
 

ADAMI Медыа-ўзнагарода за культурную разнастайнасць ва Ўсходняй 

Еўропе 
 
 

1. Конкурс 

ADAMI Медыа-ўзнагарода за культурную разнастайнасць ва Ўсходняй Еўропе тычыцца 

журналістаў і работнікаў сродкаў масавай інфармацыі краін Усходняга партнёрства ў 

рамках праекта ЕС - Арменіі, Азербайджана, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. 

У рамках конкурсу будуць разглядацца медыа-прадукты тэлебачання, кінематаграфіі і 

інтэрнэта, якія спрыяюць мірнаму суіснаванню людзей розных нацыянальных, 

этнічных, рэлігійных або культурных традыцый. ADAMI Медыа-ўзнагародай будуць 

адзначаны лепшыя праграмы па тэме міграцыі, інтэграцыі і культурнай разнастайнасці 

ў краінах Усходняга партнёрства. Дазваляюцца ўсе фарматы і жанры. ADAMI Медыа-

ўзнагарода забяспечана грашовымі прызамі.  Апошні дзень падачы заявак - 

25.10.2015. 
 

2. Праграмы і веб-старонкі 

2.1 Кіно і тэлебачанне - усе прадстаўленыя праграмы павінны быць публічна 

транслявацца ўпершыню паміж 01.09.2013 і 25.10.2015.  Праграмы павінны быць 

прадстаўлены ў форме вяшчання. Яны не павінны ўтрымліваць якую-небудзь рэкламу 

ці рэкламныя блокі.  Для ўдзелу ў катэгорыі конкурсу Моладзевая ADAMI могуць быць 

прадстаўлены праграмы, якія не трансляваліся, пры ўмове, што яны афіцыйна 

праходзілі як дыпломныя работы ў асноўным даследаванні адпаведнага навучальнага 

курса (акадэмія, універсітэт і г.д.) або былі паказаны на буйным кінафестывалі ў 

краінах Усходняга партнёрства (гл. спіс ніжэй). Жадаючыя прыняць удзел у конкурсе 

тэлеканалы, прадзюсерскія кампаніі і навучальныя ўстановы павінны мець штаб-

кватэру ў якой-небудзь з шасці краін Усходняга партнёрства. 

2.2 Інтэрнэт-сайты і інтэрнэт-відэа – тыя, хто прадстаўляе матэрыялы ў Інтэрнэт  

(вэб-старонкі з аўдыёвізуальнымі матэрыяламі) або інтэрнэт-відэа, а менавіта, 

вяшчальныя кампаніі, агенцтвы, медыйныя кампаніі і прыватныя асобы, павінны мець 

месца жыхарства або зарэгістраваную юрыдычную адрэсу на перыяд з 01.06.2015 да 

15.12.2015 у адной з краін Усходняга партнёрства. Выключэнні магчымыя толькі з 

асабістага дазволу праграмнага дырэктара ADAMI.  

2.3 Усе інтэрнэт-старонкі і інтэрнэт-відэа павінны быць ўпершыню паказаны ў 

Інтэрнэце паміж 01.09.2013 і 25.10.2015. 
 

3. Катэгорыі ўзнагарод 

Шэсць ADAMI Медыа-ўзнагарод будзе прысуджана ў шасці катэгорыях:  

 ADAMI Медыа-ўзнагарода ў галіне забаў (мастацкія фільмы) 

 ADAMI Медыа-ўзнагарода за інфармацыю (дакументальныя 

фільмы) 
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 ADAMI Медыа-ўзнагарода за навіны і кароткаметражныя 

дакументальныя фільмы  

Моладзевая ADAMI Медыа-ўзнагарода 

 ADAMI Інтэрнэт-узнагарода за інтэрнэт-сайты  

 ADAMI Інтэрнэт-узнагарода за інтэрнэт-відэа 
 

4.  ADAMI Медыа-ўзнагарода ў галіне забаў  

4.1 Узнагарода будзе ўручана ў мастацкіх і забаўляльных галінах (фільмы, 

мультфільмы, серыялы, тэлешоў). 

4.2 У намінацыі ADAMI Медыа-ўзнагарода ў галіне забаў могуць удзельнічаць 

любыя тэлекампаніі, тэлевізійныя і незалежныя вытворчыя кампаніі ў краінах 

Усходняга партнёрства.  

4.3 Заяўкі падаюцца на англійскай ці рускай мове або з адпаведным перакладам 

арыгінала на англійскую або рускую мову. Серыялы або запісы, якія складаюцца з 

некалькіх частак, павінны быць пададзены максімум у трох частках.  Дазваляюцца ўсе 

фарматы, любая працягласць і ўсе мастацкія жанры. 
 

