
ადამი მედიის პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისათვის 

აღმოსავლეთ ევროპაში 
 

1. კონკურსი  

ადამი მედია პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისათვის აღმოსავლეთ ევროპაში 

ორიენტირებულია ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ჟურნალისტებსა 

და მედია პროფესიონალებზე. აღნიშნული ქვეყნები მოიცავს საქართველოს, 

სომხეთს, აზერბაიჯანს, უკრაინას, მოლდოვასა და ბელარუსიას.  

კონკურსის მიზანია გამოავლინოს ის სატელევიზიო, კინო და ონლაინ პროგრამები, 

რომლებიც ხელს უწყობენ განსხვავებული ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური თუ 

კულტურული კუთვნილების მქონე ადამიანების მშვიდობიან თანაცხოვრებას. 

ადამი მედია პრიზი გადაეცემა იმ საუკეთესო პროგრამებს, რომლებიც ეხება ევროპის 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მიგრაციის, ინტეგრაციისა და კულტურული 

მრავალფეროვნების თემებს. კონკურსში დაიშვება ნებისმიერი ფორმატისა და ჟანრის 

ნამუშევრები. ადამი მედია პრიზი საუკეთესო პროგრამებს გადასცემს ფულად 

ჯილდოს.  

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 25/10/2015 

 

 

2. პროგრამები და ვებ-გვერდები 

2.1 კინო და ტელევიზია - კონკურსში წარმოდგენილი პროგრამები პირველად 

ტელევიზიით უნდა იყოს ტრანსლირებული 01/09/2013-25/10/2015 დროის 

მონაკვეთში. პროგრამები წარდგენილი უნდა იყოს სამაუწყებლო ფორმით. 

წარდგენილი მასალა არ უნდა შეიცავდეს რეკლამას ან სარეკლამო რგოლს. მედიის 

პრიზი ახალგაზრდა ადამი ნომინაციაში მონაწილეობა შეუძლიათ ისეთ 

პროგრამებსაც, რომლებიც ტელევიზიით არ ყოფილა ტრანსლირებული. ამ 

შემთხვევაში მასალა შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

(უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი, აკადემია და სხვ.) უნდა იყოს აღიარებული, როგორც 

ძირითადი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მომზადებული სტუდენტური 

ნამუშევარი. გარდა ამისა, ამავე ნომინაციაში მონაწილეობა შეუძლიათ იმ 

ნამუშევრებსაც, რომლებსაც მონაწილეობა მიუღიათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნების მთავარ კინოფესტივალებზე (ფესტივალების ჩამონათვალი იხილეთ 

ქვემოთ).  

მონაწილე ტელეარხების, მწარმოებელი საპროდიუსერო კომპანიებისა და 

საგანმანათლებლო ინსტიტუტების სათაო ოფისები უნდა მდებარეობდეს  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნიდან ერთ-ერთში.   

2.2 ინტერნეტ პლატფორმები და ონლაინ ვიდეოები - ინტერნეტ მასალის (ვებ-

გვერდები აუდიო-ვიდეო მასალით) ან ონლაინ ვიდეობის წარმდგენები, 

როგორებიცაა სამაუწყებლო კომპანიები, სააგენტოები, მედია კომპანიები ან კერძო 

პირები, მათი საცხოვრებელი ადგილი ან რეგისტრირებული ოფისი, უნდა 



მდებარეობდეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან ერთ-ერთში და 

ფუნქციონირებდეს 01/06/2015-დან 15/12/2015-მდე. გამონაკლისის დაშვება 

შესაძლებელია ადამის პროგრამის დირექტორის გადაწყვეტილებით.  

2.3 ყველა ვებ-გვერდი და ონლაინ ვიდეო პირველად საჯაროდ უნდა იყოს ნაჩვენები 

ინტერნეტის საშუალებით 01/09/2013-01/09/2015 დროის მონაკვეთში.  

3. საპრიზო კატეგორიები 

ადამი მედია პრიზი გადაიცემა ექვს საკონკურსო 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 ონლაინ პრიზი ინტერნეტ ვიდეოებისთვის  

 

 

4. ადამი მედია პრიზი გასართობი პროგრამებისთვის (მხატვრული)  

4.1 პრიზი გაიცემა მხატვრული და გასართობი პროგრამებისთვის (ფილმები, 

ანიმაციური ფილმები, ტელესერიალები, ტელეშოუები).  

