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КОНВЕНЦИЈА O КУЛТУРНОЈ САРАДЊИ
Између Федерашивне Иародне Реиублике Југославије
u Чехословачке Републике

Влада Федеративне Народне Републике Југославије и Влада Чехословачке Републике, у жељи да у смислу V члана Споразума o пријатељству и
узајамноЈ помоћи између обе државе, потписаног 9 маја 1946 године, склопе
Конвенцију o културној сарадњи, у циљу потпомагања и олакшавања пријатељске сарадње на научном, школском, уметничком и фискултурном пољу,
наименовале су у ту сврху пуномоћнике, и то:
Влада Федеративне Народне Републике Југославије Бориса ЗИХЕРЛА,
претседмика Комитета за школе и науку при Влади Федеративне Народне
Републике Југославије;
В.1ада Чехословачке Републике Др. Владимира КЛЕМЕНТИСА, Државног
секретара Министарства иностраних послова Чехословачке Републике;
који су се, пошто су изменили своја пуномоћја, нађена у добром и
исправном облику, споразумели у следећем:
Члан I
Високе Стране
верзитетима и другим
професорских катедри
и друге предмете, који

Уговорнице уложиће шго већи напор да на својим униустановама за више образовање осигурају оснивање
и постављење лектора за језик, литературу, историју
ће помоћи упознавању друге Високе Стране Уговорнице.
Члан II

Високе Стране Уговорнице могу оснивати културне установе на територији друге Високе Стране Уговорнице, под условом да буду респектовани
општи законски прописи o оснивању таквих установа који важе на дотичној
територији. Под овим устаиовама подразумевају се: трајне изложбе, библиотеке, читаонице и архиве намењене студију и струкама на које се односи
овај Споразум.
Члан III
Високе Стране Уговорнице потпомагаће размену истраживача, професора, наставника, просветних радника, студената, ђака, уметника и претставника осталих културних професија и струка.
Члан IV
Високе Стране Уговорнице, свесне свога словенског братства, опходиће се према студентима и ђацима припадницима друге Високе Стране Уговорнице као са домаћим припадницима.
Услови под којима би испити, сведоџбе и дипломе свих врста, који
важе на територији једне Високе Стране Уговорнице, могли биги признати за
пријем у службу од друге Високе Стране Уговорнице, биће испитани и одређени.
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DOHODA O KULTURNI SPOLUPRACI
Mezi Republikou Československou a federativni Lidovou Republikou Jugoslavii

