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Прес-реліз 

для термінової публікації 

п’ятниця, 24 травня 2019 

  

АДАМІ Медіа Приз за культурне різноманіття у Східній Європі із задоволенням розпочинає 

прийом заявок на участь в програмі ADAMI TANDEM, нова ініціатива в сфері медіа відкрита 

для співробітників телемовників та тележурналістів з шести країн країн Східного 

партнерства ЄС. 

Журналісти, що працюють на ключовими темами в сфері культурного різноманіття з 

телемовників Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України, можуть 

подати свої заявки на участь в програмі ADAMI TANDEM, яка пропонує учасникам унікальну 

можливість налагодити зв'язки з західноєвропейськими компаніями та спільно з колегами 

з ЄС розробляти новинні матеріали.  

Серед телевізійних каналів, що беруть участь, ZDF і SWR з Німеччини, французько-

німецький культурний канал ARTE та Deutsche Welle зі своєю програмою «Фокус на 

Європу», яка орієнтується на міжнародну аудиторію та транслюється на декількома 

мовами. 

Журналісти, що працюють на одному з чотирьох вказаних телевізійних каналів, 

приєднаються до обраних заявників (авторів/журналістів) з країн Східного партнерства для 

формування «тандемів». Кожен «тандем» буде виготовляти та випускати короткі новини 

для їх трансляції на двох каналах – Східної та Західної Європи. 

Початок прийому заявок – 24 травня 2019 року. 

Заявки на участь будуть  ხрийматись до 24 червня 2019 року (24:00, Тбілісі).  
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Для отримання детальнішої інформації та реєстрації на конкурс, будь ласка, відвідайте 

наш веб-сайт: https://www.adamimediaprize.eu/adami-tandem ; 

https://form.jotform.me/RegistrationADAMI/adami-tandem-2019 

 

ADAMI TANDEM організовано за співпраці з партнерською програмою Європейська Мовна 

Спілка (European Broadcasting Union - EBU), Женева. 

 

ADAMI Медіа Приз фінансується Міністерством Закордонних Справ та ProCredit Holding 

(Німеччина). 

 

Ми з нетерпінням чекатимемо на ваші заявки! 
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