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Welcome to ADAMI Talks,

A newly created platform to discuss issues of 
cultural diversity in the audio-visual media. 
Today’s event is part of our initiative ADAMI 
Media Prize for Cultural Diversity in Eastern 

Europe, which aims to support journalists and media 
professionals in the EU’s Eastern Partnership coun-
tries in their work related to ethnic minorities, migra-
tion and cultural diversity.

Today’s discussion will explore the positive role 
media can play in safeguarding cultural diversity and 
fostering cultural understanding. We believe this is a 
key challenge for the media in the age of globaliza-
tion. Media as tool for promotion of cultural diversity 
can contribute to the breaking down of cultural bar-
riers, the initiation of cultural dialogue and the em-
powerment of marginalized groups. However, we are 
only in the beginning of a long process as fostering 
cultural diversity in and through the media needs 
time. But we all can be part of a civil discourse, which 
favors tolerance and facilitates peaceful co-existence.

We want to express our gratitude to the experts of 
today’s panel, who will bring in their long-term ex-
perience in talking about their work and media out-
lets’ strategies on facing issues of cultural diversity. 
We want to thank the Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University and the Swiss Cooperation Office South 
Caucasus for their support - and above all the Federal 
Foreign Office as main sponsor of the ADAMI Media 
Prize initiative. 

We hope this � rst edition of ADAMI Talks will provide 
you with some deep insights into European media ap-
proach towards the topic of cultural diversity and that it 
will inspire us for our work with and within the media. 

Stefan Tolz

Programme Director 

of the ADAMI Media Prize

შტეფან ტოლცი
პროგრამის დირექტორი, 
ადამი მედიის პრიზი

ADAMI Press conference in Kiev, September 8, 2015
ადამის პრეს კონფერენცია კიევში, 8 სექტემბერი, 2015

ADAMI Press conference in Kiev, September 8, 2015
ადამის პრეს კონფერენცია კიევში, 8 სექტემბერი, 2015



კულ   ტუ  რუ  ლი მრა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბის ხელ   შეწყო  ბა მე  დი  ა  ში 
და მე  დი  ის სა  შუ  ა  ლე  ბით დიდ დროს მო  ითხოვს. მი  უ  ხე  და -
ვად ამი  სა, ჩვენ ყვე  ლას შეგ   ვიძ   ლია გავ   ხ   დეთ იმ სა  მო  ქა  ლა -
ქო დის   კურ   სის ნა  წი  ლი, რო  მე  ლიც ემ   სა  ხუ  რე  ბა ტო  ლე  რან  -
ტო  ბას და ხელს უწყობს მშვი  დო  ბი  ან თა  ნა  არ   სე  ბო  ბას. 

გვინ   და მად   ლი  ე  რე  ბა გა  მოვ   ხა  ტოთ დღე  ვან   დელ დის  -
კუ  სი  ა  ში მო  ნა  წი  ლე ექ   ს   პერ   ტე  ბის მი  მართ, რომ   ლე  ბიც 
გაგ   ვი  ზი  ა  რე  ბენ თა  ვი  ანთ მრა  ვალ   წ   ლი  ან სა  მუ  შაო გა -
მოც   დი  ლე  ბას და გაგ   ვაც   ნო  ბენ მე  დი  ა  სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის 
კულ   ტუ  რუ  ლი მრა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბის სა  კითხებ   ზე მუ -
შა  ო  ბის სტრა  ტე  გი  ას. ასე  ვე, გვსურს მხარ   და  ჭე  რის  -
თ   ვის მად   ლო  ბა გა  და  ვუ  ხა  დოთ ივა  ნე ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლის 
თბი  ლი  სის სა  ხელ   მ   წი  ფო უნი  ვერ   სი  ტეტს, შვეიცარიის 
თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში და ადა  მი 
მე  დი  ის პრი  ზის ინი  ცი  ა  ტი  ვის მთა  ვარ სპონ   სორს _ გერ  -
მა  ნი  ის ფე  დე  რა  ცი  უ  ლი რეს   პუბ   ლი  კის სა  გა  რეო საქ   მე  თა 
სა  მი  ნის   ტ   როს. 

ვი  მე  დოვ   ნებთ, რომ ადა  მის სა  უბ   რე  ბის პირ   ვე  ლი ნა  წი -
ლის სა  შუ  ა  ლე  ბით გა  ეც   ნო  ბით კულ   ტუ  რუ  ლი მრა  ვალ   ფე -
როვ   ნე  ბის სა  კითხი  სად   მი ევ   რო  პუ  ლი მე  დი  ის და  მო  კი  დე  ბუ -
ლე  ბას და ეს იქ   ნე  ბა სტი  მუ  ლი ამ სა  კითხებ   ზე მე  დი  ას   თან 
და მე  დი  ა  ში მუ  შა  ო  ბის   თ   ვის.

