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Քիշինեվ'մ  ADAMI-ի հաղթողներին  հայտնաբերեցին  :	

Փայլ'ն	գալա	պարգևատրվ'մ	Արևելյան	 

Եվրոպայ'մ 	մշակ'թային 	բազմազան'թյան 	համար	

 

Անցած հինգշաբթի , Քիշինեվ'մ՝  Մոլդավայի  մայրաքաղաք'մ , կարևոր երեկո էր, քանի որ 
Արևելյան  Եվրոպայ'մ  մշակ'յթային  բազմազանությանը Մեդիա պարգև ADAMI-ի 
պարգևատրման  գալա արարող'թյ'ն  է անցկացվել : 

Վեցից երկ' մրցականը մոլդովացի  ռեժիսորներն են ստացել, յ'րաքանչյ'րին , որպես պարգև 
կանխիկ գ'մար  տվեցին 2,000 եվրո: Վալերի'  Անդրի'տան  Մեդիա  պարգև ADAMI 
Թանկարժեք  ընկերներ  կարճամետրաժ  ֆիլմի համար է ստացել «Հեռ'ստատես'թյա ն 
ժամանցային» կատեգորիայ'մ : Է'ժենի'  Պոպովիչին  հաղթել է ձեռք բերել Սորոկայի  մեծ  
թատրոնը  վավերագրական  ֆիլմի համար «Հեռ'ստատես'թյան  տեղեկատվ'թյան » 
կատեգորիայ'մ : Հաղթողներից  երկ'սը  Վրաստանից  էին. Կատեգորիայ'մ  
«Հեռ'ստատես'թյան  նոր լ'րեր/կարճամետրաժ  ոչ գեղարվեստական  ֆիլմ» Սալոմե  
Ջաշման Աշտարակով , իսկ Անաստասիա  Սլովինսկայան  Գորանի կյանքի օրենքների  համար 
պարգև է ստացել լավագ'յն  «Օնլայն տեսանյ'թի  համար»: 

Ոչ Բելառ'սը  դատարկ  ձեռքով վերադարձավ  իր հայրենիք  և ոչ էլ Ուկրաինացին : Միկոլա 
Հոմանի'կը  պարգև է ստացել լավագ'յն  վեբ-կայքի համար աշխատանքներով ՝ ճանապարհ  
մշակ'յթի  միջոցով . Խերսոնի  ' Հարավային  Ուկրաինայի  էթնիկ շրջագայ'թյ'նները : Նելա 
Վասիլեվսկաիայի  կարճամետրաժ  ֆիլմը՝ Հաղորդագր'թյան ընկերները  իսկ բելառ'սը  
տարավ Երիտասարդական  Մեդիա պարգև ADAMI: 

Մեդիա պարգև ADAMI բոլորից կարևոր պարգևն է հեռ'ստատես'թյան  լրագրողների , 
կինեմատոգրաֆիստներ ի և առցանց մեդիա  մասնագետների համար Եվրո Մի'թյան  
Արեվելյան գործընկերի երկրներից: Պարգևը դաշնային արտաքին  գործերի նախարար'թյ'ն ը 
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և Pro	 Credit	 Holding-ը (Ֆրանկֆ'րտ ) ս'յն երկրներ'մ  քաղաքացիական  համայնքի  
ընդլայնացման  աջակց'թյան  սահմաններ'մ  են ֆինանսավոր'մ : 

	
Այս տարի Մեդիա պարգև ADAMI-ի մրց'յթի  մեջ  300-ից ավել հայտարար'թյ'ն  է մտել, 
որտեղից  էլ միջազգային  ժյ'րին  ընտրել է 16 թեկնած', որոնց էլ  Քիշինեվի գալա 
միջոցառման  են հրավիրել : 

Մեդիայի  ազատ'թյան  հարցեր'մ  ԷՈւԹՈ-ի ներկայաց'ցիչը , Հարլեմ Դեսիրը 'ղջ'յնի  
խոսքեր'մ  հայտարարեց , որ նրա վրա մեծ  տպավոր'թյ'ն  է թողել այն հարցերի 
բազմազան'թյ'նը , որոնք էլ այս տարի Մեդիա պարգև ADAMI-ին է ներկայացվել :  

Կարևոր քաղաքական  և  լրատվամիջոցների  գործիչների  միջև , ովքեր Քիշինեվի   
հեղինակավոր  մարմնի  դահլիճ'մ  (Prestigious Organ Hall) ADAMI-ի գալա միջոցառմանը  
մասնակցել  են, ներկա էին՝ Ռեբեկա Հարմսին , EuroNest-ի խորհրդարանական  վեհաժողովի  
համանախագահը : Ողջյ'նի  խոսքեր'մ , տիկին Հարմսը , որն էլ Արեվելյան գործընկերների 
խորհրդարանականների  հետ է աշխատ'մ  Եվրախորհրդարան'մ , մշակ'յթային  
բազմազան'թյան   պաշտպանման  կարևոր'թյան  մասին խոսեց, նա մեջբեր'մ  արեց  
Եվրախորհրդարանի  կարգախոսը  – ''Մեզ բոլորիս  բազմազան'թյ'նն  է միավոր'մ '': 

