
Film és közösség – 
30 órás közművelődési szakmai továbbképzés

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 

KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken)

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. 
Szakmafejlesztési Igazgatóság
Felnőttképzési Központ

KÉPZÉS CÉLJA:
A  szakmai  továbbképzés  célja  olyan  szakemberek  képzése,  akik  ismerik  a  közösségépítés,  a
közösségek szervezésének módszereit.  Ismerik  továbbá a mozgóképkultúra alapvető ismereteit,
intézményrendszerét,  jogszabályi  alapjait,  pénzügyi  forrásait,  a  magyar  filmtörténet  alapvető
korszakait,  legjelentősebb  filmalkotásait  és  a filmelemzés alapvető  szempontjait.  A  megszerzett
közösségépítő és mozgóképes ismeretek birtokában képesek filmes közösségeket  (filmklubokat)
szervezni, működtetni.

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Közösségépítés elmélete; Közösségépítés gyakorlata; Magyar filmtörténet; Filmelemzés alapvető
szempontjai;  A  mozgókép  és  a  filmes  közösségek  működésnek  alapismeretei;  Filmelemzési
gyakorlat.

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 4 alkalom /alkalmanként 7 óra/+2 óra e-learning

Kinek ajánljuk a képzést?
A közművelődési intézmények munkatársai, a települések közösségi életét szervezők számára, akik

filmklubok létrehozásával, a filmforgalmazás alternatív csatornáján keresztül ismertetik meg a
közönséggel (klubtagokkal) a filmművészet jeles értékeit.

A jelentkezés feltétele:
középfokú iskolai végzettség (érettségi)

A képzés részvételi díja: 
30.000 Ft

A helyszín és a képzési költség megjelölése általános tájékoztatás. Az induló szakmai
továbbképzések helyszínéről és a képzés terítésmentességéről a hatályos információk a

Támogatott képzések aloldalon olvashatók.

Képzés indítása: 
jelentkezések függvényében

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhely: 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3., Levelezési cím: 6065 Lakitelek Pf. 53. Honlap: www.nmi.hu

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága. Cégjegyzékszám: 03-09-133679
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008640

http://www.nmi.hu/


Tanúsítvány megszerzésének követelménye: 

A képzésen tanultak alapján egyéni vagy kiscsoportos (max. 6 fő) szóbeli elbeszélgetés történik,
amelynek három témája:
-egy film elemzésének lehetséges szempontjai hozott filmtéma kapcsán,
-egy filmes közösség kialakításának fő szempontjai saját településére értelmezve,
-egy  filmes  közösség  fenntartásának  és  működtetésének  főbb  szempontjai  saját  településére
értelmezve.
Megszerezhető minősítés: megfelelt/nem felelt meg. A megfelelt minősítés feltétele a legalább 51%-
os eredmény elérése.

A tanfolyam minimum 5 fő jelentkezése esetén indul!

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
kepzes@nmi.hu
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