5.  ADAMI Медыа-ўзнагарода за інфармацыю   

5.1. Гэтая ўзнагарода будзе прысуджана ў галіне немастацкіх / дакументальных 

матэрыялаў. 

5.2. У намінацыі ADAMI Медыа-ўзнагарода за інфармацыю могуць удзельнічаць 

любыя тэлекампаніі, тэлевізійныя і незалежныя вытворчыя кампаніі ў краінах 

Усходняга партнёрства. 

5.3. Заяўкі падаюцца на англійскай ці рускай мове або з адпаведным перакладам 

арыгінала на англійскую або рускую мову. Серыялы або запісы, якія складаюцца з 

некалькіх частак, павінны быць пададзены максімум у трох частках.  Дазваляюцца ўсе 

фарматы працягласцю больш за 10 хвілін і ўсе немастацкія жанры. 
 
 

6.  ADAMI Медыа-ўзнагарода за навіны і кароткаметражныя дакументальныя фільмы  

6.1. Гэтая ўзнагарода будзе прысуджана за навіны і кароткаметражныя 

дакументальныя відэа (максімум 10 хв.). 

6.2. У намінацыі ADAMI Медыа-ўзнагарода навіны і кароткаметражныя 

дакументальныя фільмы могуць удзельнічаць любыя тэлекампаніі, тэлевізійныя і 

незалежныя вытворчыя кампаніі ў краінах Усходняга партнёрства.  

6.3. Заяўкі падаюцца на англійскай ці рускай мове або з адпаведным перакладам 

арыгінала на англійскую або рускую мову. Серыялы або запісы, якія складаюцца з 

некалькіх частак, павінны быць пададзены максімум у трох частках.  Дазваляюцца ўсе 

фарматы працягласцю да 10 хвілін і ўсе немастацкія жанры. 
 

7. Моладзевая ADAMI Медыа-ўзнагарода 
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7.1. Узнагарода будзе прысуджана за тэле- ці кінавытворчасць. 

7.2. У гэтай намінацыі запрашаюцца прадстаўляць свае праграмы любыя 

тэлекампаніі, тэлевізійныя і незалежныя вытворчыя кампаніі ў краінах 

Усходняга партнёрства, а таксама ўсе кіна- і тэлевізійныя школы, школы 

журналістыкі, акадэміі і каледжы журналістыкі, звязаныя з масавай 

інфармацыяй.   

7.3. Удзельнікам павінна быць не больш за 28 гадоў.  Дазваляюцца ўсе фарматы і 

жанры. 

7.4. Фільмы, якія не трансляваліся па тэлебачанні ці не праходзілі як дыпломныя 

работы па адпаведным навучальным курсе, могуць быць прадстаўлены пры ўмове, 

што яны паказваліся на адным з наступных кінафестываляў: 
 
 

Україна: Адэскі міжнародны кінафестываль; Кіеўскі Міжнародны Кінафестываль «Молодість»,  Львоўскі 

Міжнародны фестываль кароткаметражных фільмаў Wiz-Art; Кіеўскі Міжнародны фестываль кароткаметражных 

фільмаў; Міжнародны фестываль дакументальнага кіно аб правах чалавека DOCUDAYS UA; Міжнародны 

Фестываль кіно і урбаністыкі 86 

Грузія:  Тбіліскі Міжнародны Кінафестываль; CineDOC-Tbilisi - Міжнародны фестываль дакументальнага кіно 

Арменія: Міжнародны Ерэванскі кінафестываль “Залаты абрыкос”; Міжнародны анімацыйны кінафестываль 

ReAnimania ; Міжнародны кінафестываль кароткаметражнага кіно “Адзін кадр”  

Азербайджан: Бакінскі міжнародны кінафестываль   

Беларусь: Мінскі міжнародны кінафестываль “Лістапад”   

Малдова: Міжнародны фестываль дакументальнага кіно Cronograf 

 
 
 
 
 
 

8.  ADAMI Інтэрнэт-узнагарода за інтэрнэт-сайты  

8.1 На атрыманне гэтай узнагароды  разглядаюцца наватарскія журналісцкія 

інтэрнэт-матэрыялы (інтэрнэт-сайты) на тэму інтэграцыі і культурнай разнастайнасці. 