4.2 გასართობი პროგრამებისთვის განკუთვნილ საპრიზო კატეგორიაში მონაწილეობა 

შეუძლია ნებისმიერ ტელეარხს,  ტელე და დამოუკიდებელ საპროდიუსერო 

კომპანიებს ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან.  

4.3 განაცხადის შემოტანა ხდება ინგლისურ ან რუსულ ენებზე. ან მშობლიურ ენაზე, 

თან დართული რუსული ან ინგლისური ადეკვატური თარგმანით. იმ შემთხვევაში, 

თუ ნამუშევარი შედგება რამოდენიმე სერიისგან ან რამოდენიმე ნაწილისგან, მიიღება 

პროდუქციის მხოლოდ სამი ნაწილი/სერია. ამ კატეგორიაში დაიშვება ნებისმიერი 

ფორმატის, ხანგრძლივობის და მხატვრული ჟანრის ნამუშევრები.  

 

5. ადამი მედია პრიზი ინფორმაციისთვის  (არამხატვრული)  

5.1 საპრიზო კატეგორია განკუთვნილია  არამხატვრული/დოკუმენტური 

ნამუშევრებისთვის.  

5.2 ადამი მედია პრიზი ინფორმაციისთვის კატეგორიაში მონაწილეობა შეუძლია 

ნებისმიერ ტელეარხს,  ტელე და დამოუკიდებელ საპროდიუსერო კომპანიებს 

ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან. 

5.3 განაცხადის შემოტანა ხდება ინგლისურ ან რუსულ ენებზე. ან მშობლიურ ენაზე, 

თან დართული რუსული ან ინგლისური ადეკვატური თარგმანით. იმ შემთხვევაში, 

თუ ნამუშევარი შედგება რამოდენიმე სერიისგან ან რამოდენიმე ნაწილისგან, მიიღება 



პროდუქციის მხოლოდ სამი ნაწილი/სერია. კატეგორიაში დაიშვება ნებისმიერი 

ფორმატის, 10 წუთზე მეტი ხანგრძლივობის, არამხატვრული ჟანრის ნამუშევრები.  

 

 

6. ადამი მედია პრიზი ახალი ამბებისა და მოკლემეტრაჟიანი არამხატვრული 

ფილმებისთვის  

6.1 კატეგორია განკუთვნილია  ახალი ამბებისა და მოკლემეტრაჟიანი არამხატვრული 

ვიდეოებისთვის (ნამუშევრის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს).    

6.2 კატეგორია ადამი მედია პრიზი ახალი ამბებისა და მოკლემეტრაჟიანი 

არამხატვრული ფილმებისთვის მონაწილეობა  შეუძლია ნებისმიერ ტელეარხს,  

ტელე და დამოუკიდებელ საპროდიუსერო კომპანიებს ევროპის აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ქვეყნებიდან. 

6.3 განაცხადის შემოტანა ხდება ინგლისურ ან რუსულ ენებზე. ან მშობლიურ ენაზე, 

თან დართული რუსული ან ინგლისური ადეკვატური თარგმანით. იმ შემთხვევაში, 

თუ ნამუშევარი შედგება რამოდენიმე სერიისგან ან რამოდენიმე ნაწილისგან, მიიღება 

პროდუქციის მხოლოდ სამი ნაწილი/სერია. კატეგორიაში დაიშვება ნებისმიერი 

არამხატვრული ჟანრის ნამუშევარი, რომლის ხანგრძლივობა არ აღემატება 10 წუთს.  

 

 

7. მედიის პრიზი ახალგაზრდა ადამი  

7.1 პრიზი გადაეცემა ტელე ან კინო პროდუქციას.  

7.2 კატეგორიაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნებში არსებულ ნებისმიერ ტელეარხს, ტელე და დამოუკიდებელ 

საპროდიუსერო კომპანიებს, ასევე  - კინო, სატელევიზიო თუ ჟურნალისტიკის 

აკადემიებს, კოლეჯებს და სკოლებს, მედიის სასწავლებლებს.  

