MEDİA – fərdi jurnalist müsabiqəsinin keçirilməsi
QAYDALARI
1. Ümumi müddəalar
1.1. “MEDİA – fərdi jurnalist müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları” (bundan sonra –
Qaydalar) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 31 iyul tarixli 2957 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin
inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası”nın jurnalistlərin mükafatlandırılması və peşəkarlığının
artırılmasına dair müddəalarının yerinə yetirilməsi, habelə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 12 yanvar tarixli 1249 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin Nizamnaməsi”nin 3.1.5-ci yarımbəndinin
icrasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi
(bundan sonra – Agentlik) tərəfindən təşkil edilən müsabiqənin (bundan sonra – Müsabiqə)
keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
1.2. Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd dövlət və cəmiyyət üçün prioritet təşkil edən
məsələlərin həllində jurnalistlərin potensialından səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək,
onların peşəkarlığının və məsuliyyətinin artmasına, fərdi bacarıqlarının təkmilləşməsinə şərait
yaratmaq, jurnalist tədqiqatlarının aparılmasını stimullaşdırmaqdır.
1.3. Müsabiqənin başlama və bitmə tarixi Agentlik tərəfindən müəyyən edilir.
1.4. Müsabiqə barədə elan Agentliyin rəsmi internet saytında, habelə sosial şəbəkə
hesablarında yerləşdirilir.
2. Müsabiqənin ümumi şərtləri
2.1. Müsabiqədə kütləvi informasiya vasitəsinin məlumat toplamaq, hazırlamaq, redaktə
və istehsal etməklə məşğul olan ştatlı müxbirləri və kütləvi informasiya vasitəsinin məlumat
toplanması, hazırlanması və redaktəsi ilə bağlı tapşırıqlarını müntəzəm yerinə yetirən
ştatdankənar müxbirləri iştirak edə bilərlər.
2.2. Çap mediası və onlayn media subyektlərində işləyən jurnalist müsabiqə elan olunan
günədək son 3 (üç) aylıq dövr ərzində dərc olunmuş hər hansı bir yazısını aşağıdakı
nominasiyalardan yalnız biri üzrə müsabiqəyə təqdim edir:
2.2.1. ən yaxşı reportaj;
2.2.2. ən yaxşı ictimai-siyasi təhlil;
2.2.3. ən yaxşı sosial-iqtisadi təhlil;
2.2.4. ən yaxşı müsahibə;
2.2.5. ən yaxşı mədəniyyət materialı;
2.2.6. ən yaxşı idman reportajı və ya təhlili;
2.2.7. ən yaxşı bədii publisistika;
2.2.8. ən yaxşı köşə yazısı;
2.2.9. ən yaxşı jurnalist araşdırması;
2.2.10. ən yaxşı oçerk.
2.3. Audiovizual media subyektində işləyən jurnalist müsabiqə elan olunan günədək son
3 (üç) aylıq dövr ərzində yayımlanmış və həcmi (xronometrajı) ən çoxu 5 (beş) dəqiqə olan
süjetini aşağıdakı nominasiyalardan yalnız biri üzrə müsabiqəyə təqdim edir:
2.3.1. ən yaxşı ictimai-siyasi reportaj;
2.3.2. ən yaxşı iqtisadi reportaj;
2.3.3. ən yaxşı sosial reportaj;
2.3.4. ən yaxşı mədəniyyət reportajı;
2.3.5. ən yaxşı idman reportajı.

