
ADAMI Media Prize for Cultural Diversity in Eastern Europe 

Şərqi Avropada mədəniyyət müxtəlifliyi üzrə ADAMI media mükafat 

 

1. Müsabiqə 

ADAMI Media Prize for Cultural Diversity in Eastern Europe (Şərqi Avropada mədəniyyət 

müxtəlifliyi üzrə ADAMI media mükafatı) Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrindən – 

Ermənistan, Azərbaycan, Belarusiya, Gürcüstan, Moldova və Ukraynadan olan jurnalistlər və 

media mütəxəssisləri üzərində cəmləşir. 

Biz müxtəlif milli, etnik, dini və mədəni adət ənənələrə malik olan insanların sülh şəraitində 

yaşamasına şərait yaradan film, TV və onlayn proqramlar axtarırıq.  

ADAMI Media mükafatı ŞT ölkələrində miqrasiya, inteqrasiya və mədəniyyət müxtəlifliyi 

mövzusunda ən yaxşı proqramları qəbul edir. Bütün janr və formatlara yol verilir. ADAMI 

Media mükafatı pul mükafatları ilə təmin edilir. Müraciətlər üzrə son tarix 25.10.2015-ci ildir. 

 

2. Proqramlar və veb səhifələr 

2.1. Film və televiziya – Təqdim edilmiş bütün proqramlar birinci dəfə 01.09.2013-cü ildən 

25.10.2015-ci il tarixinədək olan müddət ərzində yayımlanmış olmalıdır. Proqramlar veriliş 

formasında təqdim edilməlidir. Onlar hər hansı reklam və ya reklam bloklarından ibarət 

olmamalıdır. Gənclər üçün ADAMI Media mükafatı üçün rəsmi şəkildə müvafiq təhsil 

kursunun (məktəb, universitet və s.) əsas təlimində tezi kimi qəbul edilən və ya ŞT ölkələrində 

(siyahıya aşağıda baxın) böyük film festivalında ekranlaşdırılan zaman qeyri – bədii 

proqramlar da təqdim edilə bilər. İştirak edən TV stansiyaları, yayım şirkətləri və təhsil 

müəssisələri altı ŞT ölkələrindən birində baş ofisə malik olmalıdır. 

2.2. İnternet platformaları və onlayn videolar – İştirak edən aparıcılarının müraciəti (audio 

vizual material ilə birlikdə veb səhifələr) və ya yayım şirkətləri, agentlikləri, media şirkətləri 

və ya fərdi şəxslər kimi onlayn videolar 01.06.2015-ci ildən 15.12.2015-ci ilədək altı ŞT 

ölkələrindən birində yaşayış yerinə və ya hüquqi ünvana malik olmalıdır.  

2.3. Bütün veb səhəfələr və onlayn videoların hamısı birinci dəfə 01.09.2013-cü ildən 

25.10.2015-ci il tarixinədək olan müddət ərzində internet üzərindən ictimaiyyətə yayımlanmış 

olmalıdır. 

 

3. Mükafat kateqoriyaları 

ADAMI Media mükafatları altı mükafat ilə altı kateqoriyada təqdim ediləcəkdir: 

Əyləncə (bədii) üzrə ADAMI Media mükafatı 

Məlumat (qeyri bədii) üzrə ADAMI Media mükafatı 



Xəbərlər və Qısa Qeyri bədii verilişlər üzrə ADAMI Media mükafatı 

Gənclər üçün ADAMI Media mükafatı 

Veb səhifələr üzrə ADAMI onlayn mükafat 

Veb videolar üzrə ADAMI onlayn mükafat 

 

4. Əyləncə üzrə ADAMİ Media mükafatı 

4.1. Mükafat bədii və əyləncə sahəsində olan proqramlar üzrə (kini, multfilm, TV serialı, TV 

şouları) təltif ediləcək.  

4.2. ŞT ölkələrində olan TV stansiyaları, telekompaniyalar və müstəqil kompaniyalar Əyləncə 

üzrə ADAMI Media mükafatında iştirak edə bilər.  

4.3. Müraciətlər Rus və ya İngilis dili versiyalarında və ya orijinaldan İngilis və ya Rus dilinə 

tərcümələrlə təqdim edilməlidir. Seriallar və ya çox hissəli müraciətlər zamanı maksimum üç 

hissə təqdim edilməlidir. Bütün formatlara, uzunluğa və janrlara icazə verilir.  