7.3 მონაწილეების ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 28 წელს. კატეგორიაში დაიშვება 

ნებისმიერი ფორმატისა და ჟანრის ნამუშევრები.   

7.4 ფილმები, რომლებიც არ გადაცემულა ტელევიზიით ან არ არის აღიარებული 

შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მომზადებულ სტუდენტურ 

ნამუშევრად, მაინც შეიძლება მიღებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ნაჩვენებია 

შემდეგ კინოფესტივალებზე:  
უკრაინა: ოდესის საერთაშორისო კინოფესტივალი; Molodist კიევის საერთაშორისო კინოფესტივალი; 

ლვოვის საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი Wiz-art; კიევის საერთაშორისო 

მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი; ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დოკუმენტური 

კინოფესტივალი Docudays UA; კინოსა და ურბანისტიკის საერთაშორისო ფესტივალი 86. 

საქართველო: თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი; CineDOC-თბილისის საერთაშორისო 

დოკუმენტური კინოფესტივალი. 

სომხეთი: Golden Apricot ერევნის საერთაშორისო კინოფესტივალი; ReAnimania  ანიმაციური კინოს 

საერთაშორისო ფესტივალი; One Shot მოკლემეტრაჟიანი კინოს საერთაშორისო ფესტივალი. 

აზერბაიჯანი - ბაქოს საერთაშორისო კინოფესტივალი. 

ბელორუსია - მინსკის საერთაშორისო კინოფესტივალი Listopad. 

მოლდოვა - დოკუმენტური კინოს საერთაშორისო ფესტივალი Cronograf. 



 

 

8. ადამი ონლაინ პრიზი ვებ-გვერდებისათვის  

8.1 პრიზი გადაეცემა ინტეგრაციისა და კულტურული მრავალფეროვნების თემაზე 

შექმნილ ინოვაციურ, ჟურნალისტურ ნამუშევრებს ინტერნეტ სივრცეში (ვებ-

გვერდებს).   

8.2 ადამი ონლაინ პრიზი ვებ-გვერდებისათვის კატეგორიაში განაცხადის შემოტანა 

შეუძლია ნებისმიერ ვებ პროდიუსერს ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნებიდან. განაცხადის შემომტანი უნდა ფლობდეს ყველა სახის უფლებას ვებ 

გვერდზე და მის შინაარსზე. ვებ-გვერდის მისამართი (URL) ხელმისაწვდომი უნდა 

იყოს სულ მცირე 31/12/2015-მდე (ადამის პროგრამის დირექტორი უფლებას იტოვებს 

დაუშვას გამონაკლისი). კონკურში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ 

01/09/2013-დან შექმნილ ვებ-გვერდებს. ვებ-გვერდზე მოცემული უნდა იყოს 

ინფორმაცია ინგლისურ ან რუსულ ენებზე, ან ვებ გვერდის ორიგინალ ენაზე, თან 

დართული ადეკვატური თარგმანით. ვებ-გვერდის შინაარსი არ უნდა არღვევდეს 

კანონს და გათვლილი იყოს ნებისმიერი ასაკის მომხმარებელზე.  

8.3 იმ შემთხვევაში, თუ ვებ-გვერდი არ არის ინდივიდუალური მონაწილის 

მფლობელობაში, მაშინ საჭიროა  უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და კომპანიის 

ბეჭედი. კატეგორიაში დაიშვება ნებისმიერი ჟანრისა და ხანგრძლივობის 

ნამუშევრები.  

 

9. ადამი ონლაინ პრიზი ინტერნეტ ვიდეოებისათვის 

9.1 კატეგორიაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ინტეგრაციისა და კულტურული 

მრავალფეროვნების თემაზე შექმნილ ინოვაციურ, ჟურნალისტურ ნამუშევრებს 

ინტერნეტ სივრცეში (ინტერნეტ ვიდეოებს).  