ეს არის ახ   ლად შექ   მ   ნი  ლი პლატ   ფორ   მა, რო  მე  ლიც 
აუდი  ო-   ვი  ზუ  ა  ლურ მე  დი  ა  ში კულ   ტუ  რუ  ლი მრა  ვალ   ფე -
როვ   ნე  ბის სა  კითხე  ბის გან   ხილ   ვას ემ   სა  ხუ  რე  ბა. დღე  ვან  -
დე  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბა ნა  წი  ლია ჩვე  ნი ინი  ცი  ა  ტი  ვი  სა _ ადა  მი  
მე  დი  ის პრი  ზი კულ   ტუ  რუ  ლი მრა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბის   თ   ვის 
აღ   მო  სავ   ლეთ ევ   რო  პა  ში. ღო  ნის   ძი  ე  ბის მი  ზა  ნია ევ   რო  კავ  -
ში  რის აღ   მო  სავ   ლეთ პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბის წევ   რი ქვეყ   ნე  ბის 
ჟურ   ნა  ლის   ტებ   სა და მე  დი  აპ   რო  ფე  სი  ო  ნა  ლებს ხე  ლი შე -
უწყოს ეთ   ნი  კუ  რი უმ   ცი  რე  სო  ბე  ბის, მიგ   რა  ცი  ი  სა და კულ  -
ტუ  რუ  ლი მრა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბის სა  კითხებ   ზე მუ  შა  ო  ბის 
პრო  ცეს   ში. 

დღე  ვან   დე  ლი დის   კუ  სია გა  ნი  ხი  ლავს იმ პო  ზი  ტი  ურ 
როლს, რომ   ლის შეს   რუ  ლე  ბაც შე  უძ   ლია მე  დი  ას კულ   ტუ -
რუ  ლი მრა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბის დაც   ვი  სა და კულ   ტუ  რა  თა  შო -
რი  სი ურ   თი  ერ   თ   გა  გე  ბის მხარ   და  ჭე  რის მი  მარ   თუ  ლე  ბით. 
ჩვენ გვჯე  რა, რომ გლო  ბა  ლი  ზა  ცი  ის ეპო  ქა  ში სწო  რედ 
ეს არის მე  დი  ის ძი  რი  თა  დი გა  მოწ   ვე  ვა. მე  დი  ას, რო  გორც 
კულ   ტუ  რუ  ლი მრა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბის ხელ   შემ   წყობ მე  ქა -
ნიზმს, აქვს შე  საძ   ლებ   ლო  ბა და  ამ   ს   ხ   ვ   რი  ოს კულ   ტუ  რუ  ლი 
ბა  რი  ე  რე  ბი, და  იწყოს კულ   ტუ  რა  თა  შო  რი  სი დი  ა  ლო  გი და 
გა  აძ   ლი  ე  როს მარ   გი  ნა  ლი  ზე  ბუ  ლი ჯგუ  ფე  ბი, თუმ   ცა ეს 
გრძელ   ვა  დი  ა  ნი პრო  ცე  სის მხო  ლოდ და  საწყი  სი  ა, ვი  ნა  ი  დან 

Johannes Grotzky

Chairman of the Advisory 

Board of the ADAMI Media Prize

იოჰანეს გროცკი
მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე,
ადამი მედიის პრიზი
მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე,
ადამი მედიის პრიზი

Christian Petry

Chairman of the Board, Forschungs-

gruppe Modellprojekte e.V.

კრისტიან პეტრი
გამგეობის თავმჯდომარე,  
აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების 
გერმანული ასოციაციაგერმანული ასოციაცია

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ადამის საუბრებზე

ADAMI Press conference in Tbilisi, September 16, 2015
ადამის პრეს კონფერენცია თბილისში, 16 სექტემბერი, 2015

ADAMI Press conference in Tbilisi, September 16, 2015
ადამის პრეს კონფერენცია თბილისში, 16 სექტემბერი, 2015

Stefan Tolz

Programme Director 

of the ADAMI Media Prize

შტეფან ტოლცი
პროგრამის დირექტორი, 
ადამი მედიის პრიზი



T he ADAMI Media Prize for Cultural Diversi-
ty in Eastern Europe has been launched this 
year to attract attention for topics on minori-
ties, migration and cultural diversity in the 

EU’s Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbai-
jan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine). Its idea 
is to build bridges between di� erent media players in 
the international market and to promote well-crafted 
works of journalists and � lmmakers. 

The name ADAMI derives from the Georgian word 
“adamiani” (man, person) and refers to Adam, the � rst 
man on earth. Its name reminds us that we are all hu-
mans - no matter whether we belong to a majority or a 
minority in our societies. ADAMI's mission is to stimulate 
media executives and journalists to become more active 
in fostering peaceful coexistence of people of di� erent 
national, ethnic, religious or cultural backgrounds. 

