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НАГРАДАТА „ЛУКС” 

Програма 2013 
 

1) Въведение 

Наградата „ЛУКС“ показва ангажимента на Европейския парламент не само по 
отношение на културата, но и за взаимното разбирателство в рамките на европейските 
политики, приложими в областта на образованието, гражданските свободи, свободата 
на движение. С нарасналите законодателни правомощия, предоставени му от Договора 
от Лисабон, Европейският парламент може също така да приема инициативи със силно 
символично значение. 
 
Една такава инициатива е създаването на филмова награда на Европейския парламент, 
която се връчва за първи път през 2007 г. – годината на 50-тата годишнина от Договора 
от Рим. 
 
Наградата „ЛУКС“ ежегодно поставя в светлината на прожекторите филми, които 
достигат до сърцевината на европейския публичен дебат. Киното, в качеството си на 
културна мас медия, може да бъде идеално средство за разискване и обсъждане на 
Европа и нейното бъдеще. Отвъд историите, които разказват, филмите, избрани или 
състезаващи се за наградата „ЛУКС“, изследват и поставят под съмнение европейските 
общи ценности и се борят с трансгранични проблеми, като например икономическата и 
социална криза, имиграцията, справедливостта, солидарността, гражданските свободи 
и основните права. Всеки филм е бърз поглед към живота на европейците, техните 
убеждения и съмнения и търсенето им на идентичност. Филмите спомагат да се 
покажат различни мнения по някои от основните социални и политически въпроси на 
деня и така допринасят за изграждането на по-широк дебат за европейската 
идентичност и нейните различия.  
 
Чрез подкрепата си за европейското кино Европейският парламент и наградата 
„ЛУКС“ се стремят да приемат предизвикателството за намиране на нови форми на 
комуникация с гражданите на ЕС и правят европейско кино едно от най-силните 
отражения на дебата сред хилядите лица в една плуралистична Европа. 
 
В контекста на настоящата икономическа, политическа и социална криза, когато 
изкуството, културата и киното също са застрашени, наградата „ЛУКС“ има за цел да 
подкрепи европейското творчество и неговото многообразие. Подкрепата и 
подпомагането на европейското кино е средство за преодоляване на нарастващите 
граници – както физически, така и психологически – които разделят Европа.  
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Киното е една от най-богатите и силни форми на изразяване на културата и има 
потенциал да се противопостави на стените от страх и несигурност, които ограждат 
живота ни.  Киното е огледало, в което можем да видим колко много общо имаме или 
колко любопитни и интересни са нашите различия. 
 
 

2) Основни принципи 

Културата и специфичната ѝ кинематографична форма продължават да са ефективни 
области, в рамките на които Парламентът може и трябва да продължи да поставя 
своята комуникация с гражданите на Европейския съюз, с оглед да бъде още по-добре 
познат и разбираем за тях. Наградата „ЛУКС“, която е конкретна проява на оригинална 
инициатива, поета самостоятелно от Европейския парламент, е един от начините за 
изпълнението на тази цел. 
 
Европейският парламент е ангажиран по отношение на културата 
 
Макар Европейският съюз да има само правомощия за осигуряване на подкрепа и 
координация в тази област, Парламентът традиционно поставя културата в центъра на 
правото на Общността. Публичното изслушване, проведено на 27 октомври 2010 г. по 
инициатива на комисията по култура и образование, на тема „Киното и европейските 
идентичности“ е още едно доказателство за това. 
 
Киното е в сърцето на европейския културен модел 
 
Филмите, като кристализират тълкуванията на културното многообразие, доказват 
своята културна и секторна стойност за всяко общество, което желае да упражни 
влиянието си в рамките на и извън своите граници. Филмите са една от културните 
форми, които най-лесно могат да създадат усещане за принадлежност към общо 
пространство, а в този случай – да създадат европейски дух. Културата е човешка и 
политическа конструкция, а киното е в центъра ѝ. 
 
Наградата „ЛУКС“ е част от стратегията на Европейския парламент в областта 
на комуникацията  
 
Наградата „ЛУКС“ е инструмент, който допринася за политиката на Европейския 
парламент в областта на комуникацията. 
 