9.2 ვებ-ვიდეოების წარდგენა შეუძლია ნებისმიერ ვებ პროდიუსერს ევროპის 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან. პროდიუსერი უნდა ფლობდეს ვებ-

ვიდეოსთან დაკავშირებულ ყველა უფლებას. ვებ-ვიდეო მითითებულ მისამართზე 

(URL) ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სულ მცირე 31/12/2015-მდე (ადამის პროგრამის 

დირექტორი იტოვებს გამონაკლისის დაშვების უფლებას). კონკურში მონაწილეობის 

მიღება შეუძლიათ მხოლოდ 01/09/2013-დან ინტერნეტით გამოქვეყნებულ ვიდეოებს. 

ინტერნეტ ვიდეო ხელმისაწვდომი უნდა უნდა იყოს ინგლისურ ან რუსულ ენებზე, ან 

ორიგინალ ენაზე, თან დართული ადეკვატური თარგმანით. ვებ-გვერდის შინაარსი 

არ უნდა არღვევდეს კანონს და გათვლილი იყოს ნებისმიერი ასაკის მაყურებელზე. 

9.3 იმ შემთხვევაში, თუ ონლაინ ვიდეო არ არის ინდივიდუალური მონაწილის 

მფლობელობაში, მაშინ საჭიროა უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და კომპანიის 

ბეჭედი. კატეგორიაში დაიშვება ნებისმიერი ჟანრისა და ხანგრძლივობის 

ნამუშევრები.  

 

. 

 



10. რეგისტრაცია 2015 წლის კონკურსისათვის  

10.1 ადამი მედია პრიზისათვის განაცხადების შემოტანა შესაძლებელია 01/09/2015-

დან. დაინტერესებულ პირებს რეგისტრაცია შეუძლიათ გაიარონ ონლაინ რეჟიმში. 

რეგისტრაციის ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ კონკურსის საიტზე: 

http://www.adamimediaprize.eu 

10.2 თითოეული განაცხადი უნდა შეიცავდეს შინაარსის მოკლე აღწერას (700-2000 

სიმბოლო). განაცხადის შემოტანა ხდება ინგლისურ და რუსულ ენებზე.   

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ ნამუშევარი წარმოადგენს კო-პროდუქციას, რეგისტრაციის 

ფორმაში მითითებული უნდა იყოს ყველა პარტნიორი. კო-პროდუქციის შემთხვევაში 

განაცხადის შემომტანად განიხილება ის ინსტიტუტი, რომელიც წარადგენს 

განაცხადს. კონკურსში მონაწილეობისათვის სასურველია ყველა თანაპროდიუსერის 

თანხმობა.  

 

11. ფილმისა და სატელევიზიო პროდუქციის რეგისტრაცია   

11.1 ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, თქვენ მიიღებთ საკონკურსო ნომერს.  

შემდეგ კონკურსანტმა უნდა წარადგინოს შევსებული და ხელმოწერილი განაცხადის 

ფორმა (PDF), პროგრამის ორი ასლი (DVD) და შინაარსის მოკლე აღწერა.   

12. ვებგვერდებისა და ვებ-ვიდეოების რეგისტრაცია  

12.1 ონლაინ რეგისტრაციის ფორმის შევსების შემდეგ, თქვენ მიიღებთ საკონკურსო 

ნომერს. შემდეგ კონკურსანტმა უნდა წარადგინოს შევსებული და ხელმოწერილი 

განაცხადის ფორმა (PDF), მიუთითოს ვებ მისამართი (URL) და შინაარსის მოკლე 

აღწერა.  

12.2 კონკურსში მონაწილე ვებ-გვერდები ინტერნეტით ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

კონკურისის მიმდინარეობისას (01/09/2015-31/12/2015). აღნიშნული დროის 

მონაკვეთში, ვებ-გვერდი არ უნდა იქნას მნიშვნელოვნად მოდიფიცირებული.  

 

13. ხარჯების ანაზღაურება  

13.1 ადამი მედია პრიზი არ ანაზღაურებს კონკურის მონაწილეთა მხრიდან 

საკონკურსო მასალის მომზადებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. ადამი ასევე არ 

ფარავს ტრანსპორტირების, დაზღვევისა და საბაჟო გადასახადებს. შემოტანილი DVD 

და სხვა სახის მასალა არ უბრუნდება ავტორს და ხდება ადამის საკუთრება.  

