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młodocianych, którzy jednak, pozostając pod w pływ em  czynników  em oc
jonalnych, często przedstawiają rzeczy w  innym zgoła św ietle.

C zechosłow ackie prawo tea tra lne

W Czechach istn ieje obecnie 4§, a w  Słowacji 12 teatrów. Jeden teatr 
przypada w Czechosłowacji na 200 tys. mieszkańców. Państw o dopłaca 
do teatrów znaczne kwoty, tak że tylko 37 procent dochodów teatrów  po
krywane jest z w pływ ów  za bilety, resztę zaś stanowią dotacje  
państwowe.

Ustawa z 1(5 listopada 1957 r. o działalności teatralnej nie wprowadza 
monopolu państwowego na prowadzenie teatrów. Teatry państwow e  
tworzone są na podstawie zarządzenia m inistra kultury i sztuki. W zasa
dzie w szystkie teatry podlegają odpowiednim prezydiom rad narodowych  
(jednakże w Czechach „Teatr Narodowy” i „Teatr Objazdowy” podlegają 
bezpośrednio m inistrowi oświaty i kultury). Tak samo przedstawia się  
sytuacja w  Słowacji. Poza tym  szkoły dramatyczne upoważnione są da 
organizowania przedstawień teatralnych publicznych.

Teatry prowadzone są przez dyrektorów. Dyrektor jest odpowiedzialny 
zarówno za poziom artystyczny przedstawień, jak i za gospodarkę teatru. 
Personel jest angażowany przez dyrektora w  porozumieniu z radą zakła
dową i zwalniany za zgodą tejże rady.

Poza państwem teatry mogą być prowadzone tylko przez osoby 
prawne. Na prowadzenie teatru musi być uzyskana koncesja. N iezależnie  
od tego przewidziane są teatry amatorskie.

Prowadzenie teatru bez uzyskania koncesji zagrożone jest sankcją 
kam ą, mianowicie grzywną do 10 tysięcy koron lub naganą publiczną 
albo aresztem do 3 m iesięcy.

N iezależnie od pow yższej ustaw y wydano dw ie inne jeszcze ustawy  
dotyczące: pierwsza —  koncertów i działalności m uzycznej w  ogóle, 
druga —  produkcji estradowych, cyrków i innych imprez popularnych.

Urządzanie koncertów należy do zadań organów władz terenowych. 
Niezależnie od tego utworzono agencję centralną muzyczną i teatralną, 
która podlega m inistrowi ośw iaty i kultury. Agencja centralna obowią
zana jest pomagać władzom terenowym  w  urządzaniu koncertów; nadto 
załatwia -ona w szystk ie sprawy dotyczące zagranicy. Koncerty mogą być 
urządzane również przez zrzeszenia, przez spółdzielnie produkcyjne, 
przez restauracje uspołecznione i zakłady turystyczne; można je również 
organizować w  m iejscowościach kąpielowych lub letniskow ych. A rtyści
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lub ich zespoły mogą sami organizować sw oje w ystępy. Osoby pryw atne  
nie mogą się podejmować urządzania koncertów.

Co się tyczy działalności estradowej, to jest ona prowadzona rów nież 
prze? organy w ładzy terenowej. Stworzono także specjalną organizację- 
centralną w  Pradze, która załatwia w szystkie sprawy związane z zagra
nicą. Jeśli chodzi o cyrki, to również istn ieje przedsiębiorstwo centralne;, 
ponadto różne przedstawienia cyrkowe, akrobatyczne, lunaparki itp , 
prowadzone są przez władze terenowe.

(opracował adw. Antoni  Bądkowski)