Following the launch of the competition in Septem-
ber in the six participating countries, 97 productions 

About ADAMI

have been registered to take part in the ADAMI Media 
Prize 2015. In November a jury of international experts 
selected ten nominees, four of which will receive the 
ADAMI Media Prize during a festive award ceremony 
in the Georgian National Library under the patronage 
of Georgian President Mr. Giorgi Margvelashvili. The 
event will be broadcasted live by GPB (Georgian Public 
Broadcaster) and rebroadcasted by several TV stations 
internationally. 

The ADAMI Media Prize is coordinating its activities 
with various partners who all have extensive experi-
ence of issues concerning cultural diversity and the 
media, among which are the CIVIS Media Foundation 
for Integration and Cultural Diversity, the European 
Broadcasting Union (EBU), DW Academy and the Ger-
man Association for East European Studies (DGO). 
ADAMI has also established many links with public and 
private media as with state and non-governmental or-
ganizations from the Eastern Partnership countries. 

Adami Jury session, Kiev , November 2015
ადამის ჟიურის სესია კიევში, ნოემბერი, 2015



ადა    მი მე    დი   ის პრი    ზი კულ       ტუ    რუ    ლი მრა    ვალ       ფე   -
როვ       ნე    ბის       თ       ვის აღ       მო    სავ       ლეთ ევ       რო    პა    ში და  -
არ       ს       და 2015 წელს. ამ ინი    ცი   ა    ტი    ვის მი    ზა    ნი   ა, 
ევ       რო    კავ       ში    რის აღ       მო    სავ       ლეთ პარ       ტ       ნი   ო    რო    ბის 

წევრ ქვეყ       ნებ       ში (სომხეთი, აზერ       ბა   ი    ჯა    ნი, ბელარუსი, 
სა    ქარ       თ       ვე    ლო, მოლ       დო    ვა, უკ       რა   ი    ნა) ყუ    რადღე    ბა გა  -
ა    მახ       ვი    ლოს უმ       ცი    რე    სო    ბე    ბის, მიგ       რა    ცი   ი    სა და კულ      -
ტუ    რუ    ლი მრა    ვალ       ფე    როვ       ნე    ბის სა    კითხებ       ზე. ადა    მი 
მე    დი   ის პრი    ზის მთა    ვა    რი იდეა არის სა   ერ       თა    შო    რი    სო 
დო    ნე    ზე მე    დი   ა   აქ       ტო    რე    ბის და    კავ       ში    რე    ბა და ჟურ       ნა   -
ლის       ტე    ბი    სა და კი    ნო    რე    ჟი    სო    რე    ბის ხელ       შეწყო    ბა. 

სა    ხელ       წო    დე    ბა ადა    მი მომ       დი    ნა    რე   ობს ქარ       თუ    ლი 
სიტყ       ვი    დან ადა    მი   ა    ნი და უკავ       შირ       დე    ბა, ბიბ       ლი   უ    რი 
გად       მო    ცე    მით, პირ       ვე    ლი კა    ცის სა    ხელს. ეს სა    ხელ       წო   -
დე    ბა გვახ       სე    ნებს, რომ ყვე    ლა    ნი ადა    მი   ა    ნე    ბი ვართ ჩვე   -
ნი ეთ       ნი    კუ    რი თუ რე    ლი    გი   უ    რი კუთ       ვ       ნი    ლე    ბის მი   უ    ხე    და   -
ვად. ადა    მის მი    სია არის მე    დი   ა   აღ       მას       რუ    ლებ       ლე    ბი    სა და 
ჟურ       ნა    ლის       ტე    ბის წა    ქე    ზე    ბა, რა    თა მათ გა   ა   აქ       ტი   უ    რონ 
მუ    შა   ო    ბა გან       ს       ხ       ვა    ვე    ბუ    ლი ეროვ       ნე    ბის, ეთ       ნი    კუ    რო    ბის, 
რე    ლი    გი   ი    სა და კულ       ტუ    რის ადა    მი   ა    ნე    ბის მშვი    დო    ბი   ა    ნი 
თა    ნა   არ       სე    ბო    ბის ხელ       შეწყო    ბის მი    მარ       თუ    ლე    ბით. 

