky inštitút zorganizuje tvorivé dielne pod vedením týchto umelcov a za pomoci príslušných slovenských inštitúcií. Tieto školiace aktivity sú najlepším doplnkom  predstavení. 

2. Zmluvné strany venujú osobitnú pozornosť školiacim projektom spojeným s pobytom umelcov.

ČLÁNOK  13
Výmeny študentov a učiteľov

1. V posledných rokoch sa bratislavská Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU), zapojila v rámci európskeho programu do výmenných stykov s Umeleckou školou v Saint-Etienne. Táto spolupráca sa uskutočňuje aj na úrovni pedagógov obidvoch škôl a jej výsledkom sú spoločne vypracované návrhy tvorivých a výrobných projektov v oblasti priemyselného dizajnu realizované za pomoci francúzskych a slovenských firiem.
 
2. Podobná výmenná spolupráca sa rozvinula medzi Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a školami architektúry a urbanizmu v Lyone a Grenobli a bola takisto financovaná v rámci jedného z európskych programov.

3. Francúzska a slovenská strana majú záujem na podpore spolupráce a naďalej budú podporovať už prebiehajúce výmeny bratislavskej Vysokej školy múzických umení a   Bratislavského konzervatória s týmito školami:
-	Conservatoire National Supérieur d´Art Dramatique de Paris (Vysoké národné konzervatórium dramatického umenia v Paríži),
-	Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (Vysoké národné konzervatórium hudby a tanca v Lyone),
-	Conservatoire National de Région de Nancy (Národné konzervatórium regiónu Nancy),
-	Université Paris VIII,
-	Université de la Sorbonne nouvelle Paris III,
-	CNRS Paris – Ivry, département de recherche sur l’histoire du théâtre (Národné vedeckovýskumné centrum Paríž-Ivry, Odbor výskumu histórie divadla),
-	Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières (Národná vysoká škola bábkarského umenia),
-	Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (Vysoká škola dramatického umenia Národného divadla v Štrasburgu),
-	Centre National de Danse Contemporaine – CNDS l‘Esquisse à Angers (Národné centrum súčasného tanca v Angers),
-	Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière (Národná vysoká škola filmárska),
-	FEMIS – Ecole Nationale Supérieure des Métiers de l´Image et du Son (Národná vysoká škola špecializovaná na obraz a zvuk),
-	Centre Georges Pompidou à Paris – département audiovisuel (Audiovizuálny odbor).
-	IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination    Acoustique/Musique).
Slovenská strana ponúka francúzskej strane spoluprácu s Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej v Bratislave, s Divadlom/Školou LUDUS, Konzervatóriom v Košiciach, Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici a Konzervatóriom J. M. Hurbana v Žiline.
 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať iniciatívy tohto druhu vo fáze prípravy a štartovania týchto projektov, a to až dovtedy, pokiaľ nebudú prislúchať pod príslušné európske programy. 

ČLÁNOK  14
Krátkodobé pobyty a pozvania francúzskych odborníkov na Slovensko
a slovenských odborníkov do Francúzska

1. Francúzsky inštitút v Bratislave každoročne uhrádza krátkodobé pobyty francúzskych odborníkov na konferenciách a sympóziách a prispieva v prípade pozvaní do Francúzska slovenským odborníkom, kustódom múzeí zaangažovaných na príprave výstav a organizátorom slovenských festivalov na oboznámenie sa s medzinárodnými festivalmi, akými sú Avignonský festival a Festival tanca v Montpellier.

2.    Financovanie spolupráce podľa  bodu 1. sa riadi nasledovnými zásadami 
a)	vysielajúca strana uhrádza dopravu z miesta vyslania až po prvé miesto určenia a dopravu z posledného miesta určenia do miesta vyslania,
b)	náklady na organizáciu, ubytovanie, diéty a propagáciu a náklady na dopravu na území prijímajúcej strany uhrádza prijímajúca strana,
c) zmluvné strany budú recipročne uhrádzať krátkodobé pobyty pracovníkov orgánov   vykonávajúcich štátnu správu v oblasti kultúry.

ČLÁNOK  15
Stáže a štipendiá 

1. Francúzska strana poskytuje každoročne približne tridsať mesačných štipendií a stáží na francúzskych konzervatóriách a francúzskych umeleckých školách slovenským študentom ovládajúcim francúzsky jazyk a študentom po ukončení štúdia na Vysokej škole múzických umení, na umeleckých školách alebo víťazom súťaží.