2.4. Çap mediası subyektlərində işləyən jurnalistlər Qaydaların 2.2-ci bəndində
göstərilən yazının dərc olunduğu qəzetin səhifəsini, onlayn media subyektlərində işləyən
jurnalistlər isə həmin yazının dərc olunduğu veb-səhifənin ekran görüntüsünü (skrinşotunu)
təqdim edirlər.
2.5. Audiovizual media subyektində işləyən jurnalistlər Qaydaların 2.3-cü bəndində
göstərilən süjetləri efirdən kəsilmiş formada (süjetlərin efirdə yayımlanmış loqotipli variantını)
elektron daşıyıcıda təqdim edirlər.
2.6. Müsabiqəyə təqdim edilmiş materialın müsabiqə elan olunan günədək son 3 aylıq
dövr ərzində dərc olunmadığı və ya yayımlanmadığı aşkarlandıqda iştirakçı müsabiqədən
kənarlaşdırılır.
3. Müsabiqədə iştirak
3.1. Müsabiqəyə müraciət edən jurnalistlərdən aşağıdakılar tələb olunur:
3.1.1. Müsabiqəyə müraciət forması (bütün bəndləri doldurulmuş və imzalanmış
olmalıdır) (əlavə olunur);
3.1.2. şəxsiyyət vəsiqəsinin ön və arxa hissəsinin surəti;
3.1.3. ştatlı müxbirlər tərəfindən etibarlı olan jurnalist vəsiqəsinin surəti, ştatdankənar
müxbirlər tərəfindən isə iş yerindən fotoşəkilli arayış (imzalı və möhürlü);
3.1.4. jurnalistin bank rekvizitlərini əks etdirən sənəd;
3.1.5. müsabiqə elan olunan günədək son 3 aylıq dövr ərzində dərc olunmuş və ya
yayımlanmış material.
3.2. Çap mediası və onlayn media subyektində işləyən jurnalistlər tərəfindən
müsabiqəyə müraciət Qaydaların 3.1-ci bəndində göstərilənlərin şəxsən Agentliyə təqdim
olunması və ya “Medianın inkişafına dəstək layihələri üzrə elektron informasiya bankı”na
(bundan sonra – Elektron informasiya bankı) daxil edilməsi yolu ilə edilir.
3.3. Müsabiqəyə elektron qaydada müraciət etmək üçün jurnalist Elektron informasiya
bankında qeydiyyatdan keçməli və şəxsi kabinetini yaratmalıdır.
3.4. Audiovizual media subyektində işləyən jurnalistlər tərəfindən müsabiqəyə müraciət
Qaydaların 3.1-ci bəndində göstərilənlərin şəxsən Agentliyə təqdim olunması yolu ilə edilir.
3.5. Müsabiqədə iştirak üçün təqdim olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə
həmin çatışmazlıqlar Qaydaların 1.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş müddət ərzində aradan
qaldırıla bilər.
3.6. Agentlik Müsabiqədə iştirak üçün təqdim edilmiş sənədlərin əslini tələb etmək
hüququna malikdir.
3.7. Qaydaların 3.1.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş əlavə Qaydaların ayrılmaz
tərkib hissəsidir.
4. Qiymətləndirmə
4.1. Qaydaların 3.1.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş materialların qiymətləndirilməsi
Agentlik tərəfindən cəlb edilmiş müstəqil ekspertlər – müvafiq sahədə zəngin bilik və
təcrübəyə, ictimai nüfuza malik, Müsabiqənin nəticəsində marağı olmayan peşəkar şəxslər
tərəfindən həyata keçirilir.
4.2. Eyni material üç fərqli ekspert tərəfindən fərdi qaydada aşağıdakı meyarların hər
biri üzrə ən aşağı “0”, ən yüksək “20” bal olmaqla qiymətləndirilir və hər bir material barədə
əsaslandırılmış yazılı rəylər verilir:
4.2.1. materialın orijinallığı;
4.2.2. materialın jurnalistikanın ümumi prinsiplərinə uyğunluğu;
4.2.3. materialın üslubi keyfiyyətləri, dilin norma və qaydalarına əməl olunması;
4.2.4. plagiat və ya emal olunmamış informasiyanın (copy-paste) həcmi;
4.2.5. materialın maarifləndirici əhəmiyyəti.

4.3.
Qaydaların
2.3-cü
bəndində
göstərilən
audiovizual
məhsulların
qiymətləndirilməsi zamanı oların texniki tərtibatı da nəzərə alınır.
4.4. Ekspertlər tərəfindən materiallara verilən fərdi qiymətlər Agentlik tərəfindən
ümumiləşdirilir.
4.5. Ekspertlər tərəfindən materiallara verilən fərdi qiymətlər Agentlik tərəfindən
ümumiləşdirilərkən bir neçə material eyni bal toplayarsa, ekspertlərin müvafiq yazılı rəyləri
nəzərə alınır.
4.6. Müsabiqənin nəticəsi barədə məlumat Agentliyin rəsmi internet səhifəsində
yerləşdirilir.
5. Mükafatlandırılma
5.1. Müsabiqənin yekununda Qaydaların 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
nominasiyaların hər biri üzrə 5 (beş) jurnalist, 2.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş
nominasiyaların hər biri üzrə isə 2 (iki) jurnalist və həmin jurnalistlərin süjetinin
hazırlanmasında iştirak edən operator olmaqla ümumilikdə 4 (dörd) nəfər qalib müəyyən edilir.
5.2. Qalib jurnalistlərin hər biri 700 (yeddi yüz) manat, operatorların hər biri isə 350 (üç
yüz əlli) manat məbləğində pul mükafatı ilə mükafatlandırılır.
5.3. Bu Qaydaların 5.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş pul mükafatları qaliblərin bank
hesablarına köçürülür.

MEDİA-fərdi jurnalist müsabiqəsinin
keçirilməsi Qaydalarına
Əlavə
Müraciət forması

Materialın aid olduğu nominasiya:
Jurnalist tərəfindən materiala verilən ad:
Materialın forması (yazı və ya süjet):
Material süjet olduqda onun operatorunun
adı, soyadı, ata adı:
Materialın dərc olunduğu və ya yayımlandığı
kütləvi informasiya vasitəsinin adı (onlayn
mediada dərc olunduqda müvafiq vebsəhifənin linki):
Materialın dərc olunduğu və ya yayımlandığı
tarix (gün, ay, il göstərilməklə):
Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət
etdiyi dövrdə işlədiyi kütləvi informasiya
vasitəsinin adı:
Ştatlı/Ştatdankənar müxbir:
Əlaqə nömrəsi və elektron poçt ünvanı:
Bu müraciət formasını doldurmaqla müsabiqədə iştirak qaydalarını qəbul edirəm, habelə
təqdim edilmiş sənədlərin və məlumatların tamlığına və düzgünlüyünə görə cavabdehlik daşıyıram.
İmza:
___________________ /_________________________________________________
(adı, ata adı, soyadı)
Tarix: “___” _________ 2021-ci il