სექ       ტემ       ბერ       ში ექვს მო    ნა    წი    ლე ქვე    ყა    ნა    ში კონ       კურ       სის 
დაწყე    ბის შემ       დეგ 2015 წლის ადა    მი მე    დი   ის პრი    ზის 

მი    სა    ღე    ბად 97 პრო   ექ       ტი და    რე    გის       ტ       რირ       და. ნო   ემ       ბერ       ში 
სა   ერ       თა    შო    რი    სო ექ       ს       პერ       ტე    ბის       გან შემ       დ       გარ       მა ჟი   უ    რიმ 
შე   არ       ჩია 10 ნო    მი    ნან       ტი. მათ       გან ოთხი სა    ქარ       თ       ვე    ლოს 
პრე    ზი    დენ       ტის, გი   ორ       გი მარ       გ       ვე    ლაშ       ვი    ლის, პატ       რო   -
ნა    ჟით სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ეროვ       ნულ ბიბ       ლი   ო    თე    კა    ში გა   -
მარ       თულ სა    ზე   ი    მო და    ჯილ       დო   ე    ბის ცე    რე    მო    ნი   ალ       ზე 
მი   ი    ღებს ადა    მი მე    დი   ის პრიზს. ღო    ნის       ძი   ე    ბა სა    ქარ       თ       ვე   -
ლოს სა    ზო    გა    დო   ებ       რი    ვი მა   უწყებ       ლის პირ       და    პირ ეთერ      -
ში გა    და   ი    ცე    მა და გა    შუქ       დე    ბა სა   ერ       თა    შო    რი    სო მას       შ       ტა   -
ბით რამ       დე    ნი    მე ტე    ლე    კომ       პა    ნი   ის მი   ერ. 

ადა    მი მე    დი   ის პრი    ზი აქ       ტი    ვო    ბებს ათან       ხ       მებს პარ       ტ      -
ნი   ო    რებ       თან, რომ       ლებ       საც დი    დი გა    მოც       დი    ლე    ბა აქვთ 
კულ       ტუ    რულ მრა    ვალ       ფე    როვ       ნე    ბა    სა და მე    დი   ას       თან და   -
კავ       ში    რე    ბულ სა    კითხებ       ში. პარ       ტ       ნი   ო    რებს შო    რის არი   ან: 
მე    დი   ა    ფონ       დი ინ       ტეგ       რა    ცი   ი    სა და კულ       ტუ    რუ    ლი მრა   -
ვალ       ფე    როვ       ნე    ბის       თ       ვის  (CIVIS), ევ       რო    პის სამაუწყებლო 
კავ       ში    რი (EBU), Deutsche Welle Akademie (გერმანული 
ტალ       ღა) და აღ       მო    სავ       ლეთ ევ       რო    პის კვლე    ვე    ბის გერ      -
მა    ნუ    ლი ასო    ცი   ა    ცია (DGO). ამას       თა    ნა    ვე, ადამ       მა 
და   ამ       ყა    რა კავ       ში    რე    ბი სა    ჯა    რო და კერ       ძო მე    დი   ა    სა   -
შუ   ა    ლე    ბებ       თან, სა    ხელ       მ       წი    ფო და არა    სამ       თავ       რო    ბო ორ      -
გა    ნი    ზა    ცი   ებ       თან აღ       მო    სავ       ლეთ პარ       ტ       ნი   ო    რო    ბის წევრ 
ქვეყ       ნებ       ში. 

ადამის შესახებ

Adami Jury session, Kiev , November 2015
ადამის ჟიურის სესია კიევში, ნოემბერი, 2015



PROGRAMME

• 14.00 – 14.15 Introduction and welcome 

Mr. Stefan Tolz
Programme Director, ADAMI Media Prize 

Ms. Monika Lenhard
Deputy Head of the Embassy of the Federal Republic of Germany 

Prof. Merab Eliashvili
Vice Rector of TSU

• 14.15 – 14.50  Presentations of media experts
 
"Diversity as a creative opportunity 
and a business case for the media"

Mr. Frans Jennekens
Head of the NTR’s Diversity Department 
Dutch Public Broadcaster, Amsterdam

“Joiz: Television on the way to its digital future”

Mr. Kurt Schaad
Co-founder of JOIZ, Europe’s � rst social media
internet television station, Zurich

• 14.50 – 15.30  Panel discussion with media experts

Mr. Frans Jennekens

Mr. Kurt Schaad

Mr. Robert Parsons
Chief Foreign Editor of France 24‘s English Service, Paris
Former head of GPB's Kanal PIK and long-time BBC correspondent

• 15.30 – 15.50 Question and answer session

• 15.50 – 16.00 Final remarks and conclusions

Moderators:  Ms. Elene Kvernadze and Mr. Giorgi Lomsadze

ADAMI TALKS
Public Presentation and Panel Discussion
"Current Challenges to Cultural Diversity in the Media”
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Dec. 10th, 2015 

 



პროგ რა მა

• 14:00-14:15   გაც ნო ბა და მი სალ მე ბა

შტე ფან ტოლ ცი
ადა მი მე დი ის პრი ზი, პროგ რა მის დი რექ ტო რი 

მო ნი კა ლენ ჰარ დი
სა ქარ თ ვე ლო ში გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის ელ ჩის მო ად გი ლე

