REGLAMENT
DokuBaku BSFF 2019, 02-06 OKTYABR
Festivalın Direktorluğu:
DokuBaku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı “non-fiction” üzrə müsabiqə keçirən Azərbaycanın
İlk Müstəqil – Underground – Qeyri-Kommersiya – Təşkilatıdır.
02-06 oktyabr 2019
Imam Hasanov
Festagent
Festivalın təsisçiləri:
Festival 2017-ci ildə Imam Həsənov və Veronika Janatkova tərəfindən təsis olunub.
Beynəlxalq mükafatlar laurieatı, rejissor/prodüser İmam Həsənov – Festivalın direktoru,
prodüser/rejissor Veronika Janatkova isə Festivalın proqram tərtibçisidir.
“Free Art” (AZ), “DokuBaku International Documentary Film Festival” (AZ) və “Pandistan”
(CZECH) Festival təşkilatçılarıdır.
Ünvan: Şamil Əzizbəyov küç. 103, Bakı, Azərbaycan;
Tel: + 994503759959 (AZ)
Ünvan: Kladská 1293/15
120 00 Praha – Vinohrady
Czech Republic
Tel: +420604434990
Festivalın Statusu:
III DokuBaku BSFF 02-06 Oktyabr 2019-cu il tarixlərində Azərbaycanın paytaxtı Bakıda
keçiriləcək.
DokuBaku-nun Məqsədləri:
Azərbaycanda müstəqil sənədli (bədii) film sahəsinin inkişafına təkan vermək, yerli gənc
həvəskar və peşəkar filmmeykerləri-kinosevərləri təşviq etmək;
Sənədli filmlərin nümayişi və sənədli kino üzrə yerli və xarici peşəkarlar arasında təcrübə
mübadiləsi üçün platforma yaratmaq;
Yerli yeni sənədli filmlərin yaradılmasına dəstək vermək;
Potensial beynəlxalq məhsulların yaradılmasını təşviq etmək.
DokuBaku Təşkilat Komitəsi:
Festivalın hazırlanması və keçirilməsi festival direktorunun rəhbərlik etdiyi Təşkilat Komitəsi
tərəfindən həyata keçiriləcək. Komitənin nümayəndələri direktor tərəfindən təyin olunur.
Seçim Komissiyası:
Festivala təqdim olunan filmlər seçim komissiyası tərəfindən seçilir. Seçim komissiyası
Azərbaycan və onun xaricində incəsənət sahəsində çalışan müstəqil peşəkarlardan ibarətdir.
Seçim komissiyasına festivalın seçim üzrə direktoru rəhbərlik edir. Seçim komissiyasının
qərarları qətidir və qəbul edildiyi gündən dərhal qüvvəyə minir. Komissiya imtina səbəblərini
bildirməmək və şərh verməmək hüquqlarını özündə saxlayır.
Proqram:
Hal-hazırda festivalın proqramı iki əsas bölmədən ibarətdir:
1. Tammetrajlı sənədli film müsabiqəsi (Əsas Müsabiqə);
2. Qısametrajlı sənədli film müsabiqəsi.
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Proqramın hər iki bölməsi üzrə dünyanın bütün ölkələrindən filmlər qəbul olunur. Hər iki
bölmədə yerli filmlər iştirak etmək hüququna malikdir. Yerli filmlər üçün ayrıca keçirilən
müsabiqədə həmin filmlər Təşkilat Komitəsinin təyin etdiyi Əsas və Qısa Film müsabiqələrinin
Münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilir.
Gələcəkdə festival proqramının bölmələrinin sayı artırıla və ya ixtisar oluna bilər.
Festivalın hər bölməsi 15 tammetrajlı və 15 qısametrajlı filmdən ibarətdir. Filmlərin sayı Təşkilat
Komitəsinin qərarına əsasən hər iki bölmə üzrə artırıla və ya azaldıla bilər.
DokuBaku BSFF Festival proqramına daxil edilmiş filmləri filmin prodüser və ya prodüserlərinin,
onun səlahiyyətli nümayəndələrinin və ya satış/yayım hüququ sahibinin yazılı icazəsi olmadan
məhdudiyyətsiz sayda nümayiş etdirmək hüququna malikdir.
Festivalın proqramı bu ilin sentyabr ayının əvvəlində www.dokubaku.az saytında elan olunacaq.
Festival yalnız Proqrama seçilmiş filmlərin müəllifləri ilə əlaqə saxlayır.