Vlada Republiky Československe a vlada Federativni' Lidove Republiky
Jugoslavie, prejice si ve smyslu V. članku Smlouvy o pratelstvf a vzajemne pomoči mezi obema staty, podepsane 9. kvetna 1946, sjednati Dohodu, ktera by
podporovala a usnadnovala pratelskou spolupraci na poli vedeckem, školskem,
umeleckem a telovychovnem, jmenovaly k tomu cfli plnomocnfky a to:
Vlada Republiky Československe Dr Vladimira CLEMENTISE, statniho
tajemnfka Ministerstva zahraničnfch vecf Československe republiky;
Vlada Federativni Lidove Republiky Jugoslavie Borise Z1HERLA, predsedu
Komitetu pro školy a vedu pri vlade Federativni' Lidove Republiky Jugoslavie;
kterf se po vymene svych plnych mocf, jež byly shledany v dobre a naležite forme, shodli na techto članci'ch:
Članek I
Vysoke Smluvm' Strany se co najvfce vynasnažf, aby na svych universitach
a jinych ustavech pro vyššf vzdelanf zajistily zakladani profesorkych stolic a zrizenf lektoratu pro jazyk, literaturu, dejiny a jine predmety, ktere by prispepely
k poznani' druhe Vysoke Smluvni Strany.
Člšnek II
Vysoke Smluvnf Strany mohou zakladati kulturni' ustavy na uzemf druhe
Vysoke Smluvnf Strany pod podmfnkom, že bude dbano všeobecnych zakonnych
predpisu o zakladanf takovych ustavu, ktere plati na dotyčnem uzemf. Temito
ustavy se rozumejf: stale vystavy, knihovny, čitarny a archivy, určene ke studiu a
pro obory, ne než se vztahuje tato Dohoda.
Članek III
Vysoke Smluvnf Strany budou podporovati vymenu badatelu, profesoru
učitelu, osvetovych pracovnfku, studentu, ždku, umelcu a predstavitelu jinych kulturnfch povolanf a odboru.
Članek IV
Vysoke Smluvnf Strany jsouce si vedomy sveho slovanskeho bratrstvi,
budou postupovati vuči studentum a žakum, prfslušnfkum, druhe Vysoke Smluvnf
Strany, jako vuči domacfm prfslušnfkum.
Budou prozkoumany a stanoveny podmfnky, za kterych by mohly byti
uzndvany skouSky, vysvedčenf a diplomy všech druhu, jež plati na užemf jedne
Vysokć Smluvnf Strany, i pro prijeti' do služeb druhe Vysoke Smluvnf Strany.
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Члан V
Високе Стране Уговорнице према својим могућностима даваће стипендије да би омогућиле припадницима обеју земаља да студирају, да се стручно
школују, или да као истраживачи раде на територији друге Високе Стране
Уговорнице.
Члан VI
Високе Стране Уговорнице потпомагаће најтешњу сарадњу између
научних, културних, просветних, фискултурних, уметничких и сличних друштава
и организација својих земаља и на тај начин пружиће узајамну помоћ за
њихову делатност.
Високе Стране Уговорнице обезбедиће у том смислу научним радницима друге Стране слободу научног истраживања у библиотекама, архивама
и на терену, респектујући опште прописе којн важе у земљи где се та научна
истраживања врше.
Члан VII
Високе Стране Уговорнице радиће на уклањању штетних последица
немачке фашистичке и сваке друге фашистичке пропаганде против Федеративне
Народне Републике Југославије и Републике Чехословачке на пољу науке
и културе.
Члан VIII
Високе Стране Уговорнице потпомагаће организовање течајева за време
школског распуста за наставнике високих школа и других школа свих сте
пена и врста, као и за културне и просветне раднике и уметнике друге Високе
Стране Уговорнице. Ово се односи и на размену праксе у предузећима, на
размену учесника течајева за време распуста и на васпитна летовалишта
свих врста.
Члан IX
Високе Стране Уговорнице потпомагаће — евентуално дајући за то и
материјална средства — узајамне посете појединаца и изабраних група научних,
просветних и фискултурних радника, књижевника и умегника, како би се развијала научна, просветна, културна и фискултурна и друга сарадња.
Члан X
Високе Стране Уговорнице помагаће сарадњу између признатих омладинских организација, између професионалних организација просветних радника, као и између других научних и културних организација и удружења
обеју земаља.
Члан XI
Високе Стране Уговорнице помагаће се узајамно у напорима за ширење
културе и свестрано међусобно упознавање, нарочито:
а) организовањем размене књига и часописа дневне и псриодичне
штампе и других публикација између сродних установа и друштава обеју
земал>а;
б) културним старањем o грађанима друге Високе Стране Уговорнице
на својој територији, као и културним старањем o својим грађанима на територији друге Високе Стране Уговорнице у споразуму са њеним надлежним
установама;
в) олакшањем и остваривањем размене музејског материјала;
г) олакшавањем делатности новинских агенција и дописника и потпомагањем новиплрских посета и екскурзија;
д) предавањима и течајевима језика;
ђ) разменом школског материјала;
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Članek V
Vysoke Smluvnf Strany budou podle svych možnosti poskytovati stipendia
aby tak umoznily pnslušnfkum, druhe Smluvni Strany, aby na jejfm uzemf studovali,
odborne_se vzdelavali nebo aby jako badatele pracovali.
Člđnek VI
Vysoke Smluvnf Strani* budou podporovati nejužši spolupraci mezi vedeckymi, kulturnfmi, osvetovymi, telovychovnymi, umeleckymi a podobnymi spolky
a organisacemi svych zemf a tfm spusobem budou vzajemne podporovati jejich
činnost.
Vysoke Smluvni Strany zajisti v tom smyslu vedeck^m pracovnfkum druhe
Strany svobodu vedeckeho badanf v knihovnach, archivech a v terenu, zachovavajfce všeovecne zakonne predpisy platne v te zemi, kde se tyto badatelske
prace konajf.
Članek Vil
Vysoke Smluvnf Strany budou pracovati na odstranenf škodlivych nasledku
nemecke fašističke a každe jine fasisticke propangandy proti Československe republice a Federativni Lidove Republice Jugoslavii na poli vedy a kultury.