Това, че официалният подбор и конкурсът са поверени на жури от специалисти, дава 
легитимност на наградата „ЛУКС“ в художествено и кинематографично отношение. 
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3) Цели 

- Да се хвърли светлина върху публичния дебат относно Европейския съюз и 
неговите политики  

- Да се подкрепи движението на европейски (ко)продукции в рамките на 
Съюза 

 
Европейският културен пейзаж е силно фрагментиран. Малко творци и филми са в 
състояние да преминат границите и да намерят публика далеч от родината си. Киното 
не е изключение. Оригиналният език, на който е заснет даден филм, е пречка за 
разпространението му в един многоезичен пазар. 
 

4) Процедурата за подбор 

Как се подбират филмите –  Жури 
 
Журито – 16 лица от сферата на световното кино подбират филмите за официалната 
селекция и конкурса за наградата „ЛУКС“. Комисията включва продуценти, 
дистрибутори, кинооператори, директори на фестивали и филмови критици. 
Европейската комисия („ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“) и Фондът Евроимаж на Съвета на 
Европа, както и ръководителите на фестивала „Венециански дни“ участват като 
наблюдатели.   
Комисия по култура и образование на Европейския парламент одобрява членовете на 
журито. Всяка година тя заменя една трета от членовете.   
Представител на филм, който е спечели наградата „ЛУКС“за предходната година, е по 
право член на журито.  
 
Филмите за конкурса за наградата „ЛУКС“, се предлагат от журито.   
 
Те могат да бъдат предложени също така от членове на Европейския парламент, както 
и да са резултат от спонтанно предложение на кинодейци. 
 
Членовете на журито гледат филмите и определят 10-те филма, които ще са част от 
официалната селекция, а впоследствие – трите филма в рамките на конкурса. 
 
Решенията на журито се основават на гласуване с абсолютно мнозинство или, ако това 
е невъзможно – с относително мнозинство.  
 
Членовете могат да предлагат най-много 5 филма и не повече от два филма, 
съответстващи на тяхната националност.  
 
Членовете на журито, които са участвали в продуцирането или търговската 
експлоатация на филм от конкурса, който евентуално са предложили, са помолени да 
се въздържат от окончателното гласуване, предвид факта, че имат пряк търговски 



 

  

4/8 

интерес.  
 
Членовете се задължават да пазят тайна до официалното обявяване на селекцията (юли 
2013 г.) и на конкурса (края на юли 2013 г.). 
 

5) Процедура на гласуване и връчване на наградата „ЛУКС“ в 
Страсбург 

Членовете на Европейския парламент вземат решение кой ще е лауреатът през ноември 
или декември. 
 
Процедурата на гласуване позволява на всеки член на ЕП да гласува само за един филм 
и продължава един месец.  
 
Членовете на ЕП могат да гледат филмите по четири начина: 

- театър „ЛУКС“, който се създава в Европейския парламент за две седмици (2 
прожекции на ден); 

- в съответната държава членка, в рамките на събитията, свързани с „ЛУКС“, 
организирани от информационните бюра на ЕП; 

- на платформа „видео по заявка“ (на разположение след искане на парола за 
всички членове на ЕП); 

- на ДВД (много ограничен брой и главно за членовете на комисията по култура и 
образование и заместник-председателите). 

 
Процедурата на гласуване приключва в деня преди церемонията по връчване на 
наградата в 23 ч. Следователно резултатите от гласуването са неизвестни до 
церемонията. 
 
Церемонията по връчване на наградата „ЛУКС“ в рамките на месечната сесия в 
Страсбург обикновено се организира в сряда в ноемврийската сесия, след края на 
разискванията и преди началото на гласуванията. 
 
Екипите, участвали в заснемането на трите състезаващи се филма, са поканени на 
церемонията по връчване на наградата и в пленарната зала.  
 
Победителят се обявява от председателя на Европейския парламент, който не знае 
заглавието на наградения филм до момента на отваряне на запечатания плик.  
 
Представител на спечелилия наградата филм е поканен да се обърне към пленарната 
зала с кратка реч. 
 
От 2011 г. се организира семинар за журналисти сутринта в деня на церемонията по 
връчване на наградата, в който участват най-малко двама журналисти от държава 
членка.  
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От 2012 г., със стартирането на „ФИЛМОВИ ДНИ ЛУКС“, се създаде също и 
Специална награда на публиката и тя ще бъде обявена по време на предстоящия 
международен филмов фестивал в Карлови Вари по време на откриването на 
официалната процедура за селекция 2013.   
 