მე რაბ ელი აშ ვი ლი
თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის რექ ტო რის მო ად გი ლე

• 14:15-14:50   მე დი ა ექ ს პერ ტე ბის პრე ზენ ტა ცი ე ბი

"მრავალფეროვნება, რო გორც შე მოქ მე დე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბა 
და ბიზ ნეს - და სა ბუ თე ბა მე დი ის თ ვის”

ფრანს იენე კენ სი 
ჰო ლან დი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის დე-
პარ ტა მენ ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ამ ს ტერ და მი

“Joiz _ ტე ლე ვი ზი ის გზა ციფ რუ ლი მო მავ ლის კენ”

კურტ შა ა დი
პირ ვე ლი ევ რო პუ ლი ინ ტერ ნეტ ტე ლე ვი ზი ის JOIZ თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი, ცი უ რი ხი

• 14:50-15:30   დის კუ სია მე დი ა ექ ს პერ ტებ თან 

ფრანს იენე კენ სი 

კურტ შა ა დი

რო ბერტ პარ სონ სი
F France 24-ის უცხო ე თის ამ ბე ბის მთა ვა რი რე დაქ ტო რი _ ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი 
გა მოშ ვე ბა, პა რი ზი. სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის არ ხის “PIK” 
ყო ფი ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და წლე ბის მან ძილ ზე BBC-ის კო რეს პონ დენ ტი

• 15:30-15:50   კითხ ვა- პა სუ ხის სე სია

• 15:50-16:00   სა ბო ლოო შე ნიშ ვ ნე ბი და დას კ ვ ნე ბი

მო დე რა ტო რე ბი: ელე ნე კვერ ნა ძე, გი ორ გი ლომ სა ძე 

საჯარო პრეზენტაცია და დისკუსია
„კულტურული მრავალფეროვნების გამოწვევები დღევანდელ მედიაში”
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 10 დეკემბერი, 2015 

ადამის საუბრები



Frans Jennekens

For the past seven 
years, Frans Jennek-
ens has led the Dutch 
Public Broadcaster’s 

(NTR) Diversity Department. 
He is also a long-standing chair-
man of the Intercultural and Di-
versity Group within the European 
Broadcasting Union (EBU), an advisor of 
the Roma task force in South-Eastern Europe, and 
in 2011 joined the Board of EBU. Since 2004, he has 
been a board member of the Prix Europa Festival in 
Berlin. After graduating in educational sciences and 
mass communication at the Universities of Nijmegen 
and Amsterdam, Frans spent many years working as 
a radio and television documentary maker. He later 
worked as chief editor of a daily TV news programme 

on the Netherlands 3 chan-
nel and subsequently as the 
chief editor of cultural and 

informational programmes 
at NPS. Frans leads workshops 

and gives presentations on 
innovation and diversity to the 

managers and programme-makers 
of public broadcasters in many European 

countries. In 2008, he played a part in organizing 
the International Diversity Show for European Public 
Television, and he is leading the team organizing the 
international “Innoversity” show in April 2016. As an 
independent consultant for UNHCR, he reported on 
Human Development TV in Bangladesh and trained 
journalists and managers in editorial and manage-
ment skills. 

ფრანს იენეკენსი

ბო ლო შვი დი წლის მან ძილ ზე ფრანს იენე კენ-
სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს ჰო ლან დი ის სა ზო გა-
დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის 
დე პარ ტა მენტს. წლე ბის მან ძილ ზე ის ასე ვე 

იკა ვებ და ევ რო პის სა მა უწყებ ლო კავ ში რის ინ ტერ-
კულ ტუ რუ ლი და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ჯგუ ფის თავ-
მ ჯ დო მა რის პოსტს, იყო ბო შე ბის სპე ცი ა ლუ რი ჯგუ-
ფის მრჩე ვე ლი სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში და 
2011 წელს გახ და ევ რო პის სა მა უწყებ ლო კავ ში რის 
გამ გე ო ბის წევ რი. 2004 წლი დან ის გახ ლავთ ბერ-
ლი ნის Prix Europa ფეს ტი ვა ლის გამ გე ო ბის წევ რი. 
და ამ თავ რა ნე ი მე გე ნი სა და ამ ს ტერ და მის უნი ვერ-
სი ტე ტე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო მეც ნი ე რე ბე ბი სა და 
მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ე ბის გან ხ რით. ის წლე ბის 
მან ძილ ზე ამ ზა დებ და რა დი ო გა და ცე მებ სა და სა-
ტე ლე ვი ზიო დო კუ მენ ტურ ფილ მებს; მუ შა ობ და 
ყო ველ დღი უ რი ახა ლი ამ ბე ბის პროგ რა მის მთა ვარ 
რე დაქ ტო რად ტე ლე ვი ზი ა ში “Netherlands 3”, იყო 

