
ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ Արևելյան Եվրոպայում մշակութային բազմազանության 

համար 

 

1. Մրցույթ 

Արևելյան Եվրոպայում մշակութային բազմազանության համար ԱԴԱՄԻ Մեդիա 

Մրցանակի կիզակետում են ԵՄ-ի Արևելյան գործընկերության երկրների 

(Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Մոլդովա և Ուկրաինա) լրագրողները 

և զանգվածային լրատվամիջոցների մասնագետները:  

Մենք փնտրում ենք ֆիլմեր, հեռուստատեսային և համացանցային ծրագրեր, որոնք 

նպաստում են տարբեր ազգերի, էթնիկ, կրոնական և մշակութային 

ավանդույթներիտեր մարդկանց խաղաղ գոյակցությանը: 

ԱԴԱՄԻ մեդիա մրցանակը նախատեսված է Արևելյան գործընկերության երկրների 

միգրացիայի, ինտեգրման և մշակութային բազմազանության թեմաներով լավագույն 

ծրագրերի համար: Բոլոր ձևաչափերն ու ժանրերը ընդունելի են:  ԱԴԱՄԻ մեդիա 

մրցանակը սահմանել է դրամական պարգև: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 

25/10/2015:  

 

2. Ծրագրեր և Վեբ կայքեր 

2.1 Ֆիլմ և Հեռուստատեսություն-Բոլոր ներկայացված ծրագրերը պետք է առաջին 

անգամ հեռարձակված լինեն 01/09/2013-ից մինչև 25/10/2015-ը ընկած 

ժամանակահատվածում: Հաղորդումները պետք է ներկայացվեն հեռարձակման 

ձևով: Նրանք չպետք է պարունակեն որևէ գովազդ կամ գովազդային բլոկ: 

Երիտասարդ ԱԴԱՄԻ մրցանակին ներկայցնելու համար թույլատրվում է նաև երբևէ 

չհեռարձակված հաղորդումեր, եթե դրանք արդեն պաշտոնապես ճանաչվել են որպես 

համապատասխան ուսումնական կուրսի հիմնական հետազոտական աշխատանք 

(Ակադեմիա, Համալսարան և այլն), կամ ցուցադրվել են Արևելյան գործընկերության 

երկրնեիր խոշոր կինոփառատոներում (ցանկը տես ստորև): 

Մասնակից հեռուստաընկերությունները, արտադրող կազմակերպությունները և 

կրթական հաստատությունները պետք է իրենց գլխամասային գրասենյակներն 

ունենան Արևելյան գործընկերութան վեց երկրնեիրից որևէ մեկում: 

2.2 Համացանցային հարթակներ և առցանց տեսանյութեր- Համացանցային հայտերի 

մասնակից-ներկայացուցիչները (տեսալսողական նյութերով վեբ կայքեր) կամ 

առցանց տեսանյութերը, ինչպես օրինակ, հեռարձակող ընկերությունները, 

գործակալությունները, ԶԼՄ-ները կամ անհատները պետք է 01/06/2015-ից մինչև 

15/12/2015-ը գրանցված գրասենյակ կամ բնակության վայրn ունենան Արևելյան 

գործընկերության երկրնեիրից մեկում: 

Բացառություններ կարող են արվել ԱԴԱՄԻ-ի ծրագրի տնօրենի կողմից: 

2.3 Բոլոր վեբ կայքերը և առցանց տեսանյութերը համացանցում առաջին անգամ 

հանրայնորեն պետք է ցուցադրված լինեն 01/09/2013 –ից մինչև 25/10/2015-ը: 

 

3. Մրցանակի անվանակարգերը 

ԱԴԱՄԻ մեդիա մրցանակը կտրվի վեց անվանակարգերում՝ վեց մրցանակով 

◊ ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ՝ ժամանցային կատեգորիայի (էնթըրթեյմընթ) համար 

(խաղարկային) 

◊ ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ՝ տեղեկատվութան համար (ոչխաղարկային) 



◊ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ՝ Նորությունների և կարճամետրաժ ֆիլմերի 

համար(ոչխաղարկային) 

