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ევროკავშირის სპეციალური  
პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში 
 

ხშირად დასმული შეკითხვები  

 
1. როგორ უნდა მივიღო მონაწილეობა კონკურსში „ევროკავშირის სპეციალური პრიზი 

მშვიდობის ჟურნალისტიკაში“?  
 
2. შემიძლია თუ არა მონაწილეობა მივიღო, იმ შემთხვევაში თუ ჩემი საკონკურსო ნაშრომი 

არ არის ქართულ ენაზე შესრულებული?  

 
3. შემიძლია თუ არა მონაწილეობა მივიღო თუ ჩემი საკონკურსო ნაშრომი გამოქვეყნებულია 

საინფორმაციო საშუალებებით ცხინვალსა და სოხუმში?  
 
4. შემიძლია თუ არა მონაწილეობა მივიღო თუ ჩემი ნაშრომი მხოლოდ ინტერნეტშია 

გამოქვეყნებული?  
 
5. როდის უნდა იყოს გამოქვენებული ჩემი საკონკურსო ნაშრომი, რომ მოვიპოვო კონკურსში 

მონაწილეობის უფლება?  
 
6. მჭირდება თუ არა ჩემი რედაქტორის თანხმობა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად?  
 
7. მჭირდება თუ არა ჩემი საკონკურსო ნაშრომების ასლების წარდგენა კონკურსში 

მონაწილეობის მისაღებად?  
 
8. ანკეტის შევსებისას, რა სახის ინფორმაცია უნდა მივაწოდო ევროკავშირის 

წარმომადგენლობას?  
 
9. სად უნდა წარვადგინო ნაშრომები კონკურსში მონაწილოების მისაღებად? 
 
10. შემიძლია თუ არა საჭირო საბუთები გამოვაგზავნო ელექტრობული ფოსტის მეშვეობით? 
 
11. როდის არის განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა?  
 
12. უნდა წარვადგინო თუ არა ჩემი ნამუშვერების ანოტაცია?  
 
13. ვინ არიან ჟიურის წევრები?  
 
14. როდის გამოცხადდება გამარჯვებული?  
 
15. რა პრიზებია დაწესებული გამარჯვებულებისთვის?  
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1. შეკითხვა:  როგორ უნდა მივიღო მონაწილეობა კონკურსში? 

პასუხი: თქვენ უნდა წარმოადგინოთ საკონკურსო ნაშრომები და შევსებული  სააპლიკაციო ფორმა. 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ  კონკურსის წესები ვებ გვერდზე www.reporter.ge ან  

www.eumm.eu.  

 

2. შეკითხვა:  შემიძლია თუ არა კონკურსში მონაწილეობა მივიღო, თუ ჩემი საკონკურსო ნაშრომი არ 

არის ქართულ ენაზე გამოქვეყნებული? 

პასუხი: დიახ, თქვენ შეგიძლიათ კონკურსში მონაწილეობის მიღება, თუ თქვენი ორიგინალი 

საკონკურსო ნამუშევრის ენა არ არის ქართული, რუსული ან ინგლისური. ამ შემთხვევაში თქვენ 

უნდა წარმოადგინოთ ნაშრომის თარგმანი და ანოტაცია ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე. 

საკონკურსო ნაშრომები ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისსის პრიზისთვის მშვიდობის 

ჟურნალისტიკაში შეიძლება იყოს ოსურ და აფხაზურ ენაზე. 

 

3. შეკითხვა:  შემიძლია თუ არა კონკურსში მონაწილეობა მივიღო თუ ჩემი საკონკურსო ნაშრომი 

გამოქვეყნებულია საინფორმაციო საშუალებებით ცხინვალსა და სოხუმში?  

პასუხი: დიახ, შეგიძლიათ. გთხოვთ პასუხი იხილოთ ზემოთ. 

 

4. შეკითხვა:  შემიძლია თუ არა კონკურსში მონაწილეობა მივიღო თუ ჩემი ნაშრომი მხოლოდ 

ინტერნეტშია გამოქვეყნებული? 

პასუხი: დიახ, თქვენ შეგიძლიათ კონკურსის ყველა კატეგორიაში მონაწილეობის    მიღება თუ 

თქვენი ნაშრომი ინტერნეტის მეშვეობით არის გამოქვეყნებული. ან: თუ თქვენი ნაშრომი 

გამოქვეყნებულია მხოლოდ   ინტერნეტში, თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება საუკეთესო 

ვებგვერდის/ბლოგის/სოციალური მედიის საპრიზო კატეგორიაში. 

 

5. შეკითხვა:  კონკურსში მონაწილეობის უფლების მისაღებად როდის უნდა იყოს გამოქვენებული 

ჩემი საკონკურსო ნაშრომი? 

პასუხი: კონკურსში განიხილება ის ნამუშევრები, რომელიც პირველად გამოქვეყნდა 2013 წლის 1 

ოქტომბრიდან 2014 წლის 30 ოქტომბრამდე. 

