Program spolupráce
medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
a
Ministerstvom kultúry Bulharskej republiky
na obdobie rokov 2004 - 2006

 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Bulharskej republiky (ďalej len "zmluvné strany")
 vedené želaním ďalej rozvíjať a upevňovať doteraz nadviazané priateľské vzťahy medzi oboma stranami,
 želajúc si rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry,  na základe Dohody o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky podpísanej v Bratislave 21. júla 1994, 
 sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať výmenu tvorivých kolektívov v rámci medzinárodných festivalov, vzájomné styky spisovateľských organizácií,  kultúrnych podujatí národného a medzinárodného charakteru na základe pozvania organizátorov podujatí štátnych, spoločenských a súkromných organizácií a na návrh druhej strany. 

Článok 2

	Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti hudobného a tanečného umenia, najmä výmenu hudobných telies, sólistov, dirigentov, v rámci priamej spolupráce umeleckých inštitúcií, hudobných festivalov, interpretačných súťaží a iných podujatí, budú podporovať   výmenu informačných materiálov, partitúr, odborných časopisov, muzikologickej literatúry, hudobných nosičov a podporovať uvádzanie pôvodnej tvorby autorov partnerskej krajiny.
	Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti tohto programu si vymenia: po dva umelecké súbory v počte maximálne 30 osôb po dobu 10 dní, a taktiež  aj jednotlivých umelcov, počet ktorých bude spresnený dodatočne, ako aj filharmónií oboch krajín. 





Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti tohto programu si vymenia po dve výstavy, pričom sa bude prihliadať na záujem oboch strán. Výmena výstav sa bude realizovať na nekomerčnom základe. Konkrétne podmienky výmeny výstav sa dohodnú zainteresovanými stranami diplomatickou cestou.

Článok 4

 Zmluvné strany budú aj naďalej podporovať činnosť slovensko - bulharskej a bulharsko - slovenskej spoločnosti pre priateľstvo a činnosť iných organizácií v oblasti umenia a kultúry a vytvárať podmienky pre dvojstrannú spoluprácu medzi Programom Pro Slovakia a bulharským Národným dobročinným fondom  "13 storočí Bulharska".

Článok 5

Zmluvné strany si vymenia odborníkov z rôznych oblastí kultúry na tvorivé alebo pracovné pobyty za účelom výmeny skúseností, účasti na seminároch, konferenciách a pod. po dobu 5 - 7 dní. 

Článok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú rozširovať výmenu kultúrnych hodnôt a výstav medzi múzeami a galériami:
-	výmenou informácií medzi múzeami a galériami, pričom prednosť majú národné múzeá historické, etnografické,
-	výmenou  etnografických, umeleckých, historických, fotografických a iných výstav 

Článok 7

 Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti filmu:
 -  spolupráca v oblasti koprodukcie, audiovizuálnej techniky,
 -  organizovaním týždňov bulharského a slovenského filmu,
 -  podporovaním spolupráce medzi národnými filmotékami oboch strán.




Článok 8

Zmluvné strany sa zaväzujú k recipročnej výmene dvoch prekladateľov z každej strany po dobu jedného týždňa na pracovné pobyty v záujme získavania informácií v oblasti literárnej tvorby a zdokonaľovania jazykových znalostí. Pobyty prekladateľov sa môžu realizovať aj v rámci organizovaných letných kurzov jazyka a literatúry na území štátu druhej strany.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať  spoluprácu medzi inštitúciami na  ochranu kultúrnych pamiatok oboch krajín a výmenu poznatkov medzi pamiatkovými inštitúciami, múzeami, galériami a knižnicami.
Zmluvné strany budú prijímať potrebné opatrenia, zamedzujúce protizákonný  vývoz a zmenu vlastníckych práv  na kultúrne hodnoty v každej zo strán, taktiež napomáhať  ich navráteniu pri zistení ich protizákonnému vývozu alebo dovozu na územie oboch zo zmluvných strán.

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať pri nadväzovaní kontaktov medzi vydavateľstvami a vydavateľmi oboch strán.
Zmluvné strany budú podporovať účasť vydavateľstiev oboch strán na medzinárodných knižných veľtrhoch v Sofii a v Bratislave.
Zmluvné strany budú podporovať vzájomné spoznávanie svojej písomnej kultúry uskutočňovaním spoločnej činnosti na ochranu a výskum literárnych diel, ktoré sú prínosom do slovanskej kultúry.  Taktiež budú podporovať spoločné projekty v oblasti vydávania kníh, v oblasti predstavovania súčasných slovenských a bulharských autorov. 

Článok 11

Zmluvné strany sa budú aktívne zúčastňovať na príprave a realizácii podujatí venovaných slovanskej vzájomnosti, ktoré organizuje druhá strana.
 Zmluvné strany si budú vzájomne pomáhať pri príprave a oslave Sviatku slovanského písomníctva a kultúry 24.mája. Konkrétne podmienky budú spresnené diplomatickou cestou. 