◊ Երիտասարդ ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ 

◊ ԱԴԱՄԻ Առցանց Մրցանակ՝ վեբ կայքերի համար 

◊ ԱԴԱՄԻ Առցանց Մրցանակ՝ վեբ տեսանյութերի համար 

 

4. ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ՝ ժամանցային կատեգորիայի համար 

 

4.1 Մրցանակը կհանձնվի խաղարկային ֆիլմերի և ժամանցային կատեգորիայում 

(ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր, հեռուստասերիալներ, հեռուստաշուներ): 

4.2 Արևելյան գործընկերության երկրնիրի բոլոր հեռուստաընկերությունները, 

հեռուստաարտադրողները և անկախ արտադրողները կարող են մասնակցել ԱԴԱՄԻ 

Մեդիա Մրցանակին ժամանցային անվանակարգում: 
4.3 Հայտերը պետք է լրացված լինեն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով, կամ բնագրի 

անգլերեն կան ռուսերեն ճշգրիտ թարգմանությամբ: Սերիաները կամ բազմակի 

հայտերը պետք է ներկայացված լինեն առավելագույնը երեք մասով: Թույլատրվում 

են ցանկացած տևողության բոլոր խաղարկային ժանրերը: 

5. ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ՝ տեղեկատվության համար 

5.1. Մրցանակը կհանձնվի լիամետրաժ ոչխաղարկային/փաստագրական 

ոլորտներում: 

5.2.Արևելյան գործընկերության երկրների բոլոր հեռուստաընկերությունները, 

հեռուստաարտադրողները և անկախ արտադրողները կարող են մասնակցել ԱԴԱՄԻ 

Մեդիա Մրցանակին՝տեղեկատվության կատեգորիայում:  

5.3 Հայտերը պետք է լրացված լինեն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով կամ 

բնագրի անգլերեն կան ռուսերեն ճշգրիտ թարգմանությամբ: Սերիաները կամ 

բազմակի հայտերը պետք է ներկայացված լինեն առավելագույնը երեք մասով: 

Թույլատրվում են10 րոպեից ավելի ցանկացած տևողության բոլոր ոչ խաղարկային 

ժանրերը: 

 

6. ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ՝ Նորությունների և Կարճամետրաժ ֆիլմերի համար (ոչ 

խաղարկային) 

6.1. Մրցանակը կհանձնվի Նորություններ և ոչ խաղարկային տեսանյութեր (մինչև 10 

րոպե) անվանակարգում: 

6.2.Արևելյան գործընկերության երկրնեիրի բոլոր հեռուստաընկերությունները, 

անկախ արտադրողներըև հեռուստաարտադրողները կարող են մասնակցել ԱԴԱՄԻ 

Մեդիա Մրցանակին՝ Նորություններ ևԿարճամետրաժ ֆիլմեր (ոչ խաղարկային) 

անվանակարգում: 

6.3. Հայտերը պետք է լրացված լինեն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով կամ 

բնագրի անգլերեն կան ռուսերեն ճշգրիտ թարգմանությամբ: Սերիաները կամ 

բազմակի հայտերը պետք է ներկայացված լինեն առավելագույնը երեք մասով: 

Թույլատրվում են մինչև 10 րոպե տևողությամբ բոլոր ոչ խաղարկային ժանրերը: 

 

7. Երիտասարդ ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ 

 

 



7.1. Մրցանակը կհանձնվի ֆիլմի կամ հեռուստաարտադրության համար: 

7.2 Ծրագրեր կարող են ներկայացնել Արևելյան գործընկերության երկրների բոլոր 

հեռուստաընկերությունները, անկախ արտադրողներըև հեռուստաարտադրողները, 

հեռուստատեսային, կինո, լրագրության և հաղորդակցության դպրոցները, 

ակադեմիաները և քոլեջները: 

7.3. Մասնակիցները չպետք է գերազանցեն 28 տարեկանը: Թույլատրվում են բոլոր 

ձևաչափերը և ժանրերը: 

7.4. Ֆիլմերը, որոնք չեն հեռարձակվել հեռուստատեսությամբ կամ չեն հաստատվել 

որպես համապատասխան ուսումնական կուրսի հիմնական հետազոտական 

աշխատանք, կորող են հայտ ներկայացնել, եթե ցուցադրվել են հետևյալ 

կինոփառատոներից մեկում: 