Članek VIII
Vysoke Smluvni Strany budou podporovati organisaci prazdninovych kursu
pro učitele vysokych škol i jinych škol vseh stupnu a druhu, jakož i pro kulturni
a osvetove pracovniky a umelce druhe Vysoke Smluvni Strany. Тука se to i vymeu
zavodnf praxe, vymeny učastniku kursu v dobe prazdnim i vychovnych taborn
vsech druhu.
Članek IX
Vysoke Smluvnf Strany budou podporovati — eventuelne i poskytovanfm
materielnfch prostredku — vzajemne navštevy jednotlivcu i vybranych skupin
vedeckych, osvetovych i telovychovnych pracovniku, spisovatelu i umelcu, aby se
tak rozvfjela vedecka, osvetova, kulturni', telovychovna i jina spoluprace.
Članek X
Vysoke Smluvnf Strany budou podporovati spolupraci mezi uznanymi organisacemi madeže, mezi profesionalnimi organisacemi osvetovych pracovnfku, jakož
i mezi jinymi vedeckymi a kulturnfmi organisacemi i združenimi obou zemf.

Člđnek XI
Vysoke Smluvni Strany budou si vzajemne pomahati v usilf o šireni kultury
a o všestranne vzajemne poznavam, zvlašte:
a) organisovanfm vymeny knih a časopisu, dennfho a periodickeho tisku
a jinych publikacf mezi pribuznymi ustavy a spolky obou zemi;
b) kulturni' peči o občany druhe Vysoke Smluvnf Strany na svem uzemf, jakož
i kulturni' peči' o sve občany na uzemf druhe Vysoke Smluvnf Strany v dohode
s jejfmi prfslušnymi institucemi;
c) usnadnenfm a uskutečnovanfm vymeny musejnfho materialu;
d) usnadnevanfm činnosti novinarskych agentur a dopisovatelu a podporovdnfm novinarskych navštev a exkursf;
e) predndškami a jazykov^mi kursy;
f) vymnenou učebnfch pomucek;
5
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е) концертима;
ж) изложбама и приредбама свих врста;
з) позоришним претставама, разменом глумаца, односно позоришних
ансамбла;
и) радијом, филмовима, грамофонским плочама и сличним;
ј) развијањем спортских односа преко спортских и фискултурних организација, помагањем туристичких путовања и организовањем боравака у циљу
одмора;
к) свака Висока Страна Уговорница стараће се на одговарајући начин
o заштити ауторских права и o томе да буду издата пре свега литерарна
дела од вредности друге Високе Стране Уговорнице, и то у добр! м преводима
Члан'ХП
Високе Стране Уговорнице основаће сталну Мешовиту комисију, која
ће имати 14 чланова. Ова Комисија дејствоваће као саветодавно, иницијативно
и контролно тело.
Мешовита комисија биће подељена у две Секције: једна ће имати седиште у Прагу, друга у Београду. Свака Секција имаће no седам чланова.
Чланове Чехословачке Секције именоваће чехословачко Министарство
школа и просвете у споразуму са Министарством иностраних послова и Министарством информација. Чланове југословенске Секције именоваће Комитет
за школе и науку у споразуму са Комитетом за културу и уметност и са југословенским Министарством иностраних послова.
У прашкој Секцији Мешовите комисије имаће своје претставнике чехословачко Министарство иностраних послова, Министарство школе и просвете,
Министарство информација, културни, просветни и уметнички радници и омладина. У београдској Секцији Мешовите комисије имаће своје претставнике југословенско Министарство иностраних послова, Комитет за школе и науку,
Комитет за културу и уметност, Савез просветних радника и Централно веће
Народне омладине Југославије.
Заседањима обе Секције могу присуствовати аташе за штампу као и
културни аташе друге земље, претставник домаћег друштва за културну сарадњу између Чехословачке и Југославије и стручни саветодавци.
Списак именованих чланова секције биће дипломатским путем предложен
другој Високој Страни Уговорници на одобрење.
Пленум Сталне Мешовите комисије састаће се према потреби, најмање
једанпут годишње, и то наизменично у Чехословачкој Републици и Федеративној Народној Републици Југославији. Ha овим седницама претседаваће
петнаести члан, кога ће именовати чехословачко Мииистарство школе и просвете на предлог прашке Секције, ако Мешовита Комисија заседава у Чехословачкој, a Комитет за школе и науку на предлог Београдске Секције ако
Комисија заседава у Југославији.
Задаци Мешовите Комисије биће да на иленарним зaceдa^bиma доноси
одлуке и предлаже мере за спровођење у живот ове Конвенције. Прва од ових
мера биће израда допунског протокола, који ће бити саставним делом Конвенције чим буде одобреи од обе Високе Стране Уговорнице. Мешовита Комисија пазиће на примену Конвенције и на споразумно донете одлуке и мере
и предлагаће Високим Странама Уговорницама све измене које ће сматрати