 

5. Məlumat üzrə ADAMI Media mükafatı 

5.1. Mükafat qeyri bədii\sənədli film sahəsi üzrə təltif ediləcəkdir.  

5.2. ŞT ölkələrində olan TV stansiyaları, telekompaniyalar və müstəqil kompaniyalar 

Məlumat üzrə ADAMI Media mükafatında iştirak edə bilər.  

5.3. Müraciətlər Rus və ya İngilis dili versiyalarında və ya orijinaldan İngilis və ya Rus dilinə 

tərcümələrlə təqdim edilməlidir. Seriallar və ya çox hissəli müraciətlər zamanı maksimum üç 

hissə təqdim edilməlidir. 10 dəqiqədən çox davam edən formatların hamısına və qeyri bədii 

janrların hamısına icazə verilir.  

 

6. Xəbərlər və Qısa Qeyri bədii verilişlər üzrə ADAMI Media mükafatı 

6.1. Mükafatlar xəbərlər və qısa qeyri bədii verilişlər üzrə təltif edilir.  

6.2. ŞT ölkələrində olan TV stansiyaları, telekompaniyalar və müstəqil kompaniyalar Xəbərlər 

və Qısa Qeyri bədii verilişlər üzrə ADAMI Media mükafatında iştirak edə bilər.  

6.3. Müraciətlər Rus və ya İngilis dili versiyalarında və ya orijinaldan İngilis və ya Rus dilinə 

tərcümələrlə təqdim edilməlidir. Seriallar və ya çox hissəli müraciətlər zamanı maksimum üç 

hissə təqdim edilməlidir. 10 dəqiqəyədək olan formatların hamısına və qeyri bədii janrların 

hamısına icazə verilir.  

 

 



7. Gənclər üçün ADAMI Media mükafatı 

7.1. Mükafatlar TV və ya film studiyalarına təqdim ediləcək.  

7.2. ŞT ölkələrində olan TV stansiyaları, telekompaniyalar və müstəqil kompaniyaların hamısı, 

həmçinin film və televiziya məktəbləri, jurnalistlik məktəbləri, akademiyaları və jurnalistlik 

kollegiyaları, kommunikasiya və media proqram təqdim etməyə dəvət olunur.  

7.3. İştirakçıların yaşı 28-dən artıq olmamalıdır. Bütün format və janrlara yol verilir.  

7.4. TV tərəfindən yayımlanmamış və ya rəsmi şəkildə müvafiq təhsil kursunun (məktəb, 

universitet və s.) əsas təlimində tezi kimi qəbul edilməyən filmlər aşağıdakı film 

festivallarının birində ekranlaşdırılan zaman təqdim edilə bilər.  

 

Ukrayna: Odessa Beynəlxalq Film festivalı, Molodist Kiyev Beynəlxalq Film festivalı, Lviv 

Beynəlxalq Qısa Film festivalı Wiz – Art, Kyiv Beynəlxalq Qısa Film festivalı, Beynəlxalq 

İnsan hüquqları üzrə Sənədli Film festivalı Docudays UA, Beynəlxalq Film və Şəhərsalma 

festivalı 86.  

Gürcüstan: Tbilisi Beynəlxalq Film festivalı, CinéDOC – Tbilisi Beynəlxalq Sənədli Film 

festivalı 

Ermənistan: Qızıl Ərik Beynəlxalq Film festivalı, ReAnimania Beynəlxalq Cizmi Filmi 

festivalı, Bir atəş Beynəlxalq Qısa Film festivalı 

Azərbaycan: Bakı Beynəlxalq Film festivalı 

Belarusiya: Minsk Beynəlxalq Film festivalı Listapad 

Moldova: Beynəlxalq Sənədli Film festivalı Xronoqraf 

 

8. Veb səhifələr üzrə ADAMI onlayn mükafat 

8.1. Mükafat inteqrasiya və mədəniyyət müxtəlifliyi mövzusunda innovativ onlayn jurnalistika 

(veb səhifələr) üzrə təltif edilir.  