 

Ուկրաինա. Օդեսայի Միջազգային կինոփառատոն, «Մոլոդիստ» Կիևի միջազգային 

կինոփառատոն, Լվովի կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոն,  Վիզ-

Արթ, Կիևի միջազգային կինոփառատոն, Docudays UA մարդու իրավունքների 

վավերագրական ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոն, «86» Ուրբանիզմ միջազգային 

կինոփառատոն 

Վրաստան. Թբիլիսիի միջազգային կինոփառատոն, CinéDOC- Թբիլիսիի 

դոկումենտալ ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոն 

Հայաստան. «Ոսկե ծիրան» Երևանի միջազգային կինոփառատոն, «Ռեանիմանիա» 

անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոն, «Մեկ կադր» կարճ ֆիլմերի 

միջազգային կինոփառատոնը 

Ադրբեջան. Բաքվի միջազգային կինոփառատոն 

Բելառուս. Մինսկի  «Լիստապադ» միջազգային կինոփառատոն 

Մոլդովա. «Կրոնոգրաֆ» միջազգային վավերագրական ֆիլմերի կինոփառատոն 

 

8. ԱԴԱՄԻ Առցանց Մրցանակ վեբ կայքերի համար 

8.1.Մրցանակը նախատեսված է ինտեգրացիայի և մշակութային բազմազանության 

թեմայով նորարարական, լրագրողական համացանցային առաջարկների համար (վեբ 

կայքեր): 

8.2. Վեբ կայքերը կարող են ներկայացվելԱրևելյան գործընկերության երկրների որևէ 

վեբ-արտադրողի կողմից: Վերջինս պետք է տիրապետի կայքի և կայքում 

տեղադրված նյութերի նկատմամբ բոլոր իրավունքներին: Կայքը պետք է հասանելի 

լինի ճշգրիտ վեբ հասցեով (URL) առնվազն մինչև 31/12/2015-ը (բացառություններ 

կարող են արվել ԱԴԱՄԻ-ի ծրագրի տնօրենի կողմից): 

Կարող են մասնակցել միայն այն վեբ կայքերը, որոնք հանրայնորեն առցանց են եղել 

01/09/2013-ից հետո: Կայքերը պետք է առցանց հասանելի լինեն անգլերեն կամ 

ռուսերեն լեզուներով կամ բնագրի ճշգրիտ թարգմանությամբ՝ անգլերեն կամ 

ռուսերեն: Նյութիբովանդակությունը պետք է թույլատրելի լինի երեխաներիհամար և 

չպետք է խախտի օրենքը: 

8.3.Եթե վեբ կայքը մասնակցի կամ անհատի սեփականությունը չի, ապաընկերության 

կնիքը և լիազոր ներկայացուցչի ստորագրությունը պարտադիր են: Բոլոր 

ձևաչափերը և ժանրերը թույլատրելի են: 

 

9. ADAMI Առցանց Մրցանակ վեբ տեսանյութերի համար  

http://www.azatutyun.am/content/article/25006678.html
http://www.azatutyun.am/content/article/25006678.html


9.1 Մրցանակը նախատեսված է ինտեգրացիայի և մշակութային բազմազանության 

թեմայով նորարարական, լրագրողական համացանցային առաջարկների համար (վեբ 

տեսանյութեր): 

9.2 Վեբ տեսանյութերը կարող են ներկայացվել Արևելյան գործընկերության երկրների 

որևէ վեբ տեսանյութ արտադրողի կողմից: Տեսանյութը պետք է հասանելի լինի 

ճշգրիտ վեբ հասցեով (URL) առնվազն մինչև 31/12/2015-ը (բացառություններ կարող 

են արվել ԱԴԱՄԻ-ի ծրագրի տնօրենի կողմից): Կարող են մասնակցել միայն մինչև 10 

րոպե տևողությամաբ այն տեսանյութերը, որոնք տեղադրվել են համացանցում 

01/09/2013-ից հետո: Տեսանյութերը պետք է առցանց հասանելի լինեն անգլերեն կամ 

ռուսերեն լեզուներով կամ բնագրի անգլերեն կամ ռուսերեն ճշգրիտ 

թարգմանությամբ: Նյութի բովանդակությունը պետք է թույլատրելի լինի երեխաների 

համար և չպետք է խախտի օրենքը: 