8.2 Інтэрнэт-сайты могуць быць прадстаўлены любым веб-вытворцам з краін 

Усходняга партнёрства. Вытворца павінен валодаць усімі правамі на сайт і матэрыялы, 

апублікаваныя на сайце. Сайт мусіць быць даступны пры ўводзе дакладнай інтэрнэт-

адрэсы (URL) прынамсі да 31.12.2015 года. (Выключэнні могуць быць прадстаўлены з 

дазволу праграмнага дырэктара ADAMI).  Удзельнічаць могуць толькі тыя інтэрнэт-

сайты, якія былі ўпершыню паказаны ў Інтэрнэце пасля 01.09.2013. Яны павінны быць 

даступныя на англійскай або рускай мове ці мець адпаведны пераклад арыгінала на 

англійскую або рускую мову. Змест мусіць быць разлічаны для прагляду дзецьмі і не 

павінен парушаць закон. 

8.3 Калі інтэрнэт-сайт не знаходзіцца ва ўласнасці індывідуальнага ўдзельніка, 

патрабуецца дазвол з пячаткай і подпісам упаўнаважанага прадстаўніка кампаніі. 

Дазваляюцца ўсе фарматы і жанры. 
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9.  ADAMI Інтэрнэт-узнагарода за інтэрнэт-відэа 

9.1 На атрыманне гэтай узнагароды  разглядаюцца наватарскія журналісцкія 

інтэрнэт-матэрыялы (інтэрнэт-відэа) на тэму інтэграцыі і культурнай разнастайнасці. 

9.2 Інтэрнэт-відэа могуць быць прадстаўлены любым вытворцам відэа з краін 

Усходняга партнёрства. Вытворцы павінны валодаць усімі правамі на пададзенае 

відэа. Відэа мусіць быць даступна пры ўводзе дакладнай інтэрнэт-адрэсы (URL) 

прынамсі да 31.12.2015 года. (Выключэнні могуць быць прадстаўлены з дазволу 

праграмнага дырэктара ADAMI).  Удзельнічаць могуць толькі відэа працягласцю да 

дзесяці хвілін, якія з'явіліся ў Інтэрнэце публічна пасля 01.09.2013. Яны павінны быць 

даступныя на англійскай або рускай мове ці мець адпаведны пераклад арыгінала на 

англійскую або рускую мову. Змест відэа мусіць падыходзіць да прагляду дзецьмі. 

Відэа не павінны парушаць закон.  

9.3 Калі інтэрнэт-відэа не знаходзіцца ва ўласнасці індывідуальнага ўдзельніка, 

патрабуецца дазвол з пячаткай і подпісам упаўнаважанага прадстаўніка кампаніі. 

Дазваляюцца ўсе фарматы і жанры. 
 

10. Рэгістрацыя для конкурса 2015 

10.1 Конкурс ADAMI пачынаецца 01.09.2015. Рэгістрацыя для ўдзелу ў 

конкурсе праводзіцца праз Інтэрнэт на сайце www.adamimediaprize.eu. 

10.2 Кожная заяўка мусіць суправаджацца кароткім апісаннем зместу. Аб’ём 

кароткага зместу мусіць складаць ад 700 да 2000 знакаў.   РЭЗЮМЭ МУСЯЦЬ БЫЦЬ І НА 

АНГЛІЙСКАЙ, І НА РУСКАЙ МОВЕ.  

10.3 У выпадку сумеснай вытворчасці, у рэгістрацыйнай форме павінны быць 

пералічаны ўсе партнёры.  Сумесная вытворчасць разглядаецца як заяўка ад імя 

арганізацыі, якая прадстаўляе праграму. Удзел у конкурсе ADAMI прадугледжвае 

наяўнасць згоды ўсіх сумесных вытворцаў.  
 

11. Рэгістрацыя кіна- і тэлевізійных матэрыялаў, пададзеных на конкурс 

Пасля запаўнення формы рэгістрацыі праз Інтэрнэт Вы атрымаеце конкурсны 

(рэгістрацыйны) нумар. Кожны фільм ці тэлевізійная праграма падаецца на конкурс 

разам з запоўненай і падпісанай рэгістрацыйнай формай (у фармаце PDF), двума 

копіямі праграмы (на DVD) і табліцай зместу. 
 

12. Лагін для інтэрнэт-сайтаў і інтэрнэт-відэа 

12.1 Пасля запаўнення формы рэгістрацыі праз Інтэрнэт Вы атрымаеце конкурсны 

(рэгістрацыйны) нумар. Кожны інтэрнэт-сайт ці інтэрнэт-відэа падаецца на конкурс 

разам з запоўненай і падпісанай рэгістрацыйнай формай (у фармаце PDF), дакладнай 

інтэрнэт-адрэсай (URL ) і апісаннем зместу. 
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12.2 Прадстаўленыя веб-старонкі павінны быць даступныя ў Інтэрнэце падчас 

назіральнага перыяду конкурсу, ад 01.09.2015 да 31.12.2015, і не могуць быць 

істотна змененыя за гэты час. 