8.2. Veb səhifələr ŞT ölkələrindən olan hər hansı veb yaradıcısı tərəfindən təqdim edilə bilər. 

Veb səhifə yaradıcısı sayt və onun məzmunu üzrə bütün hüquqlara malik olmalıdır. Saytın 

dəqiq URL-i ən axı 31.12.2015-ci ilədək mövcud olmalıdır (ADAMI-nin proqram üzrə 

direktoru tərəfindən müstəsnalar müəyyən edilə bilər). Yalnız birinci dəfə 01.09.2013-cü ildən 

sonra ictimaiyyətə təqdim olunan veb səhifələr təqdim edilə bilər. Onlar İngilis və ya Rus 

dilində mövcud olmalı və ya orijinal dildən İngilis və ya Rus dilinə tərcümə ilə birlikdə 

olmalıdır. Məzmunu uşaqlar tərəfindən baxılması üçün müvafiq olmalı və qanun pozuntusuna 

yol verilməməlidir.  

8.3. Əgər veb səhifə fərd kimi iştirak edənə məxsus deyilsə, onda şirkətin möhürü və 

səlahiyyətli nümayəndənin imzası tələb edilir.  



 

9. Veb videolar üzrə ADAMI onlayn mükafat 

9.1. Mükafat inteqrasiya və mədəniyyət müxtəlifliyi mövzusunda innovativ onlayn jurnalistika 

(veb videolar) üzrə təltif edilir.  

9.2. Veb videolar ŞT ölkələrindən olan hər hansı video yaradıcısı tərəfindən təqdim edilə bilər. 

Video səhifə yaradıcısı sayt və onun məzmunu üzrə bütün hüquqlara malik olmalıdır. 

Videonun dəqiq URL-i ən azı 31.12.2015-ci ilədək mövcud olmalıdır  

(ADAMI-nin proqram üzrə direktoru tərəfindən müstəsnalar müəyyən edilə bilər). Yalnız 

birinci dəfə 01.09.2013-cü ildən sonra ictimaiyyətə təqdim olunan veb səhifələr təqdim edilə 

bilər. Onlar İngilis və ya Rus dilində mövcud olmalı və ya orijinal dildən İngilis və ya Rus 

dilinə tərcümə ilə birlikdə olmalıdır. Məzmunu uşaqlar tərəfindən baxılması üçün müvafiq 

olmalı və qanun pozuntusuna yol verilməməlidir.  

9.3. Əgər veb səhifə fərd kimi iştirak edənə məxsus deyilsə, onda şirkətin möhürü və 

səlahiyyətli nümayəndənin imzası tələb edilir.  

 

10. 2015-ci il müsabiqəsi üzrə qeydiyyat 

10.1. ADAMI müsabiqəsi 01.09.2015-ci il tarixində açılır. Qeydiyyat onlayn olaraq 

www.adamimediaprize.eu saytında aparılır.  

10.2. Hər bir müraciətin məzmunu qısaca təsvir edilməlidir. Məzmunun xülasəsi 700 və 2000 

işarədən ibarət olmalıdır. Xülasələr İngilis və Rus dilində təqdim olunmalıdır.  

10.3. Bütün müştərək tərəfdaşların hamısı qeydiyyat formunda sadalanmalıdır. Müştərək 

tərəfdaşlar onları təqdim edən müəssisənin adından müraciət edilmiş kimi qəbul edilməlidir. 

Müştərək tərəfdaşların ADAMI müsabiqəsində iştirakı üzrə razılıq verilmiş qəbul edilməlidir.  

 

11. Film və televiziya təsirlərinin qeydiyyatı 

11.1. Onlayn qeydiyyat formasını doldurduqdan sonra siz müsabiqə (qeydiyyat) nömrəsi 

alacaqsınız. Təqdim edilmiş hər bir film və ya televiziya proqramı tamamlanmış və 

imzalanmış qeydiyyat forması (PDF), proqramın iki sürəti (DVD) və mündəricat ilə müşayət 

edilməlidir.  

 

12. Veb səhifələr və veb videoların sistemə daxil edilməsi 

12.1. Onlayn qeydiyyat formasını doldurduqdan sonra siz müsabiqə (qeydiyyat) nömrəsi 

alacaqsınız. Təqdim edilmiş hər bir onlayn video və ya veb səhifə tamamlanmış və 

imzalanmış qeydiyyat forması (PDF), dəqiq URL ünvanı və məzmunun təsviri ilə müşayət 

edilməlidir. 

http://www.adamimediaprize.eu/


12.2. Təqdim edilmiş veb səhifələr müsabiqənin sonunda müşahidə müddəti ərzində 

(01.09.2015-dən 31.12.2015-ə kimi) onlayn olaraq mövcud olmalıdır və bu müddət ərzində 

əsaslı dəyişikliklər edilə bilməz.  