9.3 Եթե վեբ տեսանյութը մասնակցի կամ անհատի սեփականությունը չի, ապա 

ընկերության կնիքը և լիազոր ներկայացուցչի ստորագրությունը պարտադիր են: 

Բոլոր ձևաչափերը և ժանրերը թույլարելի են: 

 

10. 2015-ի մրցույթի կանոնակարգը 

10.1 ԱԴԱՄԻ մրցույթի մեկնարկն է 01/09/2015-ը: Մրցույթին պետք է գրանցվել 

«առցանց»՝ օգտագործելով www.adamimediaprize.eu կայքում տեղարդված ձևաթուղթը:  

10.2 Յուրաքանչյուր հայտի բովանդակությունը պետք է շարադրված լինի հակիրճ: 

Բովանդակության նկարագրի ծավալը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 700 նիշից և 

չպետք է գերազանցի 2000 նիշը: Նկարագիրը պետք է ներկայացված լինի անգլենեն 

կամ ռուսերեն: 

10.3 Բոլոր համատեղ արտադրությունները պետք է թվարկվեն գրանցման 

ձևաթղթում: Համատեղ արտադրության դեպքում հայտի հեղինակ է համարվում այն 

հաստատությունը, որն այն ներկայացրել է: ԱԴԱՄԻ մրցանակին մասնակցելու 

համար պահանջվում է բոլոր համաարտադրողների համաձայնությունը: 

 

11.Կինո և հեռուստատաարտադրանքի գրանցում 

11.1 Առցանց գրանցման ձևաթուղթը լրացնելուց հետո, դուք կստանաք 

մասնակցության համարը (գրանցումը): Յուրաքանչյուր ֆիլմ և հեռուսատատեսային 

ծրագիր պետք է մրցույթին ներկայացնել լրացված և ստորագրված գրանցման 

ձևաթղթով (PDF), ծրագրի երկու օրինակով (DVD կրիչով), ինչպես նաև 

բովանդակության աղյուսակով: 

12. Վեբ կայքերի և Վեբ տեսանյութերի մուտքը 

12.1 Առցանց գրանցման ձևաթուղթը լրացնելուց հետո, դուք կստանաք 

մասնակցության համարը (գրանցումը): Յուրաքանչյուր առցանց տեսանյութի և վեբ 

կայքի համար պետք է ներկայացվի լրացված և ստորագրված գրանցման ձևաձուղթ 

(PDF), ճշգրիտ համացանցային հասցե (URL) և բովանդակության նկարագիր:  

12.2 Ներկայացված վեբ կայքերը պետք է հասանելի լինեն մրցույթի նյութերի 

ուսումնասիրման ժամանակահատվածում՝ 01/09/2015 –ից մինչև 31/12/2015-ը: Դրանք 

չի կարելի էականորեն փոփոխել այդ ժամանակահատվածում: 

 

13. Ծաղսերի փոխհատուցում 

http://www.adamimediaprize.eu/


ԱԴԱՄԻ-ն չի փոխհատուցի իբրև հայտ մրցույթին ներկայացաված որևէ նյութի կամ 

էջերի, կամ ցանկացած այլ ֆինանսական ծախսեր: Փոխադրամիջոցի, մաքսային և 

ապահովագրման ծախսերը նույնպես չեն ծածկվում ԱԴԱՄԻ-ի կողմից: 

Ներկայացված DVD-ները և նյութերը չեն վերադարձվելու և դառնալու են ԱԴԱՄԻ 

Մեդիա Մրցանակի սեփականությունը: 

14. ԱԴԱՄԻ-ի ժյուրին 

Առաջատար լրագրողներից և մեդիա մասնագետներից կազմված անկախ և 

միջազգային ժուրին որոշում կկայացնի հայտերի ընդունման վերաբերյալ և կընտրի 

մրցանակակիրներին: Ժյուրիի որոշումը վերջնական է, բողոքարկման չի 

ենթարկվում: 