Článok 12

 Zmluvné strany budú napomáhať vytvoreniu priamych kontaktov a budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti hudobného, tanečného a divadelného umenia: 
-	priamu  spoluprácu medzi Operou Slovenského  národného  divadla a Sofijskou  operou a baletom,
-	národného divadla na základe vzájomného pozvania, 
-	medzinárodných hudobných konkurzoch a festivaloch na základe vzájomného pozvania, 
-	výmenou komorných divadiel,
-	prijatím režiséra za účelom študijného pobytu pre naštudovanie predstavenia z príslušnej národnej dramaturgie. 

Článok 13

Zmluvné strany budú vzájomne spolupracovať pri tvorbe programu kultúrnych podujatí, organizovaných kultúrnym inštitútom druhej zmluvnej strany pôsobiacim na ich území.

Článok 14

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu odborníkov v oblasti archívnictva a umožnia im prácu s archívnymi materiálmi v rezorte kultúry.  Konkrétne podmienky spolupráce sa budú riešiť diplomatickou cestou.
 
Článok 15

Tento program nevylučuje možnosť usporiadania ďalších podujatí, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú diplomatickou cestou. Taktiež v prípade návrhu na zmeny programu, predložené jednou zo zmluvných strán, budú tieto prerokované diplomatickou cestou. 

Článok 16

Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom plnenia tejto dohody bude zriadená zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch strán, ktorá bude zodpovedná za spoluprácu v zmysle tejto dohody. 



Článok 17

Všetky činnosti vykonávané na základe tohto programu, sa budú riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán.

Článok 18

	Táto dohoda nadobudne platnosť od okamihu jej podpísania a bude platiť v priebehu troch rokov. Po tomto termíne sa bude jej platnosť automaticky predlžovať na ďalšie trojročné obdobie, ak ani jedna zo strán neoznámi písomne svoj úmysel ukončiť jej platnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.





Dané v Bratislave dňa 10. augusta 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a v bulharskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. 







.....................................................                       ....................................................
          Za Ministerstvo kultúry				Za Ministerstvo kultúry 
          Slovenskej republiky   				  Bulharskej republiky












Príloha č. 1 k „Programu“

VŠEOBECNÉ A FINANČNÉ USTANOVENIA  

a) Výmena osôb
Náklady na vyslania a prijatia osôb v rámci tohto programu budú uhradené takto:
1. Vysielajúca strana:
-   hradí náklady na medzinárodnú prepravu (aj poplatky za nadváhu batožiny) do prvého miesta určenia a pri návrate z posledného miesta pobytu prijímajúcej kraíny ako i náklady na  zdravotné poistenie.
2. Prijímajúca strana:
-	vnútroštátnu prepravu, náklady na stravovanie, ubytovanie a vreckové v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúcej strany,
-	zabezpečí tlmočníka pre delegáciu,
-	zabezpečí program pobytu podľa zamerania  návštevy,

b) Výmena výstav
Vysielajúca strana informuje prijímajúcu stranu najmenej dvanásť mesiacov pred termínom o dátume a tematike pripravovanej výstavy. S cieľom usporiadania výstavy zabezpečí vysielajúca strana technické informácie o zámeroch výstavy, ako aj nevyhnutné materiály pre tlač katalógu (predslov, zoznam objektov, fotografie, a pod.) najneskôr tri mesiace pred otvorením výstavy. Exponáty sa musia dostať na miesto určenia najneskôr pätnásť dní pred otvorením výstavy.
Spôsob úhrady nákladov na dopravu exponátov v rámci teritória prijímajúcej krajiny, za predpokladu, že výstava organizovaná na viac ako jednom mieste, bude upravená osobitnou dohodou medzi kompetentnými inštitúciami oboch zmluvných strán.	
Zmluvné strany vopred odsúhlasia počet osôb, ktoré budú výstavu sprevádzať a dĺžku ich pobytu. Náklady spojené s návštevou komisárov a ďalších osôb, ktorých prítomnosť je žiaduca pri inštalovaní a vybaľovaní výstavných exponátov, sa uhradí v súlade s finančnými ustanoveniami tohto programu.

1. Vysielajúca strana: 
-	hradí náklady na transport exponátov do prvého miesta určenia a z posledného  miesta výstavy v  prijímajúcej krajine
-	hradí náklady na poistenie exponátov počas transportu a trvania výstavy.

2. Prijímajúca strana:
-	hradí náklady na organizáciu výstavy, vrátane nákladov na prenájom výstavných siení, zabezpečenia a technickej pomoci (skladovacie priestory, usporiadanie exponátov, osvetlenie, kúrenie, vybaľovanie a tlač publikácií ako plagátov, katalógov a pozvánok)
-	zabezpečí výstave publicitu
-	v prípade poškodenia dodá vysielajúcej strane bezplatne úplnú dokumentáciu týkajúcu sa celého škodového prípadu s cieľom uľahčenia vymáhania odškodného zo strany vysielajúcej organizácie voči poisťovacej spoločnosti
-	nie je oprávnená zaoberať sa reštaurovaním poškodených exponátov do ich pôvodnej podoby alebo tvaru bez výslovného súhlasu vysielajúcej  strany.

