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პრესრელიზი 

ადამი მედიის პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისათვის აღმოსავლეთ 

ევროპაში გაცნობებთ, რომ 10-13 ნოემბერს ჩატარდა ჟიურის სესია.  

 

წელს კონკურსში დაახლოებით ასამდე ტელე და ონლაინ ნამუშევარმა მიიღო 

მონაწილეობა. ნამუშევრები შეეხებოდა  ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური და 

კულტურული თავისებურებების მქონე ადამიანების მშვიდობიან თანაცხოვრებას 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში. ეს ქვეყნებია - სომხეთი, 

აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. შემოსული 

განაცხადები განიხილა და შეაფასა საერთაშორისო ჟიურიმ. ჟიური შედგებოდა 

როგორც ევროპის, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 

წარმომადგენლებისგან და გაყოფილი იყო ორ ნაწილად. ჟიურის წევრები 

წარმოადგენდნენ სხვადასხვა სამაუწყებლო კომპანიებსა და მედია ორგანიზაციებს, 

მათ შორის საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელს, რუსთავი 2, ინტერნიუს 

უკრანა, მოლდოვური ტელეკომპანია, კულტურა პლუს აზერბაიჯანი, ევროპის 

მაუწყებელთა კავშირი, უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, Channel 5 და 

Deutsche Welle აკადემია.  

ჟიურის გადაწყვეტილებით, 2015 წელს, ადამი მედიის პრიზი გადაეცემა მხოლოდ 

ოთხ კატეგორიას. ნომინანტები გამოცხადდა საქართველოსა და უკრაინის 

საზოგადოებრივი მაუწყებლების ეთერით. ნომინანტები დაასახელდა ადამის 

პროგრამის დირექტორის, ბატონი შტეფან ტოლცის, ასევე ჟიურის წევრების 

იოჰანეს გროცკის (Deutsche Welle Akademie), ბასა ჯანიკაშვილის 

(საზოგადოებრივი მაუყებელი) და ირადა ალიევას (kultura Plus, აზერბაიჯანი) 

მიერ.  
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ადამი მედიის პრიზის 2015 წლის ნომინანტები არიან:  

 

1. ადამი მედიის პრიზი ინფორმაციისათვის (არამხატვრული) 

 „ნიკოს გზა“ - რეჟ. გიორგი ცხვედიანი (საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი, საქართველო) 

 „სახლი მარიენფელდში“ - რეჟ. ეუგენიუ პოპოვიცი, ლუსია ტაიტი, 

ირინა კრაციუნი (მოლდოვის პირველი არხი) 

 „მოსისხლე მტრები“ - რეჟ. ლეანიდ კანფერი (ესპრესსო ტვ, უკრაინა) 

 

2. მედია პრიზი - ახლგაზრდა ადამი 

 „ დამლაგებელი“ - რეჟ. რადუ ზაპოროჟიანი (მოლდოვა) 

 „როგორ გადავკვეთოთ საზღვარი (ჟილიზიდან ჟილიზამდე)“ - რეჟ. 

მარინე და სონა კოჩარიანები (სომხეთი) 

 

3. ადამი ონლაინ პრიზი ვებ გვერდებისათვის  

 Jnews.ge  - ვებ პროდიუსერი რიმა გარიბიანი, საქართველო 

 Chai Khana.org - საქართველო 

 Theoutlook.com.ua  - ვებ პროდიუსერი დარია კარიაკინა, უკრაინა 

 

4. ადამი ონლაინ პრიზი ონლაინ ვიდეოსათვის 

 „ეთნიკური უმცირესობები საქართველოდან“ - ავტ. თამარ სვანიძე, 

საქართველო 

 „30 ოჯახი გრიზიდან“ - ავტ. ოქტაი ნამაზოვი, აზერბაიჯანი 

ადამი მედიის პრიზი 2015-ის გალა დაჯილდოება ჩატარდება 2015 წლის 10 

დეკემბერს, 18.00 საათზე, საქართველოს პარლამენტის საჯარო ბიბლიოთეკის 

მესამე კორპუსის საგამოფენო დარბაზში (მის. გუდიაშვილი ქ. 7; თბილისი, 

საქართველო).  

ასევე გაცნობებთ, რომ 10 დეკემბერს, 14.00-16.00 სთ-ზე ადამის საუბრების 

ფარგლებში, ჩატარდება სადისკუსიო პანელი თემაზე „ თანამედრივე მედიის 

წინაშე მდგარი გამოწვევები კულტურული მრავალფეროვნების მიმართულებით“. 

დისკუსია გაიმართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი 

კორპუსის სააქტო დარბაზში. დისკუსიაზე მოწვეულები იქნებიან ევროპელი 

მედია ექსპერტები, მათ შორის ბ-ნი ფრას იენეკენსი (მრავალფეროვნების 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ჰოლანდიის NTR მაუწყებლობა) და ბ-ნი კურტ 

შაადი ციურიხის ინტერნეტ ტელევიზიდან  JOIZ. აღნიშნული ღონისძიება 

უნიკალურ შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტებს, ასევე საქართველოში მოღვაწე 
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მედიისა და მრავალფეროვნების თემაზე მომუშავე სპეციალისტებს დაამყარონ 

ახალი კოტაქტები და გაეცნონ ევროპული მედიის საქმიანობას.  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ადამი მედიის პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისათვის 

მის: რადიანის ქ.#7; თბილისი, საქართველო, 0179 

ტელ: +995 32 222 5759 

მეილი: competition@adamimediaprize.eu 

www.adamimediaprize.eu 
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