потребним.
Члан XIII
Ову Конвенцију спроводиће у пракси надлежни централни органи на
основу сугестија и предлога Мешовите Комисије.
Члан XIV
Обе Високе Стране Уговормице обавезују се да ће предузети потребне
административне и финансиске мере за практично спровођење ове Конвеиције.
6
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g) koncerty;
h) vystavami a podniky všeho druhu;
i) divadelnimi predstaveni'mi, vymenou hercu, resp. divadelnfch souboru;
j) rozhlasem, filmy, gramofonovymi deskami, a pod.;
k) pestovanfm sportovnfch styku prostrednictvfm sportovnfch a telovychovnych organisaci, podporovanfm turistiky a organisovanfm rekreačnfch podniku;
1) každa Vysoka Smluvnf Strana bude vhodnym spusobem pečovati o
ochranu autorskych prav i o to, aby byla vydavana pfedevšfm hodnotna literarni
dfla druhe Vysoke Smluvni* Strany a to v dobrych prekladech.
Članek XII
Vysoke Smluvnf Strany zrfdf stalou Smfšenou Komisi, ktera bude složena
ze 14 členy. Tato Komise bude pusobiti jako poradnf, iniciativni' a dohledacf sbor.
Smfšena Komise bude rozdelena ve dve Sekce: jedna bude mfti sfdlo
v Praze, druha v Belehrade. Každa Sekce bude mfti sedm členu.
Cleny československe Sekce bude jmenovati československe Ministerstvo
školstvf a osvety v dohode s Ministerstvem zahraničnfch vecf a Ministerstvem
informacf. Členy fihoslovanske Sekce bude jmenovati Komitet pro skoly a vedu
v dohode s Komitetem pro kulturu a urnem a s jihoslovanskym Ministerstvem
zahraničnfch vecf.
V pražske Sekci Smisene Komise bude mfti predstavitele československe
Ministerstvo zahraničnfch veci, Ministerstvo skolstvf a osvety, Ministerstvo informacf kulturni', osvetovf a umelečtf pracovnfci a mladež. V belehradske Sekci
Smisene Komise bude mfti svoje predstavitele jihoslovanske Ministerstvo zahraničnfch veci, Komitet pro skoly a vedu, Komitet pro kulturu a ument, Svaz osvetovych pracovnfku a Ustrednf rada jihoslovanske mladeže.
Zasedanf obou Sekci mohou se zučastniti tiskovi attache jakož i kulturni'
attache druhe zeme, dale prestavitele domacfho spolku pro kultnrni spolupraci mezi
československem a Jugoslavii a odbornf poradci.
Seznam jmenovanych členu Sekce bude diplomatickou cestou predložen
druhe Vysoke Smluvnf Strane ke schvalenf.
Plenum stale Smfšene Komise se bude schazeti podle potreby, nejmene
jednou ročne a to strfdave v Československe i epublice a Federativni Lidove Republice Jugoslavii. Na techto schuzfch bude predsedati patnacty člen, ktereho bude
jmenovati československe Ministerstvo školstvf a osvety na navrh pražske Sekce,
zaseda-li Smfšend Komise v Československu, a Komitet pro školy a vedu na
navrh belehradske Sekce, zaseda-li Komise v Jugoslavii.
Ukolem Smfšene Komise bude, aby na plenarnfch zasedanfch činila rozhodnutf a navrhovala opatrenf k provadenf teto Dohody. Prvnfm z techto opatrenf
bude vypracovani dodatkoveho protokolu, jenž se stane součastf Dohody, jakmile
bude obema Stranami schvalen. Smfšena Komise bude dohledati na provadenf
Dohody a na rozhodnutf a opatreni, ktera byla učinena po dohode a bude predkladati Vysokym Smluvmm Stranam všechny zmeny, ktere bude pokladati za
potrebne.
Članek XIII
Tyto Dohody budou prakticky provadeti prislušne ustrednf urady na zaklade
podnetu a navrhu Smfšene Komise.
Članek XIV
Obe Vysoke Smluvnf Strany se zavazujf, že učini' potrebna administrativni'
a finančni' opatrenf k praktickemu provadenf teto Dohody.
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Члан XV
Одредбе ове Конвенције ниуколико не мењају пуноважност закона и
прописа Високих Страна Уговорница који се односе на све странце, уколико
се тичу уласка у земљу и боравка у њој.
Члан XVI
Ова Конвенција биће ратификована. Размена ратификационих инструмената спровешће се у Прагу.
Конвенција ће ступити на снагу даном размене ратификационих инструмената.
Члан XVII
Ова Конвенција остаће у важности најмање пет година. Ако шест
месеци пре истека овог рока ниједна од Високих Страна Уговорница не саопшти
жељу да важност Конвенције престане, Конвенција ће остати у важности до
истека шест месеци од дана, кад једна од Високих Страна Уговорница саопшти
жељу да важност Конвенције престане.
У ПОТВРДУ ЧЕГА, потписани пупомоћници потписали су ову Конвенцију и ставили на њу својс: печате.
Рађено у два примерка у Београду, на дан 27 априла 1947 године(
на српско-хрватском и чешком језику. Оба текста су аутентична.
За Федеративну Народну
Републику Југославију,
БОРИС ЗИХЕРЛ, с. р.

