
ВИЕ СТЕ ТВОРЕЦ НА КОМИКСИ ??!
ДОКАЖЕТЕ ГО! 
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В КОНКУРСА 
COMIX4=
КОМИКСИ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ 
И РАЗКАЖЕТЕ СВОЯТА ИСТОРИЯ.

ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРИ НЕПУБЛИКУВАНИ АВТОРСКИ КОМИКСИ ОТ ТВОРЦИ 
МИГРАНТИ ИЛИ С МИГРАНТСКИ ПРОИЗХОД COMIX4= COMICS FOR EQUALITY AWARD 

Е КОНКУРС ЗА НЕИЗДАВАНИ ДО МОМЕНТА АВТОРСКИ КОМИКСИ. КОНКУРСЪТ Е
 ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА COMIX4= КОМИКСИ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЕС - 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПРАВОСЪДИЕ – ДЕПАРТАМЕНТ A -  
ЗВЕНО A4: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012.

x
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМАТА "ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

3 КАТЕГОРИИ:
БОРБА СРЕЩУ РАСИЗМА

 ИСТОРИИ ЗА МИГРАЦИЯ
СТЕРЕОТИПИ

6 НАГРАДИ ОТ ПО 1.000,00 ЕВРО ВСЯКА
НЕ СИ МИСЛЕТЕ, ЧЕ СЕ ШЕГУВАМЕ?

ВИЖТЕ САМИ И СЕ УБЕДЕТЕ!
WWW.COMIX4EQUALITY.EU



произход/или живяли в чужбина”

Програмата ComiX4= Награда  за  най-добър  комикс  за  равнопоставеност  е  състезание  за 
творци на комикси – мигранти или с мигрантски произход. Надпреварата и наградата са част 
от  проект ComiX4=  - Комикси  за  равнопоставеност,  финансиран  от  ЕС  и  по-точно  от 
Европейската  Комисия – Главна  Дирекция  Правосъдие – Департамент A -  Звено A4: 
Програма за управление на проекти през 2012.

Проектът  се  реализира  от  организацията Africa  e  Mediterraneo /Африка  и 
Средиземноморието/ (Италия), в партньорство със следните НПО: Фондация „Работилница 
за Граждански Инициативи“ (България), Mondo (Естония), ARCA (Румъния) и Grafiskie stasti 
(Латвия). 

Проектът  цели  засилване  на междукултурния  диалог  срещу  расизма,  ксенофобията  и 
дискриминацията в Европа,  с  акцент  върху Италия, България, Естония, Румъния  и 
Латвия. За да се постигне тази цел, проектът е отворен за творци на комикси – мигранти 
(първо  и  второ  поколение),  които  често  биват  обект  на  дискриминация,  като  им  се 
предоставя  възможност  да  създадат  артистични  инструменти-комикси  за  преодоляване  на 
расизма  и  ксенофобията.  Ето  защо  и  наградата  е  предназначена  именно  за  художници  на 
комикси с такъв произход.

Наградите  за  равнопоставеност ComiX4= - Европейска  награда  за  най-добри 
непубликувани комикси от творци мигранти по произход имат 3 категории: Борба срещу  
расизма, Истории за миграция и Стереотипи.

- Борба срещу расизма
В тази категория може да се включат истории за расизъм, хора противопоставящи 
се на расистките предразсъдъци и маниери, дискриминирани хора, които се борят 
с трудни ситуации, истории от всекидневния живот и как да се подпомогнат анти-
расистките схващания и поведение и т. н. 
За съжаление расизмът в Европа набира скорост: дискриминацията, базирана на 
етническа  принадлежност  според Евробарометър е  61%,  което  я  прави  най-
разпространената в ЕС. През последните години в условията на финансова криза у 
мигрантите се засилва впечатлението, че местните хора са все по-негостоприемни 
(Интеграция на мигранти, Евробарометър 2011).

- Истории за миграция
В  тази  категория  може  да  се  включат  истории  за  ключови  моменти  от 
миграционния  процес  (плановете  на  миграция,  очакванията  им,  пътуванията, 
процеса на интеграция в държавата - приемник, успехите и провалите...). Какво се 
крие  зад  тези  истории?  Кои  са  главните  действащи  лица?  Какви  са  техните 
надежди, цели, стремежи, терзания?
Международната миграция играе все по-осезаема роля в страните-членки на ЕС, 



 
същевременно  ги  изправя  пред  нови  предизвикателства.  Ето  защо  този  процес 
попада в основата на националните политики на страните-членки, а и на ЕС като 
единна общност. 