ჰო ლან დი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის კულ-
ტუ რუ ლი და სა ინ ფორ მა ციო პროგ რა მე ბის რე-
დაქ ტო რი. ფრანს იენე კენ სი სხვა დას ხ ვა ევ რო პულ 
ქვე ყა ნა ში სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლე ბის მე ნე ჯე-
რებ სა და პრო დი უ სე რებს ხში რად უტა რებს სა მუ-
შაო შეხ ვედ რებ სა და პრე ზენ ტა ცი ებს ინო ვა ცი ე ბი-
სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის შე სა ხებ. 2008 წელს მან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა ევ რო პუ ლი სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ტე ლე ვი ზი ე ბის თ ვის სა ერ თა შო რი სო 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბის შო უს ორ გა ნი ზე ბა ში და ამ ჟა-
მად ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს გუნდს, რო მე ლიც ამ ზა დებს 
“საერთაშორისო ინო ვა ცი ი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე-
ბის შო უს” 2016 წლის აპ რი ლის თ ვის. ის მუ შა ობ და 
გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი კო მი სა რი ა ტის 
და მო უ კი დე ბელ კონ სულ ტან ტად ბან გ ლა დე შის Hu-
man Development TV-ზე და ტრე ნინ გებს უტა რებ და 
ჟურ ნა ლის ტებ სა და მე ნე ჯე რებს სა რე დაქ ციო და 
მე ნეჯ მენ ტის უნა რებ ში.
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Robert Parsons

Robert Parsons is cur-
rently the Chief For-
eign Editor of France 
24 TV’s English Divi-

sion; he originally joined the 
channel as an international af-
fairs editor in 2006. France 24 TV 
is primarily a news and current a� airs 
channel broadcasting 24/7 in French, En-
glish and Arabic. Cultural diversity lies at the heart 
of its output: its sta�  is drawn from all over the world, 
and its coverage frequently highlights areas that oth-
er global channels neglect. The station’s main pro-
grammes include “Eye on Africa”, “Europe Now”, “The 
51 Per Cent” (about women shaping the world) and 
“The Observers” (which features photos and videos 
from local people around the world). 

Before joining France 24, 
Robert spent eighteen years 
(1993-2002) at the BBC, in-

cluding nine years as a TV and 
radio correspondent in Moscow. 

He then joined Radio Free Europe 
as the director of their Georgian-lan-

guage radio service in 2003 before leav-
ing for France 24 TV in 2006.

In 2010, Robert spent 20 months in Georgia, 
where he had been commissioned to set up “PIK TV”, 
a 24-hour TV and internet news channel broadcasting 
in Russian throughout the Russian-speaking world. 
He has recently worked in Northern Iraq as a consul-
tant on the launch of a new international TV channel 
called Kurdistan 24, which aims to broadcast in both 
the main dialects of Kurdish, in English and Arabic. 

რო ბერტ პარ სონ სი 

ამ ჟა მად France 24-ის უცხო ე თის ამ ბე ბის 
ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი გა მოშ ვე ბის მთა ვა რი 
რე დაქ ტო რი ა. ამ არხს შე უ ერ თ და 2006 
წელს სა ერ თა შო რი სო ამ ბე ბის რე დაქ-

ტო რის პო ზი ცი ა ზე. France 24 მა უწყებ ლობს 
ყო ველ დღე 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში, აშუ ქებს 
ახალ ამ ბებს და გვთა ვა ზობს მიმ დი ნა რე ამ-
ბე ბის ანა ლიზს ფრან გულ, ინ გ ლი სურ და არა-
ბულ ენებ ზე. კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე-
ბა არ ხის მი ერ შექ მ ნი ლი ყო ვე ლი პრო დუქ ტის 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლი ა, თა ნამ შ რომ ლე ბი 
მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა კუთხის წარ მო მად გენ-
ლე ბი არი ან და მი სი გა მოშ ვე ბე ბი ხში რად ისეთ 
სა კითხებს ეხე ბა, რომ ლი თაც სხვა ტე ლე არ ხე ბი 
არ ინ ტე რეს დე ბი ან. არ ხის ძი რი თა დი პროგ რა მე-
ბი ა: “დაკვირვება აფ რი კა ზე” „ევროპა დღეს”, “51 
პრო ცენ ტი” (ქალების როლ ზე მსოფ ლი ოს ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა ში) და “დამკვირვებლები” (მსოფლიოს 

სხვა დას ხ ვა კუთხე ში ად გი ლობ რი ვე ბის ყო ფის 
ამ სახ ვე ლი ფო ტო და ვი დე ო მა სა ლა). რო ბერ ტი 
18 წლის მან ძილ ზე (1993-2002) მუ შა ობ და BBC-
ზე, მათ შო რის – 9 წლის მან ძილ ზე მოს კო ვის 
ტე ლე- რა დიო კო რეს პონ დენ ტად.