2. Možnosť slovenských študentov ísť do Francúzska na vlastné náklady nevyhnutne vedie k obmedzeniu počtu uchádzačov. Francúzska strana by uvítala, keby slovenská strana prispievala na cestovné náklady v rámci štátneho územia Francúzskej republiky pre najlepších študentov.

3. Francúzska strana každoročne poskytuje slovenským odborníkom ovládajúcim francúzsky jazyk (kustódi múzeí a skanzenov, znalci v oblasti ochrany kultúrneho a architektonického dedičstva, kultúrni správcovia, organizátori festivalov, vydavatelia, atď.) vysoko odborné stáže, prispôsobené ich profilácii, v príslušných francúzskych štruktúrach a inštitúciách. Ide o stáže v rámci programu Courants a prideľuje ich francúzske Ministerstvo kultúry. Francúzska strana by uvítala, keby slovenská strana prispievala týmto odborníkom na uhrádzanie ich cestovných nákladov po francúzskom území. Takisto by uvítala, keby recipročne slovenská strana poskytla stáže francúzskym odborníkom a výskumným pracovníkom, ktorí majú záujem o slovenskú kultúru, ako aj štipendiá pre študentov a pobyty pre mladých umelcov s cieľom umelecky tvoriť. 


III.   KNIHY  A  KNIŽNICE

ČLÁNOK  16
Vybavenie knižníc knihami a časopismi, spolupráca medzi knižnicami,
výmeny v oblasti kníh

1. Francúzska strana bude naďalej pokračovať vo vybavovaní knižníc, škôl a výskumných pracovísk knihami a časopismi. Slovenská strana si želá, aby dostala knihy a časopisy na vybavenie Európskeho informačného centra pri Úrade vlády Slovenskej republiky, ktoré poskytuje informácie pre verejnosť. 

2. Výmenou za to sa slovenská strana vynasnaží získať od Úradu európskych publikácií (OPE) so sídlom v Luxemburgu dostupné materiály vo francúzskom jazyku. 
Francúzska strana upozorňuje, že ADIFLOR (Asociácia pre medzinárodné frankofónne šírenie kníh, diel a časopisov) poskytuje knihy pre Francúzske aliancie na Slovensku.

3. Zmluvné strany budú podporovať systematické zasielanie diel pre národné a univerzitné knižnice, ako aj pre špecializované výskumné ústavy (Národný inštitút východných jazykov a kultúr - INALCO v Paríži alebo slovenské slovníky a gramatiky požadované Medzinárodným kolégiom prekladateľov umeleckej literatúry v Arles). 

4. Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu a výmeny medzi Národnou knižnicou Francúzska (BNF) a národnými univerzitnými a špecializovanými knižnicami.

ČLÁNOK  17
Podpora prekladateľskej a vydavateľskej činnosti

1.  Zmluvné strany znovu potvrdzujú vôľu poskytovať diela na predaja v partnerskej krajine  tak v pôvodnom jazyku, ako aj v preklade.

2.  Zmluvné strany budú aj naďalej podporovať úspešne prebiehajúcu spoluprácu s približne pätnástimi slovenskými vydavateľstvami, ktoré vďaka tejto pomoci môžu prekladať a pravidelne vydávať diela francúzskych autorov (150 vydaných titulov od roku 1993 do 2003). 

3. Francúzska strana ponúka možnosť využitia troch programov pomoci na podporu prekladateľskej a publikačnej činnosti v obidvoch týchto jazykoch:
	Program podpory publikačnej činnosti Jozefa Felixa (P.A.P.), spravovaný francúzskym Ministerstvom zahraničných vecí a určený slovenským vydavateľom, ktorí majú záujem o vydávanie prekladov francúzskych autorov (najmä 20. storočia) vo všetkých oblastiach: literatúra, filozofia, humanitné vedy, literatúra pre mládež, právnická a vedecká literatúra. Táto pomoc sa týka udeľovania autorských práv, prekladateľskej a vydavateľskej činnosti a to v závislosti od povahy príslušného projektu. 
	Program na podporu prekladateľskej činnosti zahraničných autorov do francúzskeho jazyka je spravovaný Národným knižným centrom v Paríži (Centre National du Livre). Určený je tak pre prekladateľov, ako aj vydavateľov (na základe návrhu francúzskych odborníkov).

Program štipendií pre zahraničných prekladateľov (Program podpory prekladov francúzskych diel do cudzieho jazyka), ktorý takisto spravuje Národné knižné centrum v Paríži. Každoročne poskytuje štipendiá na pobyt vo Francúzsku pre slovenských prekladateľov francúzskych diel do slovenčiny. Umožňuje tiež poskytnutie istej podpory aj ich vydavateľom. 