Մեդիա պարգև ADAMI-ից բացի, երեք երիտասարդ  կին լրագրող պարգևատրվեց  ստաժով 
Գերմանիայ'մ  մասնագիտական  մեդիա  կրթ'թյ'նը  շար'նակել'  համար. Մարիամ  Շելիա 
(Ուկրաինա) և Աննա Գլ'շկո  (Մոլդովա) չորս շաբաթվա  ընթացք'մ  միասին  կաշխատեն  
Բոն'մ  Deutsche	 Welle-ի գրասենյակի  Ուկրաինայի  և Ռ'սաստանի  խմբագրական  
բաժիններ'մ : Օլեսիա Իարեմչ'կին  (Ուկրաինա) ստաժը Լեյպցիգ'մ  MDR-ի խմբագրական  
գրասենյակ  «Պատ'հան  դեպի արեվելք»-'մ կանցկանցնի : 

Գալա միջոցառ'մը  վար'մ  էին՝ Օքտավ Տարլապանը  Մոլդովայի  հեռ'ստատեսային 
ռադիոյից , Քսենյա Ստ'ժ'կը  Ուկրաինայի  հանրային  հեռարձակումից   և Լիկա Էվգենիձե , 
վրացի հեռ'ստահաղորդավար : Երաժշտական  ձևավորմանը  մասնակց'մ  էին՝ Լիդիա 
Իսակին, որն էլ մոլովացի  ''Էդիտ Պիափի'' ան'նով  է հայտնի և նաև կազմակերպիչ՝  Անա 
Ստրեզեվան : 

ADAMI	TALKS Սիմպոզի'մի  ժամանակ  Մոլդովայի  Հանրապետ'թյան  խորհրդարան'մ , որն էլ 
գալա արարող'թյան  առավոտյան  է տեղի 'նեցել , տիկին Հարմսը խոսեց քարոզչ'թյան, կեղծ  
նոր'թյ'նների և ատել'թյան  լեզվի  սպառնալիքը  ժողովրդավար'թյան  համար: 
Սիմպոզի'մը , որն էլ 'ղիղ եթեր'մ  էր հեռարձակվ'մ  Արեվելյան գործընկերների  
երկրներ'մ , մոլդովացի  'սանողները  ներկա էին:	Բանախոսների  շարք'մ  ներկա էին  DW-ի 
Մոսկվայի  գրասենյակի  թղթակից՝  Միոդրագ  Սորիչը, Մեդիա փորձագետ  Զ'րաբ  
Կոդալաշվիլին  Լոնդոնից  և ARD-ի Մոսկվայի  գրասենյակի   տնօրեն Ինա Ռակին: 
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Պարգևատր'թյան  արարող'թյան  հաջորդ օրը, հանրային  հեռ'ստատես'թյ'ն  „Moldova	1“ 
–ը ADAMI-ի պարգևի հաղթողներին , ժյ'րիի անդամներին և ADAMI	 TALKS-ի վարողներին  
հրավիրել  է "Buna	 Seara" թոք շո':	 ADAMI- ծրագրի տնօրեն Ստեփան  Տոլցի հետ միասին , 
հյ'րերը  խոսեցին  այն մասին, թե ինչպես է բացատր'մ   ADAMI ճանապարհը  մոլդովացի  
լրագրողների  և կինեմատոգրաֆների միջազգային  հեռարձակողների  հետ կապեր 
հաստատել'  համար: 

Մեդիա պարգև ADAMI-ին մրց'յթը  ամեն  երկ' տարին մեկ  է տեղի 'նեն'մ ,  հարգ'մ  է  
նախընտրած  հեռ'ստատես'թյան  և ինտերնետի հագեցված  ապրանքներին , որոնք էլ 
մշակ'յթային  բազմազան'թյան  կամ ազգային , էթնիկական  կամ կրոնական  
փոքրամասն'թյ'նների  խնդիրներն  են լ'սաբան'մ:	 ADAMI նաև խրախ'ս'մ  է 
հաղորդակց'թյանը և կապերը ամրապնդել'  Արեվելյան և Արեվմտյան Եվրոպայի  Մեդիա  
մասնագետների միջև  սեմինարների  և երկխոս'թյան  ձեվաչափերի  միջոցով : 

Այս տարվա պարգևատրման  արարող'թյ'նը Եվրոպայի  Խորհրդի  գլխավոր  տնօրենի , 
Տորբորն Իագլանդիի  պաշտպան'թյան և Մոլդովայի  Խորհրդարանի  նախագահի , Անդրիան  
Կանդ'ի  և Մեդիայի  ազատ'թյան  հարցեր'մ  ԷՈւԹՈ-ի ներկայաց'ցչի, պարոն Հարլեմ 
Դեսիրի հովանավոր'թյան  ներքո տեղի 'նեցավ : 

Մեդիա պարգև ADAMI-ի հաջորդ գալա արարող'թյ'նը  տեղի կ'նենա  2020 թվականի  
աշնանը Վրաստանի  մայրաքաղաք՝ Թբիլիսի'մ : 

	