6) Критерии за допустимост на филмите 

За да бъдат допустими за наградата „ЛУКС“, филмите трябва да отговарят на следните 
критерии: 
 
1. Те са художествени филми или креативни документални филми (могат да бъдат и 
анимационни). 
2. Продължават най-малко 60 минути. 
3. Резултат са от продукции или копродукции, допустими по програмата МЕДИА, 
продуцирани или копродуцирани в държава от Европейския съюз или в Хърватия, 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. 
4. Спомагат за отбелязването на универсалния обхват на европейските ценности, 
показват разнообразието на европейските традиции, хвърлят светлина върху процеса 
на европейска интеграция и дават поглед върху изграждането на Европа. 
5. Филми, чиято премиера на фестивал или в кината е между 1 юни и 31 май. 
6. Филми, получили първи награди на „А“ фестивалите, не следва да се представят 
(Венеция, Сан Сабастиан, Берлин, Кан, Карлови Вари и Локарно). 
 

7) Основи на наградата „ЛУКС“ и свързаните с това дейности 

През юли 2010 г. Парламентът започна да обсъжда основите на наградата „ЛУКС“ в 
бъдеще.  
 
Целта на това широко обсъждане беше да се консолидира видимостта на наградата 
„ЛУКС“ на европейската културна сцена и да се вземат мерки за пълноценно 
използване на капацитета ѝ като един от инструментите за комуникация на 
Парламента, както се посочва в стратегията за комуникация на институцията, одобрена 
от Парламента на 5 юли 2010 г., за насърчаване на политически дебати, произтичащи 
от темите, разглеждани във филмите, конкуриращи се за наградата. 
 
 
Консолидирането на видимостта на наградата „ЛУКС“ на европейската културна сцена 
означава, че условията за изпълнение трябва да се променят в две основни насоки: 
• отваряне на наградата „ЛУКС“ за обществеността, като същевременно се 
запазва участието на членовете на ЕП; 
• разширяване на цикъла прожекции на трите конкуриращи се филма, така че да 
обхване 27-те държави членки, под формата на обществено събитие (ФИЛМОВИ ДНИ 
ЛУКС). 
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По този начин ще са налични условия за създаване на европейско публично 
пространство: това означава да се даде възможност на европейските граждани да 
обсъждат една и съща тема (на филмите в конкурса) на едно и също място (град във 
всяка от държавите членки) за същия период, посредством свързани политически 
дебати на живо, както и по интернет, включително и в социалните медии. 
 
Свързаните с наградата „ЛУКС“ дейности (ФИЛМОВИ ДНИ ЛУКС) предлагат 
огромен потенциал по отношение на пряката комуникация с гражданите в държавите 
членки. 
 
В резултат от това, следните принципи бяха одобрени по отношение на дейностите, 
целящи по-нататъшно популяризиране на наградата „ЛУКС“ и ангажимента на 
Парламента за културното многообразие, а именно в рамките на комуникационната 
стратегия на институцията: 
 
- преориентиране на свързаните с наградата „ЛУКС“ дейности към широката публика; 
- дeцентрализирана организация на прожекции и дискусии, за да се включат граждани 
от целия Европейски съюз; 
- принос за създаване на трайни мрежи, по-специално в областта на културата. 

8) Какво предлага наградата ЛУКС? 

В рамките на ФИЛМОВИТЕ ДНИ ЛУКС трите филма от конкурса са със субтитри на 
официалните езици на ЕС и във формат DCP за всички държави –– членки на ЕС. 
 
Връчването на наградата „ЛУКС“ се изразява също в адаптиране на оригиналната 
езикова (и) версия (и) за лицата с увредено зрение или слух, както в оригиналната, така 
и в други версии, и по-доброто им популяризиране в държавите членки. 
 
Наградата „ЛУКС“ се превръща в силен фактор в подкрепа европейските филмови 
продукции. Тя спомага за това, филмите, които иначе не биха могли да имат такава 
възможност, да намерят своето място на пазара и да стигнат до широка публика.  
 

