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პრესრელიზი  

 

ახალი ადამი მედია პრიზი  კულტურული მრავალფეროვნებისათვის 
აღმოსავლეთ  ევროპაში გიწვევთ მედიის საერთაშორისო  კონკურსის 

პრეზენტაციასა და გახსნაზე. კონკურსი აჯილდოებს გამორჩეულ ფილმებს, 
სატელევიზიო და ონლაინ პროგრამებს, რომლებიც პოპულარიზაციას უწევს 

კულტურულ მრავალფეროვნებასა და ინტერკულტურულ დიალოგს. პრეზენტაცია 
ჩატარდება 

 
ოთხშაბათს, 16 სექტემბერს  11:30 

ევროპის სახლი 
შალვა  დადიანის  ქ . 2 

თბილისი , საქართველო 
 
 

ადამის იდეისა და კონკურსში მონაწილეობის პირობების შესახებ ისაუბრებს 
პროგრამის დირექტორი ბ-ნი შტეფან  ტოლცი. ინიციატივის მნიშვნელობაზე 
და თემის აქტუალობაზე როგორც საქართველოში, ასევე მთელ რეგიონში, 
მოხსენებას გააკეთებენ მოწვეული სტუმრები: 

 
ბეტინა  ქათენბახი  

გერმანიის ელჩი 
 
 

  ნანა ჯორჯაძე 
კინორეჟისორი 
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იოჰანეს გროცკი 

ადამი მედია პრიზის მრჩეველთა საბჭოს ხელძღვანელი 
 

გიორგი ბარათაშვილი 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი 

 
 

მედიის სფეროში მომუშავე ყველა სპეციალისტს ვიწვევთ ახალ კონკურსში 
მონაწილეობის მისაღებად, რამდენადაც აღნიშნული ინიციატივა წარმოადგენს 

ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნების მედიის სპეციალისტებთან 
დაკავშირებისა და თანამშრომლობის უნიკალურ შანსს.  

 
კონკურსისა და ოთხშაბათს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ დამატებითი 

ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ მიმართოთ კონკურსის კოორდინატორს, 
სალომე კიკალეიშვილს - competition@adamimediaprize.eu 

 
პროგრამისა და კონკურსის შესახებ  

 
 
ადამი მედია პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისათვის მიმართულია 

ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაზე - სომხეთი, აზერბაიჯანი, 
ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. კონკურსში მონაწილეობის 
მისაღებად ვიწვევთ კინო, სატელევიზიო და ონლაინ პროგრამებს, რომელიც ხელს 
უწყობენ განსხვავებული ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური თუ კულტურული 
წარმომავლობის ადამიანების მშვიდობიან თანაცხოვრებას.  

 
ადამი მედია პრიზი  2015 გადასცემს ექვს პრიზს ექვს კატეგორიაში: 
 

• ადამი მედია პრიზი გასართობი პროგრამებისთვის (მხატვრული) 
• ადამი მედია პრიზი ინფორმაციისთვის (არამხატვრული) 
• ადამი მედია პრიზი ახალი ამბებისა და მოკლემეტრაჟიანი 

არამხატვრული ფილმებისთვის 
• მედიის პრიზი ახალგაზრდა ადამი  
• ადამი ონლაინ პრიზი ვებ-გვერდებისთვის 
• ადამი მედია პრიზი ინტერნეტ ვიდეოებისთვის 

  
 

ადამი მედია პრიზი 2015 წლის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება 
კონკურსის გალა საღამოზე, თბილისში, დეკემბერში, და გადაიცემა კონკურსში 
მონაწილე ექვსივე ქვეყნის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით.  
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განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 2015 წლის 25 ოქტომბერი. მონაწილე 
მაუწყებლობები, საპროდიუსერო კომპანიები, საგანმანათლებლო ინსტიტუტები და 
ინდივიდები უნდა დარეგისტრირდნენ ვებ-გვერდზე http://www.adamimediaprize.eu 
და გამოაგზავნონ ორი DVD, თანდართული შევსებული განაცხადის ფორმით ჩვენი 
ოფისის მისამართზე. დეტალური ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, გაეცნოთ 
კონკურსის წესებს ჩვენს ვებ-გვერდზე და ბროშურაში.  

 
ადამი მედია პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისათვის აღმოსავლეთ 

ევროპაში 
შვეიცარიის განვითარების სააგენტო სამხრეთ კავკასიაში 

რადიანის ქ.12, თბილისი, საქართველო, 0179 
ტელ.:  +995 32 222 57 59 

ელ-ფოსტა: competition@adamimediaprize.eu 
                                             http://www.adamimediaprize.eu  
 

 