მან 2003 წელს და ი კა ვა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი რა-
დი ო გა მოშ ვე ბის დი რექ ტო რის პოს ტი რა დიო 
თა ვი სუფ ლე ბა ში. 2010 წლი დან 20 თვე და ყო 
სა ქარ თ ვე ლო ში, სა დაც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და ტე-
ლე არხ PIK-ის შექ მ ნას. ეს გახ ლ დათ ტე ლე და 
ინ ტერ ნეტ ახა ლი ამ ბე ბის რუ სუ ლე ნო ვა ნი ტე-
ლე ვი ზი ა, რო მე ლიც 24 სა ა თის მან ძილ ზე მა-
უწყებ ლობ და. 

ბო ლო ხა ნებ ში მან იმუ შა ვა ჩრდი ლო ეთ ერაყ-
ში ახა ლი სა ერ თა შო რი სო ტე ლე არ ხის  Kurdis-
tan 24 მა უწყებ ლო ბა ში ჩაშ ვე ბა ზე. არ ხის მი ზა-
ნია ორი ვე ქურ თულ დი ა ლექ ტ ზე, ინ გ ლი სუ რად 
და არა ბუ ლად მა უწყებ ლო ბა.
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Kurt Schaad 

K urt Schaad is one of the 
founders of Joiz, Europe’s 
� rst social media internet tele-
vision station, launched in 2010, 

and chaired its board of directors from 2010 to 2015. 
Joiz brings together television, social media and mobile 

platforms in a way that truly re� ects how young people 
live today. The station also emphasizes its multicultural 
philosophy by working with a team of moderators and 

journalists from various ethnic and 
religious backgrounds. 

Before co-founding Joiz, Kurt spent 38 
years working for Swiss National Television as 

a producer, presenter and executive producer of news 
and current a� airs. He was awarded several times for his 
journalistic work in Switzerland, won a Gemini Award in 
Canada, and was twice nominated for an Emmy Award in 
the United States. He lives in Zurich, Switzerland.

კურტ შა ა დი

კურტ შა ა დი არის ევ რო პა ში პირ ვე ლი ინ-
ტერ ნეტ - ტე ლე ვი ზი ის  “JOIZ” ერ თ -ერ თი 
დამ ფუძ ნე ბე ლი. აღ ნიშ ნულ მა ტე ლე ვი-
ზი ამ მა უწყებ ლო ბა და იწყო 2010 წელს. 

2010-2015 წლებ ში კურტ შა ა დი გამ გე ო ბის თავ-
მ ჯ დო მა რე იყო. 

“JOIZ” აერ თი ა ნებს სა ტე ლე ვი ზი ო, სო ცი ა ლუ-
რი მე დი ი სა და მო ბი ლურ პლატ ფორ მებს, რა თა 
აღ წე როს თა ნა მედ რო ვე ახალ გაზ რ დე ბის ცხოვ-
რე ბა. სხვა დას ხ ვა რე ლი გი ი სა და ეთ ნი კუ რი წარ-
მო მავ ლო ბის მო დე რა ტო რე ბი სა და ჟურ ნა ლის-

ტე ბის და საქ მე ბით “JOIZ” ხაზს უს ვამს თა ვის 
მულ ტი კულ ტუ რულ ფი ლო სო ფი ას.

აღ ნიშ ნულ პრო ექ ტამ დე ის 38 წლის მან ძილ ზე 
მუ შა ობ და შვე ი ცა რი ის ეროვ ნულ ტე ლე ვი ზი ა ში 
ახა ლი და მიმ დი ნა რე ამ ბე ბის ანა ლი ზის პრო დი-
უ სე რად, წამ ყ ვა ნად და აღ მას რუ ლე ბელ პრო დი-
უ სე რად. თა ვი სი ჟურ ნა ლის ტუ რი საქ მი ა ნო ბის 
გა მო რამ დენ ჯერ მე მი ი ღო Gemini Award კა ნა-
და ში, ორ ჯერ იყო ნო მი ნი რე ბუ ლი Emmy Award-
ზე აშ შ - ში. ამ ჟა მად ცხოვ რობს შვე ი ცა რი ა ში, ცი-
უ რიხ ში.
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Elene Kvernadze 

Elene Kvernadze is a Program O�  cer at the United 
Nations Association of Georgia, an NGO that has 
done extensive work in the area of national inte-
gration, tolerance and cultural diversity in both 

Georgia and the South Caucasus since 1995.  Her educa-
tional background is in International politics and psychol-
ogy. Elene also regularly conducts trainings and seminars 
on a range of topics such as gender equality, domestic 
violence, democracy and citizenship for youth across 
Georgia and the South Caucasus. She is a recipient of the 
annual Media Development Fund “Women for Change” 
award in 2015 for her e� orts to  raise awareness and pro-
mote tolerance and gender equality in her community.