9) График на конкурса за наградата „ЛУКС“ 2013  

 
22 февруари 
 
 
 
15 март 
 
23 март 
 
17 април 

Одобряване на журито на наградата „ЛУКС“ 2013 г. от 
комисията по култура и образование. 
 
 
Официално стартиране на наградата „ЛУКС“ 2013   
 
Първо заседание на журито на наградата „ЛУКС“  

 
Краен срок за предлагане на филми 
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25 април 
 
7 юни 
 
 
 
30 юни 
 
 
 
Юли 
 
 
 
15 окт. – 19 ноем. 
(подлежи на 
потвърждение) 
 
4-16 ноември 
(подлежи на 
потвърждение) 
20 ноември (подлежи 
на потвърждение) 
 

 
Второ заседание на журито на наградата „ЛУКС“   
 
Трето заседание на журито на наградата „ЛУКС“ – 
определяне на 10-те филма от официалната селекция и сред 
тях – на трите филма от конкурса 
 
Официално обявяване на 10-те филма от официалната 
селекция на наградата „ЛУКС“ 
на международния филмов фестивал в Карлови  
Вари 
 
Официално обявяване на 3-те филма от конкурса за наградата   
„ЛУКС“ 
 
Вътрешно гласуване на членовете на ЕП 
 
 
 
Вътрешни прожекции на филмите от конкурса   
 
 
Официално обявяване на носителя на наградата „ЛУКС“ 2013  
и церемония по връчване на наградата 

 
 

10) Състав на журито на наградата „ЛУКС“ 2013 

 
 Държава 
Г-жа Франческа ФЕДЕР 
 Продуцент на  „Io sono Li“ – награда „ЛУКС“ 2012  

Награда ЛУКС 
2012  

Г-н Хосе Луис СИЕНФУЕГОС  
Директор на европейския филмов фестивал в Севиля 

Испания 

Г-н Михаил ДЕМОПУЛОС 
Филмов критик, специален съветник за гръцката национална 
телевизия ERT 

Гърция 

Г-н Стефан ДЬО ПОТЕР 
Дистрибутор, Cinéart-Cinélibre 

Белгия 

Г-жа Фатима ДЖУМЕР 
Администратор, отговарящ за международните връзки и 
събития, Europa Cinéma 

ЕС 

Г-жа Марион ДЬОРИНГ 
Директор на европейската филмова академия 

ЕС 
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Г-н Якуб ДУШИНСКИ 
Дистрибутор, GUTEK Film, съпредседател на Europa 
Distribution 

Полша 

Г-н Пер ЕРИКСОН  
Ръководител на департамент „Кинематографично образование“, 
Шведски институт по кинематография  

Швеция 

Г-н Пол Петер ХУТ 
 Редактор и филмов критик в ZDF 

Германия 

Г-н Джонатан РОМНИ 
Филмов критик за „Independent on Sunday“ и „Sight and Sound“ 

Обединено 
кралство 

Г-н Кристоф ЛЬОПАРК  
Генерален секретар на „Седмица на критиката“, филмов 
фестивал в Кан 

Франция 

Г-н Карел ОХ  
Филмов критик и художествен директор на филмовия фестивал 
в Карлови Вари 

Чешка република 

Г-н Оливие ПЕР 
Директор на ARTE Cinema 

Франция/Германи
я 

Г-жа Жоржет РАНУЧИ 
Оператор и дистрибутор, Lucky Red 

Италия 

Г-жа Мира СТАЛЕВА 
Заместник-директор на международния филмов фестивал в 
София  

България 

Г-жа Ева ВЕЗЕР 
Филмов и аудиовизуален експерт  

Унгария 

Почетни членове: 
Г-н Раду МИХАЙЛЕАНУ* 
Режисьор, автор и продуцент   
г-жа Катрин БЮРЕЗИ** 
Бивш заместник-директор на EFM, Берлинале 

 

Наблюдатели: 
Г-жа Авива СИЛВЪР   
Европейска комисия, програма МЕДИА – началник-отдел 
Г-н Роберто Ола 
Съвет на Европа, Фонд Евроимаж, изпълнителен директор 
Г-н Джорджо ГОЗЕТИ*** 
Художествен директор на филмовия фестивал „Венециански 
дни“ 

 

 