4. Slovenská strana pripomína, že  
	existuje program finančnej pomoci umeleckým prekladom, ktorý spravuje komisia SLOLIA pri Literárnom informačnom centre. V období od roku 1996 do 2003 táto komisia poskytla finančnú pomoc pri vydaní vyše 40 diel prózy, poézie, antológií a kníh zo slovenského jazyka.
	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky od roku 2004 zriadilo nový program, ktorý zahŕňa aj podporu prekladov umeleckej literatúry do slovenčiny, a to Podpora literatúry, knižnej kultúry a knižníc – Ex libris (nahradil jednu z komisií  Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia), vďaka ktorému môžu zainteresovaní vydavatelia dostať podporu na preklad kvalitných francúzskych literárnych diel do slovenčiny.

Pri Literárnom informačnom centre existuje program systematického poskytovania štipendií francúzskym prekladateľom zo slovenskej literatúry, ktorý bol zriadený Slovenským centrom umeleckého prekladu.

5. Slovenský inštitút bude rozvíjať doterajšiu spoluprácu s renomovanými francúzskymi vydavateľstvami, ako sú Gallimard, l´Harmattan, Caractères, Flammarion, Actes du Sud, alebo Gauthier, kde v ostatnej dobe vyšli štyri tituly slovenských autorov a ďalšie sú v štádiu prípravy.

ČLÁNOK  18
Knižná distribúcia

1. Zmluvné strany podporujú distribúciu francúzskych diel na slovenskom knižnom trhu a slovenských na francúzskom knižnom trhu najmä zjednodušením formalít pri ich dovoze, ako aj podporou účasti vydavateľov a kníhkupcov na odborných podujatiach (Knižný salón v Paríži, medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave). 

2. Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií o literárnom dianí a literárnych podujatiach medzi príslušnými kultúrnymi inštitúciami.

3. V tejto súvislosti francúzska strana pripomína existenciu programu Na východe Európy, ktorý je zameraný na podporu vývozu francúzskych kníh a do ktorého sa zahrnulo aj Slovensko. Tento program umožňuje partnerským kníhkupcom získať zľavu pri nákupe kníh, ako aj výhodnú cenu pri ich preprave. 

4.  Zmluvné strany podporia projekt Literárny autobus.



ČLÁNOK  19
Pozývanie autorov

 Zmluvné strany podporujú pozvania pre autorov druhej zmluvnej strany na prezentáciu ich diel, a to v zmysle podmienok uvedených v článku 11.

ČLÁNOK  20
Projekt Cap à l’Est
      
1. Slovensko získalo v roku 2002 štatút pozorovateľa frankofónie. Vynasnaží sa uľahčiť podporu francúzskeho jazyka najmä v oblasti kultúry. Riaditeľ francúzskeho Domu poézie  (Maison de la poésie) inicioval vytvorenie projektu Cap à l’Est (Smerovanie na Východ)  s cieľom vytvoriť zo Slovenska miesto stretnutí básnikov z východnej Európy, ktorí si vybrali francúzštinu ako komunikačný jazyk. Zmluvné strany s potešením konštatujú mimoriadny úspech nultého ročníka festivalu frankofónnej poézie v Banskej Štiavnici a zaväzujú sa uľahčiť organizáciu ďalších ročníkov, ako aj jeho propagačnú prezentáciu v tlačenej i elektronickej podobe. 
Slovenská strana ocení podporu Francúzska pri zapojení do frankofónnych projektov vo Francúzsku.

IV.  SPOLUPRÁCA  V  AUDIOVIZUÁLNEJ
A  MEDIÁLNEJ  OBLASTI

ČLÁNOK  21
Všeobecné zásady

1. V audiovizuálnej a mediálnej oblasti sa zmluvné strany dohodli na spolupráci medzi inštitúciami, ktorej cieľom je podporovať slovenské audiovizuálne prostredie a to formou expertných misií, školení a seminárov.

2. Ustanovenia článku 4 a 6 sa primerane vzťahujú aj na spoluprácu v audiovizuálnej  oblasti. 

ČLÁNOK  22
Žurnalistika

Zmluvné strany budú aj naďalej pokračovať vo výmenách v oblasti vzdelávania žurnalistov. Francúzska strana bude spolu s Katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave a s jej francúzskymi partnermi budú pokračovať v školiacich misiách.

