УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Фонд „Валя Крушкина” при Фондация „Работилница за граждански инициативи”
обявява деветото издание на конкурса за годишните награди „Валя Крушкина –
журналистика за хората“. Конкурсът цели да отличи журналисти с активна позиция,
отстоявана в името на гражданите.
Наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“ са част от дейността на Фонд
„Валя Крушкина“, учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на
11 септември 2012 г. През годините са правени различни промени в категориите на
конкурса, отразяващи тенденциите в развитието на журналистиката у нас. Конкурсът
става все по-разпознаваем в журналистическите среди, както и извън тях. В
досегашните 9 издания на конкурса са номинирани над 400 журналисти с повече от 800
материала. Наградите се превърнаха в мерило за качествена журналистика и в
гилдията, и сред широката общественост се приемат за сериозно признание за работата
на наградените журналисти.
Категории:
До 2 ноември 2020 г. журналисти от различни български медии могат да бъдат
номинирани или да се самономинират в 4-те категории на наградите:
•

Пишещ журналист - печатни медии и онлайн медии;

•

Журналист от електронна медия - радио и телевизия;

•

Снимащ журналист - оператори и фотографи;

•

Журналист - надежда - млад журналист.

Носителят на Голямата награда „Валя Крушкина“ се избира директно от журито
измежду номинираните от 4-те категории. Тя е за цялостен принос в отразяване на
актуални теми у нас, за материали, провокирали обществен дебат или промени в
законодателството, за журналистическа доблест и смелост.
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Допустими кандидати:
Български журналисти от различни медии, издавани в България или чужбина:
журналисти от печатни медии - вестници, списания; журналисти от електронни медии радио, телевизия; журналисти от информационни сайтове и агенции; журналисти на
свободна практика и блогъри, както и представители на гражданската журналистика.
Участниците в конкурса могат да бъдат номинирани от трети лица, както и да се
самономинират.
Начин на кандидатстване:
Участието в конкурса става чрез попълване на формуляр, в който трябва да се опишат
мотивите за номинацията. Формулярът е достъпен на сайта на Фондация „Работилница
за граждански инициативи“. Материалите

трябва да бъдат представени или като

прикачен файл, или като линк. Попълнените формуляри с номинации, както и самите
материали или линкове към тях се изпращат на електронна поща konkurs@frgi.bg в
срок до 2 ноември 2020 г., 24:00 часа.
Други условия:
✓ Задължително условие за участие в конкурса е материалите, с които
журналистът участва, да са авторски и да са публикувани в определен период –
една година назад (от 11 септември 2019 до 10 септември 2020 година).
Номинираните филми трябва да са излъчени за пръв път в посочения период.
✓ Един журналист може да бъде номиниран или да се самономинира с максимум 3
материала.
✓ Възрастта на номинираните за наградата „Млад журналист“ към 11 септември
2020 година не трябва да надвишава 28 навършени години.
✓ Материалите трябва да са на български език.
✓ Видео и аудио материалите трябва да бъдат изпратени като линкове, а не да
бъдат прикачени файлове.
✓ Видео материалите, когато са в линк трябва да нямат рекламно съдържание.
✓ Фотографиите, номинирани в категорията „Снимащ журналист“ трябва да
отговарят на следните изисквания:
• Формат JPEG

• Файлът да не е по-голям от 1 MB
• 72 dpi
• Приблизителен размер 800 / 600 px
✓ В случай на необходимост, номиниращият трябва да предостави снимките в
оригинален размер.
✓ Ако материалите са изпратени като линкове, то тези линкове трябва да могат да
се отварят без допълнителни изисквания, като например регистрация в даден
сайт.
Критерии за оценка на получените материали:
• да представят обективно и широко конкретен казус;
• да отразяват нестандартно конкретен казус;
• да анализират проблем от обществено значение (социален, криминален, образователен,

икономически и др.);
• да представят ясно изразена лична позиция по проблема;
• да представят материал по конфликтна тема, по която или няма публикации, или са твърде

малко;
Кандидатурите ще бъдат оценявани от независимо жури, състоящо се от журналисти от
различни медии, включително носители на наградата в предишни издания на конкурса.
!Връчването на наградите ще се състои на специална церемония в края на
годината.