Festivalın proqramına daxil edilmək üçün göndərilən (Təşkilat Komitəsi tərəfindən hər il seçilən)
filmlər festivalın mövzusuna uyğun olmaldır. Bu ilin mövzusu “Həqiqilik”dir.
Müsabiqə Proqramı:
Əsas Müsabiqə - Tammetrajlı sənədli filmlər – 60 dəqiqədən çox
Qısa film müsabiqəsi – Qısametrajlı sənədli filmlər – 40 dəqiqəyə qədər
Müsabiqədənkənar Proqram:
Müsabiqədənkənar proqram Təşkilat Komitəsi tərəfindən tərtib edilir:
Festivalın mövzusuna uyğun olaraq hər il “Festivalın Qonaq Ölkəsi” müəyyən olunduqdan sonra,
dəvət olunur. Bu il festivalımızın qonaq ölkəsi Almaniyadır.
Müsabiqədən kənar proqram çərçivəsində Tematik (ana mövzuya uyğun), habelə, Retrospektiv
filmlərin Festivaldan öncə və ya sonra da nümayişi nəzərdə tutula bilər. Festival Bakı və
Azərbaycanın regionlarını əhatə edir. Bu filmlər “DokuBaku Turda” bölməsi üçün də keçərlidir.
Ustad Proqramları:
Yerli kinosevərlər, həvəskar və ya peşəkarlar, film çəkmək, yaratmaq istəyən hər kəs üçün 3-5
günlük seminarlar keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Masterklasslar – sənədli filmə marağı, sevgisi, həvəsi olan, yeni sənədli film layihələrinin
mövzusunun seçilməsindən tutmuş development, production, post-production, onun alınması,
satılması, festivallarda iştirakına qədər sənədli filmin formaları və s. ilə yaxından tanış olmaq
istəyən hər kəs üçün təşkil olunur. Ustad Proqramları sənədli filmə olan marağın artmasına, bu
sevginin ildən-ilə böyüməsinə xidmət edir.
Müşayiətedici Proqram:
Müşayiətedici proqrama sərgilər, tamaşalar, konsertlər, yaradıcılıq gecələri və sənədli kino
sənəti ilə bağlı olan digər tədbirlər daxil edilə bilər.
Müsabiqə Proqramının Qəbul Şərtləri:
DokuBaku BSFF-da işitirak etmək üçün 2019-cu il, avqustun 15-dək müraciət edilə bilər.
III DokuBaku BSFF-da iştirak üçün film aşağıdakı şərtlərə uyğun olmalıdır:
Film 1 yanvar 2018-ci il tarixdən sonranın istehsalı olmalıdır.
Film TV formatında, “danışan başlar”, kadrarxası səs, informativ xarakterli, portret, reportaj,
reklam və s. bu və ya buna bənzər formatda olmamalıdır.
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Festivala aşağıdakı filmlər qəbul olnur:
 bir sıra mühüm sosial, siyasi, qlobal problemləri həll edən və ya həlli yollarını göstərən,
lakin sənədli televiziya filmi üslübunda olmayan filmlər;
 film-esse;
 eksperimental filmlər;
 güclü hekayəsi olan, insan taleyini lentə alan, artistik “non-fiction” filmlər.
Müsabiqə filmlərinin müəlliflik hüquqları beynəlxalq huquqla tənzimlənir.
Filmi təqdim edən şəxs (rejissor, prodüser və ya digər səlahiyyətli şəxs) film üzərində hüququ
olmasını və onun festivalda nümayişinə səlahiyyətli olduğunu bəyan edir.
Festivalda nümayiş məqsədi ilə filmlər “Müraciət Forması”nda qeyd edilən texniki paramertlərə
uyğun rəqəmsal şəkildə qəbul edilir:
2019-cu ildə iştirakçı festivala məhdudiyyətsiz sayda film göndərə bilər;
Seçim Komissiyası festivala təqdim edilən filmləri bu və ya digər proqram, kateqoriya və ya
bölmə altında müstəqil müəyyənləşdirmək və bu barədə filmin səlahiyyətli şəxslərini
əvvəlcədən xəbərdar etmək hüququna malikdir;
Müsabiqədə iştirak edən bütün filmlər orijinal dildə, Azərbaycan və ingilis altyazıları ilə nümayiş
etdiriləcək. Müəllif filmlə birgə ingilis dilində altyazıları da təqdim etməlidir.