За Чехословачку Републику
Др. В. КУ1ЕМЕНТИС, с. р.

НАПОМЕНА: Размена ратификационих инструмената извршена je у
Прагу на дан 24 јула 1947 године.
Пов. Бр. 414065 47. — Ив Министарства иностраних послова, Београд, 29 јул 1947.
(Ова Конвенција објављена je у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 58 од II јула 1947.)
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_ 9 Članek XV
Ustanovenf teto Dohody nikterak nemenf učinnost zakonu a predpisu Vysokych Smluvnfch Stran, ktere se tykajf všech cizincu, pokud jde o vstup do zeme
a pobyt v ni.
Članek XVI
Tato Dohoda bude ratifikovđna. Vymena ratifikačnfch listin bude provedena v Praze.
Dohoda nabude učinnosti dnem vymeny ratifikačnfch listin.
Članek XVII
Tato Dohoda zustane v učinnosti nejmene pet let. Neozndmf-li žadna z
Vysokych Smluvnfch Stran šet mesfcu pred uplynutfm lhuty, že si preje, aby
Dohoda pozbyla učinnosti, zustane Dohoda v učinnosti do uplynutf šesti mesicu
ode dne, kdy jedna s Vysokych Smluvnfch Stran vyslovf prani", aby Dohoda
pozbyla učinnosti.

Na dukaz toho podepsanf plnomocnfci podepsali tuto Dohodu a pripojili
na ni sve pečeti.
Dano v Belehrade dne 27 dubna 1947 dvojno v češkem a srbochorvatskem
jazyku, pri čemž každy text je autenticky.
Za Federativni Lidovou
Republiku Jugoslavii,

Za Československou Republiku,
V. CLEMENTIS, s. m.

BORIS ZIHERL, s. m.

REMARQUE: L'echange des instruments de ratification a ete effectue
ћ Prague le 24 juillet 1947.
Pov. No. 414065,47. — Du Ministčre des Affaires Etrang^res, Beograd, le 29 juillet 1947.
(Cette Convention a ete publie dans le „Journal Officiel" No 58 du 11 juillet 1947.)
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