15. Մրցանակաբշխությունը 

ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ 2015-ի մրցանակակիրները կհայտարարվեն 2015 

թվականի դեկտեմբերին Թբիլիսիում (Վրաստան) կայանալիք հեռուստատեսային 

գալա միջոցառման ընթացքում: 

16. Հեռարձակման և հրապարակման իրավունքներ 

16.1.ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակը իրավունք ունի հանրայնորեն վերարտադրել 

ներկայացված ֆիլմի, հեռուստատեսային ռեպորտաժների և առցանց վիդեոների 

մինչև 5 րոպե տևողությամբ հատված, անվճար հեռարձակել մրցանակաբաշխության 

արարողության ժամանակ հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով, ինչպես նաև, մինչև 5 

րոպե տևողությամբ հատվածներ ներկայացնել ԱԴԱՄԻ-ի և ԱԴԱՄԻ-ի 

գործընկերների կայքէջերում: 

16.2. Մասնավորապես ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակը և իր գործընկերները կարող են 

ներկայացված հեռուսատատեսային նյութերից, ֆիլմերից կամ առցանց հայտերից 

օգտագործել առանձին պատկերներ, նկարներ և/կամ հատվածներ և այլն, 

մրցանակների ներկայացման և հաշվետվության համար: ԱԴԱՄԻ-ն կարող է այս 

իրավունքները տրամադրել երրորդ կողմին՝ մամուլի և հասարակական կապերի 

համար: 

17. Իրավաբանական անձ 

17.1. Արևելյան Եվրոպայում մշակութային բազմազանության համար ԱԴԱՄԻ Մեդիա 

Մրցանակը անց է կացվում ForschungsgruppeModellprojektee.V շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպության նախաձեռնությամբ (Վայնհայմ, Գերմանիա): Վերջինս 

հանդիսանում է որպես իրավաբանական անձ և պատասխանատու է վերոնշյալ 

ԱԴԱՄԻ-ի դրույթների և պայմանների համար, հատկապես ինչ վերաբերում է 

իրավունքների փոխանցմանը ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակին կամ ԱԴԱՄԻ Մեդիա 

Մրցանակի հետ կնքված որևէ համաձայնագրի: 

18. Համաձայնություն 

18.1.Մասնակցելով ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ 2015-ին՝ վերոնշյալ դրույթներն ու 

պայմանները համարվում են ընդունված: Թերի կամ ոչ ճիշտ տեղեկատվությունը 

կարող է հանգեցնել մրցույթից հեռացմանը: 

18.2. Վորոշումը վերջնական է, բողոքարկման չի ենթարկվում: 

19. Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2015թ-ի հոկտեմբերի 25-ը: 

Կայքում գրանցվելուց և ձեր մրցույթային համարը ստանալուց հետո՝ խնդրում ենք 

լրացված հայտը՝ կազմակերպության կնիքով և լիազոր ներկայացուցչի 

ստորագրությամբ, ուղարկել հետևյալ հասցեին. 

 

ADAMI Media Prize for Cultural Diversity  



Swiss Cooperation Office South Caucasus  

12 Radiani Street  

0179 Tbilisi, Georgia  

 

ԱԴԱՄԻ Մեդիա Մրցանակ Մշակութային Բազմազանոււթյան համար 

Շվեյցարական համագործակցութան Հարավային Կովկասի գրասենյակ 

Ռադիանի փողոց 12 

0179 Թբիլիսի, Վրաստան 

 

Կամ գրանցման ձևաթղթի վրա նշված համապատասխան հասցեին 

 

Բոլոր նյութերը պետք է ուղարկել մինչև 2015թ-ի հոկտեմբերի 25-ը, տեղական 

ժամանակով ժամը՝ 18:00 

Կանոնակարգը կազմված է անգլերեն լեզվով: Անգլերեն և թարգմանված այլ 

լեզուներով տեքստերի միջև ցանկացած հակասության դեպքում գերակա է անգլերեն 

տարբերակը: 