- Стереотипи 
В тази категория може да се включат истории, в които стереотипите се използват 
за дефиниране на отделни индивиди или цели групи. Стереотипите са качества, 
които  се  приписват  на  индивиди  или  групи  хора  в  зависимост  от  тяхната  раса, 
националност  или  сексуална  ориентация.  С  други  думи  това  са  обобщения  и 
заключения, базирани на предразсъдъци, които водят до дискриминиране, като не 
отчитат различията и спецификите в различните групи. Много често мигрантите 
също попадат в тези стереотипи, най-вече поради начина по който ги обрисуват 
някои  медии  или  политици.  Мигрантите  са  тези,  които  „идват,  за  да  откраднат 
работата ни” или са описани като „просто престъпници”; в следствие на което се 
възприемат  с  доза  подозрение  от  страна  на  обществото.  Нито  медиите,  нито 
общественото мнение спомагат за изкореняването на подобни „вредни нагласи” се 
изкореняват, като директно тяхно следствие са разрастването на ксенофобията и 
дискриминационното поведение.

Наградата е  разделена  на  две  части: Наградата  на  журито и Наградата  на  публиката. 
Като за всяка една ще има по 3 печеливши комикса, тоест общо 6 награди. 

 Наградата на журито: Журито ще е съставено от европейски експерти и по 
един  представител  на  всяка  партнъорска  организация.  Те  ще  изберат  3-те 
най-добри комикса във всяка категория. 

 Наградата  на  публиката:  Публиката  ще  са  посетителите  на  уеб-сайта  на 
ComiX4= . Те ще гласуват онлайн за любимите си комикси. Победители ще 
са комиксите събрали най-много гласове в съответните категории.



1. Кой може да спечели наградата:

Наградата може да бъде спечелена от граждани на всяка една от 27-те страни – членки на ЕС, 
страните членки на ЕФТА (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и страните 
кандидатки за членство в ЕС /Хърватска, Черна Гора, Сърбия, Македония, Турция, Албания, 
Босна и Херцеговина, Косово/. За да можете да я спечели авторът на комикси трябва да 
отговаря на следните изисквания:

 Да сте с „мигрантски произход”, който се дефинира по следния начин:

 въпросното  лице живее постоянно в страна, която не е  негова  родина  (няма 
изрично  изискване  да  имате  гражданство  от  страната  в  която 
живеете/пребивавате дългосрочно);

И/ИЛИ
 въпросното  лице  има  поне  един  родител,  който  живее  постоянно  в  страна, 
която не е негова родина (на родителя), (няма изрично изискване родителя/ите 
имат гражданство от страната в която живеят/пребивават дългосрочно).

 Живеете постоянно в една от 27-те страни – членки на ЕС страните членки на 
ЕФТА /Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия и Швейцария/ и страните кандидатки за членство в ЕС /Хърватска, Черна 
Гора, Сърбия, Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Косово/ (не е 
задължително гражданство от съответната страна).

„Africa e Mediterraneo“ си  запазва  правото  да  изисква  от  кандидатите  правни  референции, 
CV-та, кратки  биографични  данни, карти  за  самоличност, свидетелства  за  раждане, 
извлечения от удостоверения за постоянен адрес, паспорти и т.н.
Africa e Mediterraneo си запазва правото да проверява достоверността и верността на всички 
постъпили  документи  и  кандидатури  и  да  дисквалифицира  всички  кандидати,  които  не 
отговарят на горепосочените изисквания. 

2. Период на надпреварата

Конкурсът ще започне на 2-ри януари 2013 г. и ще продължи до 30-ти юни 2013 г. Всички 
комикси,  участващи  в  конкурса  трябва  да  бъдат  предадени  до  30-ти  юни  2013  г.  Всяка 
пристигнала след тази дата творба ще бъде дисквалифицирана. 
Ако този срок бъде удължен, информацията за това ще бъде публикувана на уеб страницата 
на проекта и на партньорските организации.

Препоръчваме на всички участници в конкурса да изпратят комиксите си във възможно най-
кратки срокове. Колкото по-скоро комиксът бъде качен on-line, толкова повече шансове има 
да бъде видян и харесан от повече хора и съответно да спечели наградата.



3. Награди

В конкурса ще бъдат раздадени 6 награди: Наградите присъдени от журито са 3. Още 3 ще 
бъдат определени с гласовете на публиката на уеб страницата на проекта:

 Наградата  на  журито:  Журито  ще  подбере  трите  най-добри  комикса  във  всяка 
категория. Всеки един от тях ще получи награда от 1 000 евро.

 Наградата  на  публиката: Трите  комикса  получили  най-много  гласове  (във  всяка 
една от категориите) ще получат награди от 1000 евро всеки. 

4. Правила за подаване на комиксите

На  уеб  страницата ComiX4=  ще  бъдат  показани  всички  предадени  за  участие  в  конкурса 
комикси.