Giorgi Lomsadze 

Giorgi Lomsadze has spent eight years cov-
ering the South Caucasus and Ukraine for 
Eurasianet.org, and has worked as a string-
er in the South Caucasus for the Wall Street 

Journal Europe’s online edition. His professional ex-
perience includes working as a reporter writing about 
politics, business and development issues for the 
London-based Caucasus Reporting Service of the In-
stitute for War and Peace Reporting (IWPR). Giorgi has 
also been teaching “International Media and Internet 
Media” at the Political and Social Science Department 
of Tbilisi State University.

ელე  ნე კვერ   ნა  ძე

ე  ლე  ნე კვერ   ნა  ძე გახ   ლავთ არა  სამ   თავ   რო -
ბო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის – სა  ქარ   თ   ვე  ლოს გა  ე  როს 
ორგანიზაცია – პროგ   რა  მის ოფი  ცე  რი. ორ  -
გა  ნი  ზა  ცია მოქ   მე  დებს 1995 წლი  დან და მუ -

შა  ობს ისეთ სა  კითხებ   ზე, რო  გო  რე  ბი  ცა  ა: ეროვ   ნუ  ლი 
ინ   ტეგ   რა  ცი  ა, ტო  ლე  რან   ტო  ბა და კულ   ტუ  რუ  ლი მრა -
ვალ   ფე  როვ   ნე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  სა და სამ   ხ   რეთ კავ   კა -
სი  ა  ში. ელე  ნემ გა  ნათ   ლე  ბა მი  ი  ღო სა  ერ   თა  შო  რი  სო პო -
ლი  ტი  კი  სა და ფსი  ქო  ლო  გი  ის გან   ხ   რით. ამას   თა  ნა  ვე, 
ის სა  ქარ   თ   ვე  ლო  სა და სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი  ა  ში ახალ   გაზ  -
რ   დე  ბის   თ   ვის რე  გუ  ლა  რუ  ლად ატა  რებს ტრე  ნინ   გებ  -
სა და სე  მი  ნა  რებს სხვა  დას   ხ   ვა სა  კითხ   ზე, მათ შო  რის: 
გენ   დე  რულ თა  ნას   წო  რო  ბა  ზე, ოჯახ   ში ძა  ლა  დო  ბა  ზე, 
დე  მოკ   რა  ტი  ა  სა და მო  ქა  ლა  ქე  ო  ბა  ზე. 2015 წელს მი -
ი  ღო მე  დი  ის გან   ვი  თა  რე  ბის ფონ   დის ყო  ველ   წ   ლი  უ  რი 
ჯილ   დო “ქალები ცვლი  ლე  ბე  ბის   თ   ვის” სა  ზო  გა  დო  ე  ბა -
ში ტო  ლე  რან   ტო  ბი  სა და გენ   დე  რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბის 
მხარ   და  ჭე  რი  სა და ამ სა  კითხე  ბის ირ   გ   ვ   ლივ ცნო  ბი  ე  რე -
ბის ამაღ   ლე  ბის კუთხით გა  წე  უ  ლი ძა  ლის   ხ   მე  ვის   თ   ვის. 

გი ორ გი ლომ სა ძე

გი ორ გი ლომ სა ძე 8 წე ლია EurasiaNet.
org--ის რე პორ ტი ო რად მუ შა ობს, აშუ-
ქებს ახალ ამ ბებს სამ ხ რეთ კავ კა-
სი ი დან და უკ რა ი ნი დან. იგი, ასე ვე, 

გახ ლავთ Wall Street Journal-ის ევ რო პუ ლი ონ-
ლა ინ გა მო ცე მის შტატ გა რე შე თა ნამ შ რო მე ლი და 
აშუ ქებს სამ ხ რეთ კავ კა სი ას თან და კავ ში რე ბულ 
სა კითხებს. ის წერს პო ლი ტი კა ზე, ბიზ ნეს სა და 
გან ვი თა რე ბის სა კითხებ ზე ლონ დონ ში მოქ მე-
დი ორ გა ნი ზა ცი ის “ომისა და მშვი დო ბის გა შუ-
ქე ბის ინ ს ტი ტუ ტი” (IWPR) კავ კა სი ის გა შუ ქე ბის 
ბი უ როს თ ვის. გი ორ გი კითხუ ლობს სა ლექ ციო 
კურსს “საერთაშორისო მე დია და ინ ტერ ნეტ მე-
დი ა” თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
პო ლი ტი კი სა და სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბე ბის 
ფა კულ ტეტ ზე.
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