 

 

14. ჟიური  

14.1 კონკურსანტების შერჩევას და გამარჯვებულის გამოვლენას უზრუნველყოფს 

დამოუკიდებელი, საერთაშორისო ჟიური, რომელიც დაკომპლექტებულია წამყვანი 

ჟურნალისტებითა და მედიაექსპერტებით. ჟიურის გადაწყვეტილება საბოლოოა და 

გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.   

 

 

http://www.adamimediaprize.eu/


15. გამარჯვებულთა გამოცხადება  

15.1 ადამი მედია პრიზი 2015 წლის გამარჯვებულებს გამოაცხადებს 2015 წლის 

დეკემბერში, თბილისში, კონკურსის სატელევიზიო გალა დაჯილდოებაზე.  

16. გაშუქება და გამოქვეყნების უფლებები  

16.1 ადამი მედია პრიზი იტოვებს უფლებას, ყოველგვარი საფასურის გარეშე, საჯარო 

მიზნებისთვის გამოიყენოს კონკურსისთვის წარდგენილი ფილმის, სატელევიზიო 

პროგრამისა და ინტერნეტ ვიდეოს მაქსიმუმ 5 წუთიანი მონაკვეთი. მას ასევე აქვს 

აღნიშნული მასალის გამოყენების უფლება მაგალითად პრიზის გადაცემისას, 

რადიოს ან ტელევიზიის საშუალებით გაშუქებისას. აგრეთვე, იტოვებს უფლებას 

გამოიყენოს მასალის მაქსიმუმ 5 წუთიანი მონაკვეთი ადამი-სა და მისი 

პარტნიორების ვებ-გვერდებზე.     

16.2 ადამი მედია პრიზი იტოვებს უფლებას მაგალითად პრიზის დაჯილდოების 

ცერემონიაზე გამოიყენოს სურათები, ფოტოები ან კადრები კონკურსში მონაწილე 

ფილმებიდან, ტელე-პროგრამებიდან და ვიდეოებიდან. ადამი მედია პრიზს, ასევე 

შეუძლია აღნიშნულ მასალაზე უფლებები გადასცეს მესამე პირს, პრესაში გაშუქების 

მიზნით.   

 

17. იურიდიული პირი  

17.1 ადამი მედია პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისათვის აღმოსავლეთ 

ევროპაში წარმოადგენს გერმანული არაკომერციული ორგანიზაციის - 

Forschungsgruppe Modellprojekte e.V ინიციატივას. ორგანიზაციის სათაო ოფისი 

მდებარეობს გერმანიაში, ქ. ვაინჰაიმი. აღნიშნული ორგანიზაცია ფლობს ყველა 

ზემოთ აღნიშნულ უფლებას.  

 

18. შეთანხმება 

18.1 კონკურსში მონაწილეობის მიღებით, მონაწილე ეთანხმება ზემოთ აღნიშნულ 

პირობებს. არასრული ან არასწორი ინფორმაცია, შესაძლოა გახდეს კონკურსის 

დატოვების მიზეზი.   

18.2 გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.   

19. განაცხადის მიღების საბოლოო ვადა - 2015 წლის 25 ოქტომბერი. 

ონლაინ რეგისტრაციის გავლისა და საკონკურსო ნომრის მიღების შემდეგ, გთხოვთ, 

შევსებული განაცხადის ფორმა (თანდართული კომპანიის ბეჭდით და 

ანგარიშვალდებული წარმომადგენლის ხელმოწერით) გააგზავნოთ შემდეგ 

მისამართზე:  

ადამი მედია პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისათვის 

შვეიცარიის განვითარების ოფისი სამხრეთ კავკასიაში 

რადიანის ქ.12, 0179 თბილისი, საქართველო 

 

ან განაცხადის ფორმაში მითითებულ მისამართზე.  



 

საკონკურსო მასალა მიიღება 2015 წლის 25 ოქტომბრის ჩათვლით, 18:00 საათამდე 

(თბილისის დროით).  

 
წესები შემუშავებულია ინგლისურ ენაზე. ინგლისურ ტექსტსა და თარგმნილ ტექსტს შორის 

არსებული შეუსაბამობის შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოიყენოთ ინგლისურ ტექსტში მოცემული 

ინფორმაცია.  

 

 