Müsabiqə proqramında iştirak etmək üçün seçilmiş filmlər barədə məlumat sentyabr ayının
əvvəlində festivalın saytında elan olunacaq. Bundan başqa, proqrama salınan filmlərin
müəllifləri ilə əlaqə qurulacaq və festivalın kataloqu üçün əlavə materiallar (fotolar, film haqda,
rejissor və s.) tələb olunacaq. Festivalın proqramı elan olunduqdan sonra filmin müəllifinin və ya
film üzərində digər hüquqlara sahib şəxsin həmin filmi proqramdan çıxarmaq, filmi geri
götürməyə dair müraciət etmək hüququ yoxdur.
Qeyd: Festivala seçilmiş filmlərin müəllifləri könüllü şəkildə festivala qatıla bilər. Bunun üçün o,
Bakıda yerləşən ölkəsinin səfirliyi ilə əlaqə qura və ondan iştirak üçün yardım və ya əlavə
məlumat əldə edə bilər. Nəzərinizə çatdırırıq ki, festival kinosevər könüllülər və professional
filmmekerlər tərəfindən həyata keçirilir və festival gəlir əldə etmək məqsədi güdmür.
Müəllif hüquqları:
Festival iştirakçısı (rejissor, prodüser və ya digər səlahiyyətli şəxs) filmi DokuBakuya
göndərməklə ona aşağıdakı hüquqların həyata keçirilməsinə razılıq vermiş sayılır:
Filmin festival çərçivəsində və ya ondan kənar məhdudiyyətsiz sayda nümayiş etdirmək;
Sənədli filmin müəyyən hissələrindən Festivalın reklam çarxları, festival haqda TV və digər
reportaj xarakterli süjetlər, sənədli filmlərdə və festival haqda yayımlanmasına istiqamətlənən
digər audiovizual məhsullarda istifadə etmək;
Kadr və ya qəhrəmanları festivalın reklam materiallarında (kataloq, sayt və d.) istifadə etmək;
Filmi festivalın arxivində saxlamaq.
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Münsiflər Heyəti:
Beynəlxalq münsiflər heyəti Təşkilat Komitəsi tərəfindən seçilir.
Münsiflər heyəti qalibləri 3 kateqoriyada seçir. Münsiflər heyəti hər bir bölmə üzrə 3 nəfərdən
ibarətdir. Hər iki bölmədə - Tammetrajlı və Qısametrajlı film müsabiqələrinin münsifləri yerli və
beynəlxalq film industriyasından seçilir.
Təşkilat Komitəsi və Seçim Komissiyası münsiflər heyətinin müzakirələrində iştirak edə bilər,
lakin səsvermədə iştirak hüququna malik deyillər.
Mükafatlar:
Münsiflər Heyəti qalibləri 3 kateqoriyada seçir.
Hər iki bölmdə 3 əsas (Birinci, İkinci, Üçüncü) yerin qalibləri müəyyən olunur.
Yerli filmlərin qalibi yalnız bir nəfər təyin olunur.
III DokuBaku BSFF pul mükafatları təsis etməyi nəzərdə tutmur. Festivalın təşkili gedişində
Təşkilat Komitəsi və Təsisçilər bu qərarı dəyişmək hüququnu özlərində saxlayırlar. Bundan
başqa, Təşkilat Komitəsi sponsorlara öz mükafatını təsis etmək imkanı verən hüququ təmin edə
bilər.
Qaliblər Münsiflər Heyəti və ya Təşkilat Komitəsi tərəfindən Bağlanış Mərasimində elan olunur.
Tamaşaçılar:
DokuBaku geniş ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmuş bir festivaldır. DokuBaku-nun kütləvi
tamaşaçısı, bilet əldə edən və ya festival təşkilatçıları tərəfindən dəvət olunmuş şəxslərdir.
Festival Qonaqları:
DokuBaku BSFF-in təşkilatçıları 2019-cu ildə festivalın qonaqları və iştirakçılarının xərclərini öz
öhdəsinə götürmür. Festivalın təşkili gedişində Təşkilat Komitəsi və Təsisçilər bəzi qonaqlara
dair bu qərarı dəyişmək hüququnu özündə saxlayır.
Ümumi Müddəalar:
Bu reqlament Azərbaycan və İngilis dillərində tərtib olunub. Reqlamentin mətnləri arasında
ziddiyyət yarandıqda Azərbaycan dilində olan mətnə üstünlük verilir. DokuBaku-da iştirak bu
reqlamentdə istifadə edilmiş şərt və qaydaları sözsüz qəbul etməyi nəzərdə tutur. Festivalın
hazırlıq və keçirilmə müddətində yaranan istənilən sual və mübahisələr və ya forsmajorlar
festivalın təşkilatçısı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada
həll edilir.

DokuBaku BSFF 2019-da görüşənədək!

