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1. TƏŞKİLATÇILAR 
“Zoroastro” mükafatı (İtaliya-Azərbaycan Film Festivalı) İMAGO Group və Sandro Teti Editore 
nəşriyyat evi tərəfindən təşkil edilir və təqdim olunur. 

 
 

2. FESTİVALIN MİSSİYASI 
Festival kinematoqrafiyanın dili vasitəsilə İtaliya və Azərbaycanın mədəniyyətlərini təbliğ edir, eyni 
zamanda, digər beynəlxalq kinematoqrafiya həqiqətlərini ortaya çıxarır. Bundan əlavə, festivalın 
hədəfi yeni müəllifləri və innovativ film cərəyanlarını diqqət mərkəzinə gətirmək, onlar haqqında 
məlumatı artırmaqdır. 

 
 

3. TARİXLƏR, MÜDDƏT VƏ MƏKAN 
Festival 2019-cu ilin yanvar ayında Azərbaycanın Bakı şəhərində baş tutacaqdır. O, yanvar ayının 25-
dən 30-na qədər beş gün davam edəcəkdir. Təşkilatçılar festival tədbirlərinin tarixləri, cədvəli və 
keçiriləcəyi məkan barədə festivalın rəsmi saytında məlumat verəcəkdir: 
www.festivalitaloazerbaigiano.com 

 

4. FESTİVALIN BÖLMƏLƏRİ 
Festival aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 

- 60 dəqiqədən uzun olan italyan və/və ya Azərbaycan filmləri; 
- 50 dəqiqədən qısa olan italyan və/və ya Azərbaycan sənədli filmləri; 
- 60 dəqiqədən uzun olan beynəlxalq filmlər; 

- 50 dəqiqədən qısa olan beynəlxalq sənədli filmlər. 
 

İdarə Heyəti müsabiqədən əlavə aşağıdakı filmləri festivala qəbul etmək hüququna malikdir: 
a) Təqdim edilməsinə baxmayaraq yekun müsabiqə üçün seçilməyən filmlər; 
b) Vacib dəyərə malik olan və/və ya mədəni marağa səbəb olan filmlər; 
c) Festivalın İdarə Heyətinin dəvəti ilə təqdim edilən istənilən növ filmlər. 

 
 
 

5. FİLMLƏRİN SEÇİLMƏSİ 
Filmlər ekspertlərdən ibarə münsiflər heyəti tərəfindən yoxlanılacaq və İdarə Heyəti festivalın 
açılışından ən az on beş gün əvvəl seçilmiş filmlərin müəllifləri ilə əlaqə saxlayacaq. Daha sonra 
seçilmiş müəlliflərdən filmin bir və ya bir neçə surətini göndərməsi tələb olunacaq (Çatdırılma və ya 
ww.wetransfer.com vebsaytı vasitəsilə). Bununla bağlı xərclər müəlliflərin hesabına ödənəcəkdir. 

 

6. MÜƏYYƏN EDİLMİŞ MÜKAFATLAR 
Aşağıdakı mükafatlar müəyyən edilmişdir: “Ən yaxşı italyan bədii filmi”, “Ən yaxşı Azərbaycan bədii 
filmi”, “Ən yaxşı beynəlxalq bədii film”, “Ən yaxşı italyan sənədli filmi”, “Ən yaxşı Azərbaycan 
sənədli filmi”, “Ən yaxşı beynəlxalq sənədli film”, “Ən yaxşı aktyor və ya aktrisa”, “Ən yaxşı ssenari”, 
“Ən yaxşı operator işi”, “Ən yaxşı film musiqisi”. 

http://www.festivalitaloazerbaigiano.com/
http://www.festivalitaloazerbaigiano.com/
http://www.wetransfer.com/


7. FİLMLƏRİN QEYDİYYATI VƏ SON TARİX 
Ən gec 15 Dekabr 2018-ci il tarixinə qədər əlaqədar şəxs vebsaytın “SUBSCRIBE A FILM (FİLMİNİ 
ƏLAVƏ ET)” adlı bölməsindən yükləyəcəyiniz müvafiq qeydiyyat anketini doldurub imzalamaqla 
qeydiyyatdan keçə bilər.  

 
 

8. SURƏTLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİ 
Festivalın ilkin seçim mərhələsinə qatılmaq üçün əlaqədar şəxslər müvafiq qeydiyyat anketində 
göstərildiyi kimi link (şifrəsi ilə birlikdə) təqdim etməlidir. 
Film seçilərsə onun surəti Blu-ray, DCP yaxud DVD formatlı diskdə aşağıdakı ünvana göndərilməlidir: 
Son olaraq, yekun təhlil mərhələsi üçün filmin ən az bir yüksək keyfiyyətli təsvirini, filmin fraqmanını 
və müvafiq afişanı göndərmək icbaridir. 

 
9. FİLMLƏRİN NÜMAYİŞİ 
Seçilmiş filmlər festival günləri ərzində nümayiş etdiriləcək və təşkilatçılar bu müddət ərzində zəruri 
məlumatları təqdim etmək üçün müvafiq təbirlər görəcəklər. 

 
 

10. ÜMUMİ QAYDALAR 
a) Ərizəni festivala göndərməklə bu Nizamnaməni qeyd-şərtsiz qəbul etmiş hesab olunursunuz. 
b) Festivalın İdarə Heyəti bu Nizamnamə ilə tənzimləyən məsələləri həll etmək səlahiyyətinə 

malikdir. 
c) Nəqliyyat xərcləri hər zaman müəlliflər tərəfindən ödəniləcəkdir. 
d) Bədii və ya sənədli filmlərin qəbul edilmiş surətləri geri qaytarılmır. 

 
 

Təşkilatçılar qəbul edilmiş bütün materialların maksimum təhlükəsizliyini və müəllif hüquqları ilə 

bağlı beynəlxalq qaydaların ciddi şəkildə yerinə yetirilməsini təmin edir. 