 

6. შეკითხვა:  საჭიროა თუ არა ჩემი რედაქტორის თანხმობა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად? 

პასუხი: სააპლიკაციო ფორმაში თქვენმა რედაქტორმა ხელი უნდა მოაწეროს განაცხადს, რითაც 

თქვენ კონკურსში მონაწილეობის უფლება მოგენიჭებათ. 

 

7. შეკითხვა:  საჭიროა თუ არა ჩემი საკონკურსო ნაშრომების ასლების წარდგენა კონკურსში 

მონაწილეობის მისაღებად? 

პასუხი: აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები: ა. ბეჭდვით მედიასა ან ინტერნეტში 

გამოქვეყნებული საკონკურსო ნამუშევრებისთვის – 3 ასლი ორიგინალის ენაზე; ბ. რადიო ან 

სატელევიზიო საკონკურსო ნამუშევრისთვის - 3 კომპაქტ დისკი ან DVD სამაუწყებლო ხარისხისთ 

ჩაწერილი ფაილებით, ასევე სინოფსისი/სცენარი. გ. სოციალური მედიის ან საინფორმაციო 

სააგენტოს/ონლაინ გაზეთის წარდგენის შემთხვევაში ნამუშევრებს უნდა ახლდეს 4-5 სქრინშოტი, 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთოვთ იხილოთ კონკურსის წესები ვებგვერდზე: 

www.reporter.ge ან www.eumm.eu.  
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8. შეკითხვა:  ანკეტის შევსებისას, რა სახის ინფორმაცია უნდა მივაწოდო ევროკავშირის 

წარმომადგენლობას? 

პასუხი: კონკურსის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა და 

ჟურნალისტური საკონკურსო ნაშრომი (გამოქვეყნებული ბეჭდვით ან ონლაინ მედიაში ან 

გადაცემული რადიო-ტელევიზიით), ასევე თანდართული უნდა იყოს ნაშრომის ანოტაცია 

ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ 

კონკურსის წესები შემდეგ ვებგვერდებზე:  www.reporter.ge ან www.eumm.eu.  

 

9. შეკითხვა:  სად უნდა წარვადგინო ნაშრომები კონკურსში მონაწილოების მისაღებად?  

პასუხი: ნაშრომები უნდა მოიტანოთ ან გამოაგზავნოთ ჩვეულებრივი ფოსტით შემდეგ 

მისამართზე: საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ნინო ჩხეიძის 38, 0102 თბილისი, 

საქართველო. 

 

10. შეკითხვა:  შემიძლია თუ არა საჭირო საბუთები გამოვაგზავნო ელექტრობული ფოსტის 

მეშვეობით? 

პასუხი: არა, მხოლოდ ადგილზე ჩაბარებული ან ჩვეულებრივი ფოსტით გამოგზავნილი 

ნაშრომები განიხილება ჟიურის მიერ (იხილეთ კითხვა-პასუხი N 9).  

 

11. შეკითხვა:  როდის არის განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა?  

პასუხი: განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2013 წლის 4 ნოემბერი. 

 

12. შეკითხვა:  უნდა წარვადგინო თუ არა ჩემი ნამუშევრის ანოტაცია? 

პასუხი: სატელევიზიო ნამუშევრის წარდგენის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოთ 

ანოტაცია/სინოფსისი/სცენარი ორიგინალის ენაზე (ქართული, რუსული ან ინგლისური). 

 

13. შეკითხვა:  ვინ არიან ჟიურის წევრები? 

პასუხი: კონკურსანტების ნაშრომებს განიხილავს შვიდი დამოუკიდებელი წევრისგან შემდგარი 

ჟიური. ჟიურის წევრები იქნებიან საქართველოსა და ევროკავშირის მოქალაქეები, რომლებსაც 

აქვთ გამოცდილება როგორც ჟურნალისტურ საქმიანობაში, ასევე დემოკრატიის განვითარებასა და 

ადამიანების უფლებების დაცვის სფეროში. ჟიურის წევრების ვინაობა მხოლოდ დაჯილდოების 

ცერემონიისთვის გახდება ცნობილი. 

 

14. შეკითხვა:  როდის გამოცხადდება გამარჯვებული? 

პასუხი: კონკურსის ევროკავშირის სპეციალური პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში 2014 

გამარჯვებულები გამოვლინდებიან 2014 წლის დეკემბერში, დაჯილდოების ცერემონიალზე. 

ცერემონიალის ზუსტი თარიღი დასახელდება ნოემბრის ბოლოს. 

 

15. შეკითხვა:  რა პრიზებია დაწესებული გამარჯვებულებისთვის? 

პასუხი: მშვიდობის ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის სპეციალური პრიზის მფლობელს  გადაეცემა 

5000 ევროს ღირებულების მქონე ვაუჩერი, რითიც მას საშალება ექნება გაემგზავროს ლონდონში 

ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ერთთვიან ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად. 