13. Пакрыццё выдаткаў 

ADAMI не пакрывае выдаткаў на матэрыялы, прадстаўленыя ў якасці запісаў для 

конкурсу, і іншых адпаведных фінансавых выдаткаў. ADAMI не пакрывае выдаткі на 

дастаўку, мытныя плацяжы і страхаванне. Пададзеныя на конурс матэрыялы не 

вяртаюцца і пераходзяць ва ўласнасць ADAMI Медыа-ўзнагароды. 
 

14. Журы ADAMI  

Разглядаць пададзеныя заяўкі і ажыццявіць выбар прызёраў будзе незалежнае 

міжнароднае журы, якое складаецца з вядучых журналістаў і медыа-экспертаў. 

Рашэнне журы з'яўляецца канчатковым і апратэставанню не падлягае. 
 

15. Абвяшчэнне пераможцаў 

Пераможцы ADAMI Медыа-ўзнагароды 2015 будуць абвешчаны ў снежні 2015 падчас 

гала-цырымоніі ў Тбілісі, Грузія. 
 

16. Вяшчанне і выдавецкія правы 

16.1 ADAMI Медыа-ўзнагарода захоўвае права публічна прайграваць да 5 хвілін з 

прадстаўленых фільмаў, тэлевізійных рэпартажаў і інтэрнэт-відэа і выкарыстоўваць іх 

бясплатна, напрыклад, падчас трансляцыі цырымоніі ўзнагароджання па радыё і 

тэлебачанні; урыўкі гэтых матэрыялаў, працягласцю да 5 хвілін, могуць 

выкарыстоўвацца на сайце ADAMI і яе партнёраў. 

16.2 ADAMI Медыа-ўзнагарода і яе партнёры могуць выкарыстоўваць таксама 

асобныя малюнкі, фатаграфіі і/або фрагменты з прадстаўленых тэлевізійных, кіна- ці 

інтэрнэт-запісаў, напрыклад, падчас цырымоніі ўзнагароджання і яе асвятлення. 

ADAMI можа перадаць гэтыя правы трэцім асобам для дзейнасці, звязанай з прэсай ці 

грамадскімі адносінамі.  
 

17. Юрыдычная асоба 

17.1. ADAMI Медыа-ўзнагарода за культурную разнастайнасць ва Ўсходняй Еўропе 

з’яўляецца праектам некамерцыйнай арганізацыі Forschungsgruppe Modellprojekte 

e.V., Вайнхайм, Германія, якая з'яўляецца юрыдычнай асобай, адказнай за 

вышэйпададзеныя ўмовы ADAMI, асабліва адносна перадачы правоў да ADAMI Медыа-

ўзнагароды або любога пагаднення, складзенага з ADAMI Медыа-ўзнагародай. 
 

18. Згода 

18.1 Удзельнік конкурсу ADAMI Медыа-ўзнагарода 2015 аўтаматычна прымае 

вышэйзгаданыя ўмовы. Прадастаўленне ўдзельнікам конкурсу няпоўнай або 

няправільнай інфармацыі можа паслужыць прычынай адхілення заяўкі. 
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18.2 Рашэнне з'яўляецца канчатковым і апратэставанню не падлягае. 

19. Апошні дзень падачы заявак - 25.10.2015 

Зарэгістраваўшыся на сайце і атрымаўшы свой конкурсны нумар, адпраўце, калі ласка, 

запоўненую форму заяўкі з пячаткай кампаніі і подпісам ўпаўнаважаных прадстаўнікоў 

(дзе гэта дастасавальна) на адрэсу: 
 

ADAMI Медыа-ўзнагарода за культурную разнастайнасць ва Усходняй Еўропе 

Швейцарскае бюро супрацоўніцтва на Паўднёвым Каўказе  

вул. Радзіяні, 12  

0179 Тбілісі, Грузія 
 

ці на адрэсу, пададзеную ў рэгістрацыйнай форме. 
 

Усе матэрыялы павінны быць атрыманы да 18:00 па мясцовым часе 25.10.2015. 
 
 

Правілы конкурсу былі першапачаткова складзеныя на англійскай мове. У выпадку выяўлення якіх-небудзь 

супярэчнасцяў паміж англійскай версіяй і перакладам на іншую мову, прыярытэтнае значэнне мае тэкст правілаў 

на англійскай мове. 