 

13. Xərclərin əvəzinin ödənilməsi 

ADAMI müsabiqədə təqdim edilmiş materiallar üzrə hər hansı xərcləri və əlaqədar maliyyə 

xərclərini qarşılamayacaq. Daşınma, gömrük və sığorta xərcləri ADAMI tərəfindən 

qarşılanmayacaqdır. Təqdim edilmiş materiallar geri qaytarılmayacaq və ADAMI Media 

mükafatın əmlakı olacaq.  

 

14. ADAMI – nin münsiflər heyəti 

Aparıcı jurnalistlər və media mütəxəssislərindən ibarət beynəlxalq, müstəqil münsiflər heyəti 

hansı müraciətin qəbul ediləcəyinə dair qərar qəbul edəcək və mükafat sahiblərini seçəcək. 

Münsiflər heyətinin qərarı hüquqi dəstək almadan sondur.  

 

15. Qaliblərin elan edilməsi 

ADAMI Media mükafatı 2015-in qalibləri 2015-ci ilin Dekabr ayında Gürcüstan, Tbilisidə 

keçiriləcək təntənəli TV qala gecesində elan ediləcəkdir.  

 

16. Yayım və nəşriyyat hüquqları 

16.1. ADAMI Media mükafatı təqdim edilmiş filmlərin, televiziya hesabatlarının və onlayn 

videoların 5 dəqiqəsini ictimaiyyətə təqdim etmək, onları yayımlamaq və pulsuz olaraq, yəni, 

təltif mərasiminin radioda və ya televiziyada təqdim edilməsi zamanı yayınlatmaq və 

ADAMI-nin və tərəfdaşlarının veb səhifələrinə 5 dəqiqəyədək hissələri əlavə etmək hüququna 

malikdir.  

16.2. Təqdim edilmiş TV-dən, filmdən və ya onlayn təqdimatlardan tək şəkillər, fotoqraflar və 

ya \və ya parçalar da təltifetmə mərasimində ADAMI və onun tərəfdaşları tərəfindən də 

istifadə edilə bilər ADAMI bu hüquqları mətbuat və ictimai əlaqələr üzrə fəaliyyətlər ilə 

əlaqədar olaraq üçüncü tərəflərə verə bilər.  

 

17. Hüquqi şəxs 

17.1. ADAMI Media Prize for Cultural Diversity in Eastern Europe (Şərqi Avropada 

mədəniyyət müxtəlifliyi üzrə media mükafatı) ADAMI-nin nə vaxt yuxarıda qeyd olunan 

şərtlərdə, xüsusilə də ADAMI Media mükafatı üzrə hüquqlarının ötürülməsi və ya ADAMI 

Media mükafatı ilə tərtib edilən müqavilələrə dair şərtlərdə qeyd olunması üzrə öhdəlik 



daşıyan və istinad edən hüquqi şəxs olan, Almaniya, Veynheymdə qeyri-mənfəət təşkilatı olan 

Forschungsgruppe Modellprojekte e.V –in təşəbbüsüdür.  

 

18. Razılıq 

18.1. Yuxarıda qeyd edilmiş şərtləq ADAMI Media mükafat 2015 müsabiqəsinə daxil olunan 

zaman qəbul edilmiş hesab edilir. Natamam və ya qeyri-düzgün məlumat müsabiqədən 

çıxarılma ilə nəticələnə bilər.  

18.2. Qərar məhməkəyə müraciət edilmədən yekun qərardır.  

 

19. Müraciətlər üzrə son tarix 25.10.2015-ci ildir 

Onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçdikdən və müsabiqə nömrəsini aldıqdan sonra zəhmət olmasa 

tamamlanmış giriş formasını (müvafiq olan yerdə şirkətin möhürü və səlahiyyətli 

nümayəndənin imzası ilə) aşağıdakı ünvana göndərin: 

 

Mədəniyyət müxtəlifliyi üzrə ADAMI Media mükafatı 

İsveçrə əməkdaşlıq idarəsi Cənubi Qafqaz 

Gürcüstan Respublikası, Tbilisi 0179, Radiani küçəsi 7a 

 

və ya giriş formasında qeyd edilmiş ünvana. 

Bütün materiallar 25.10.2015-ci il yerli vaxtla axşam 6:00-a kimi qəbul edilməlidir.  

 

 

Qaydalar İngilis dilində tərtib edilmişdir. Qaydaların İngilis dili versiyası ilə hər hansı 

tərcüməsi arasında ziddiyyət yaranan zaman İngilis dili versiyası üstünlük təşkil etməlidir.  


