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Na naszej stronie stosujemy pliki. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień 

oznacza, że a 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 
 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, 

Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi 

pragną zaprosić Państwa do udziału  

w XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej nt. „Film jako baza edukacji artystycznej i medialnej”. 

Konferencja odbędzie się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach w dniach 9–12 listopada 2017 r. 

W ramach tematu „Film jako baza edukacji artystycznej i medialnej” będzie mowa o korespondencji filmu z muzyką, sztukami wizualnymi, 
telewizją i grami komputerowymi. Zamierzeniem realizatorów projektu jest pokazanie, w jaki sposób — odpowiedni dla wielu grup 
odbiorczych, w tym dzieci, młodzieży, studentów, kinomanów — wykorzystać film w nauczaniu przedmiotów artystycznych i wiedzy o 
mediach, a także na zajęciach dodatkowych czy w DKF. Projekt ma służyć pokazaniu potencjału edukacyjnego filmu jako nowatorskiego 
narzędzia kształcenia. 

Na program konferencji złożą się: 

 
— wykłady i analizy filmoznawcze prezentowane przez wybitnych specjalistów z całego kraju m.in.: dr hab. Alicję Kisielewską,  
prof. dra hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. dra hab. Mikołaja Jazdona, dra Tomasza Załuskiego, dra Piotr Pławuszewskiego, mgr Maję 
Rogalę, mgra Marcina Chojnackiego; 
— propozycje wykorzystania poszczególnych tytułów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, prezentowane przez doświadczonych i 
cenionych pedagogów; 
— spotkanie z reżyserem filmowym Piotrem Dumałą; 
— pokaz filmowy z muzyką na żywo; 
— projekcje filmowe; 
— prezentacja wydawnictw książkowych. 

 
Konferencję poprowadzi dr hab., prof. UŁ Piotr Sitarski. 

 
Organizatorzy zapewniają: wyżywienie, zakwaterowanie, program konferencji, materiały warsztatowe oraz dojazd autokarowy  
z Warszawy lub Łodzi do Radziejowic i z powrotem. 

 
Osoby biorące udział w konferencji zostaną zakwaterowane w: Domu Pracy Twórczej i kompleksie pałacowym w Radziejowicach (ul. 
Henryka Sienkiewicza 4), w Artis Loft Hotel (ul. Boczna 18, Radziejowice Parcel) oraz Domu Gościnnym (ul. Główna 10) w pokojach 
2–3 osobowych (istnieje możliwość wcześniejszego zgłoszenia osób do wspólnego zakwaterowania).  

 
Koszt akredytacji uczestnika wynosi 385,- PLN. Rejestracji na konferencję należy dokonać poprzez link: 
https://goo.gl/forms/jGn5ByHTIsJSDiB62 
UWAGA! W związku z wyczerpaniem limitu miejsc, w chwili obecnej przyjmujemy zgłoszenia tylko na listę rezerwową.  
 
Dodatkowe informacje dotyczące konferencji: tel. (0-42) 688-52-15 w. 20 lub e-mail: gabinetfilmowy@op.pl  
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