За  да  участват  в  конкурса, кандидатите  трябва  да  качат  комиксите  си  и  съответните 
съпътстващи  документи  /виж  по-долу/   директно  на  уеб  страницата: 
www  .  comix  4  equality  .  eu   до 30-ти юни 2013г. 

Един автор може да изпрати максимум 3 комикс-истории в една категория.

Комиксите могат да бъдат написани на всеки един от 23-те официални езици на ЕС. 

Въпреки това, за да могат да се състезават в конкурса, авторите им трябва да качат превод на 
английски  език на  текста  на  комикса  И резюме  на  комикса   с  обем  не  повече  от  700 
символа (включително празни полета) на английски език. 

Комикси  изпратени  по  пощата  не  се  приемат.  Все  пак, Africa e Mediterraneo си  запазва 
правото да изиска оригиналните комикси от избраните автори.

Комиксите, участващи в конкурса трябва да са оригинални, авторски продукт на кандидатите. 

При подаване на творбите си кандидатите гарантират че изпратените от тях комикси са:

-техни лични, оригинални творения;

-не  нарушават  законите  за  запазени  авторски  права,  патенти,  морални  права  или  права  и 
закони за интелектуална собственост на трети страни;

-трети страни/лица нямат претенции за авторски или свързани права от какъвто и да било вид 
към комиксите.



Няма такса за участие в конкурса.

5. Технически изисквания

Всеки комикс трябва да е максимум 6 страници.
Всяка страница на комикс трябва да е максимум 3MB. 
Приемат се само JPG файлове.

6. Лицензи и изисквания 

При  подаване  на  комикс  за  участие  в  конкурса,  кандидатите  упълномощават Africa e 
Mediterraneo да  възпроизвежда,  разпространява,  показва  и  създава  производни  продукти 
(като се упоменава автора на оригинала) на творбата във връзка с промотирането в медиите и 
други средства за масово осведомяване, без за това да очакват допълнителни компенсации.
С  подаване  на  комикс  за  участие  в  конкурса,  всеки  кандидат  упълномощава Africa e 
Mediterraneo да  използва  творбата  за  вътрешна  изложба  през  2014  г.,  като  се  посочат 
съответно заглавието на комикса и името на автора. 
С  подаване  на  комикс  за  участие  в  конкурса,  всеки  кандидат  упълномощава Africa e 
Mediterraneo да направи скеч и превю на творбата с цел популяризиране на конкурса, като се 
посочат съответно заглавието на комикса и името на автора.

7. Критерии за подбор и оценка

Кандидатите ще бъдат уведомени ако творбите им са получени без забележки. Онези от тях, 
които не отговарят на изискванията, също ще бъдат информирани.

Журито ще оценява комиксите в трите категории на конкурса по следните критерии:
* Уместност и автентичност (предпоставка);
* Технически качества (33%);
* Качества на сюжета (разказаната история) (33%);
* Оригиналност и артистична стойност (33%).

Решенията на журито са окончателни и необратими.

Що се отнася до наградата на публиката, трите комикса (един във всяка категория) които са 
получили най-много „харесвания” от посетителите на уеб страницата www  .  comix  4  equality  .  eu   
(английската версия) ще са победители. В случай на равен брой гласове в дадена категория, 
ще се проведе второ гласуване за определяне на финалиста.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени посредством email до всеки един участник и 
on-line на уеб страницата: www  .  comix  4  equality  .  eu   . 

8. Право за прекратяване и суспендиране на наградата



 
„Africa e Mediterraneo“ си  запазва  правото  да  модифицира  или  суспендира  наградата.  Ако 
„Africa e Mediterraneo“ отмени  или  прекрати  конкурса  тя  не  запазва  никакви  права  върху 
предоставените комикси.

9. Поверителност на данните
Участниците в конкурса се съгласяват личните им данни, най-вече имена и адреси да бъдат 
обработвани, споделяни и използвани за целите и в контекста на състезанието. Данните може 
също така да бъдат използвани от Africa e Mediterraneo с цел проверка на самоличността на 
участниците,  посочените  от  тях  пощенски  адреси  и  телефони,  за  да  се  докаже  тяхната 
идентичност  и  право  да  участват  в  конкурса.  Участниците  си  запазват  правото  на  достъп, 
корекция или оттегляне на личните си данни от Africa e Mediterraneo.

10. Повече информация

За повече информация можете да се свържете с ФРГИ (+359 2 954 97 15) или по е-мейл (на 
английски) с:

Marta Meloni
m.meloni@africaemediterraneo.it
award@comix4equality.eu

Africa e Mediterraneo
Via Gamberi,4 
40037 Sasso Marconi
Bologna – Italy