ČLÁNOK  23
Riadiace a kontrolné orgány

Zmluvné strany budú aj naďalej podporovať začatú spoluprácu medzi Radou pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky a jej francúzskym partnerom Hlavnou audiovizuálnou radou, a to najmä podporou výmeny informácií a konzultácií expertov.



ČLÁNOK  24
Rozhlas

Francúzska strana vyjadruje želanie pokračovať a upevňovať spoluprácu v oblasti rozhlasového vysielania a to podporou zbližovania medzinárodného vysielania Slovenského rozhlasu Radio Slovakia International – Slovenský rozhlas 6 s medzinárodným vysielaním francúzskej stanice Radio France Internationale (RFI).

ČLÁNOK  25
Televízia

1. Zmluvné strany sa vynasnažia uľahčovať zbližovanie televíznych kanálov obidvoch krajín. Slovenská strana zdôrazňuje želanie Slovenskej televízie (STV) spolupracovať s verejnoprávnou francúzskou televíziou v súvislosti s vývojom legislatívy týkajúcej sa verejnoprávnych médií, a to formou výmeny informácií a konzultácií expertov.

2. Pokiaľ ide o poskytovanie francúzskych televíznych programov Slovenskej televízii, francúzska strana pripomína existenciu obrazovej databázy v Canal France International, ktorá za istých podmienok ponúka programy adaptované na potreby televíznych partnerov strednej a východnej Európy. Francúzska strana zároveň informuje, že televízna stanica TV France International, združujúca francúzskych producentov a distributérov televíznych programov, je pripravená nadviazať kontakty so Slovenskou televíziou.
 
3. Francúzska strana si želá, aby sa rozšírilo vysielanie frankofónneho kanálu TV5, ktoré preberajú slovenskí kábloví operátori zdarma.

ČLÁNOK  26

Kinematografia
1. Francúzska strana vyjadruje želanie, aby sa zvýšil počet premietaných francúzskych filmov na Slovensku, a to v komerčnej sieti alebo v televízii; v tomto zmysle naliehavo žiada slovenskú stranu o podporu.

2. Francúzska strana sa snaží o uľahčenie vzájomných kontaktov odborníkov z audiovizuálnej oblasti, najmä pokiaľ ide o vývoz, archivovanie a koprodukcie.

3.. V tomto zmysle budú obidve zmluvné strany naďalej rozvíjať existujúcu spoluprácu medzi kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike  a rôznymi slovenskými festivalmi (Art film, Cena Dunaja, Bratislavské bienále animovaného filmu, Medzinárodný filmový festival...). Francúzska strana sa bude naďalej usilovať o zabezpečenie kvalitnej francúzskej účasti na týchto festivaloch.
.
4. Väčšinovým distribútorom francúzskeho filmu na Slovensku je Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK). 

5. Francúzska strana zabezpečí prostredníctvom Asociácie slovenských filmových klubov premietanie francúzskych filmov najmä formou viacdňových cyklov (cykly: Mladá francúzska kinematografia, Frankofónna kinematografia, Festival frankofónneho filmu v Bratislave, Festival francúzskych filmov v Trenčíne....).

6.   Zmluvné strany podporia tieto formy spolupráce v oblasti kinematografie:
	užšia vzájomná spolupráca národných filmových archívov, najmä v oblasti spoločných       výskumov k dejinám filmu obidvoch krajín a v oblasti informačnej základne,
	výmenné stáže odborníkov na kinematografické archivovanie, a to prostredníctvom spolupráce zameranej na organizáciu a spracovanie kinematografických fondov, ako aj stáže odborníkov na knižnice a dokumentačné strediská k dejinám filmu,

výmena informácií a dokumentácie medzi špecializovanými inštitúciami obidvoch krajín, okrem iných aj medzi Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a Národným centrom kinematografie (Centre national de la cinématographie - CNC),
výmena filmov, účasť na festivaloch, pozvania pre profesionálov, akými sú režiséri, herci, producenti, distribútori filmov, ako aj predstavitelia kinematografických inštitúcií,
podpora koprodukcií.

7.   Zmluvné strany budú podporovať prezentáciu slovenského filmu vo Francúzsku.

ČLÁNOK  27 
Školenia – pozvania

Francúzska strana sa bude naďalej usilovať o školenia v rôznych audiovizuálnych oblastiach poskytovaním štipendií na pobyty študentov a odborníkov zo slovenskej audiovizuálnej a mediálnej oblasti. V tejto súvislosti pripomína možnosti stáží v rámci  programu Courants, ktorý je určený francúzsky hovoriacim odborníkom. 





      

