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KOLLARIK TAMÁS
A MAGYAR FILMSIKEREK HÁTTERE, AZAZ A MAGYAR ÁLLAM
SZEREPE ÉS FELELŐSSÉGE AZ AUDIOVIZUÁLIS MŰVÉSZET
TÁMOGATÁSÁBAN

Az Oscar-díjak nyomában. Egyedülálló magyar fesztiválsikerek, több mint száz animáció, sikeres 
tévéfilmek. Az előadás bemutatja az elmúlt évek filmes sikerszériája mögött álló állami
filmtámogatási rendszert.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 16.35-16.50

VÁGVÖLGYI ANDRÁS
A DIÁKFILMEZÉS SZOMBATHELYI MODELLJE

Az előadás a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium 25 éves mozgóképkészítő szakmai képzésének 
történetén és példáján keresztül mutatja be a nappali rendszerű szakképzésben folytatható mozgókép-
készítés lehetőségeit, legfőbb feltételeit és kapcsolatrendszerét, nehézségeit és távlatait.

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK, 10.00-10.15

MERZA GÁBOR
25 ÉVES A DIÁKFILMSZEMLE

Fiatal filmesek, amatőrfilmesek, műhelyek, iskolák, 25 év tapasztalata a szervezésben,
tendenciák, út a profizmus felé.

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK, 10.25-10.40

PETROVITS GENOVÉVA
TEMATIKUS RÖVIDFILMES VETÍTÉSEK
MŰVELŐDÉSI HÁZAKBAN

A közönségépítés minden kulturális programszervező egyik fő feladata. Gyakorlati példák,
egy konkrét eseménysorozaton keresztül.

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK, 10.50-11.05

HARTAI LÁSZLÓ
SZÉLLEL SZEMBEN VAGY SZÉLBE ÁLLVA
(AZ ALFÁKRA VÁRVA)

Gondolatok a diákfilm generációs, intézményi és pedagógiai kontextusáról.

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK, 11.15-11.30

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK

ZÁRSZÓ



LOVASS TIBOR
A HELYI TELEVÍZIÓK KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ, ÉRTÉKMENTŐ SZEREPE

Nem divat bevallani, hogy nézzük a helyi televíziók műsorait. Pedig a valóság az, hogy sokan beszélnek az ott 
látottakról. Sokszor éppen magukat, ismerőseiket, barátaikat, közösségüket mutatják be a tudósítások. A napi 
forgatások értéket rögzítenek a jövő számára. Pótolhatatlan pillanatok kerülnek az archívumba. Egy település 
hétköznapjainak, ünnepeinek mozgóképes lenyomatai. Ezeket a témaköröket boncolgatja az előadás.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 14.30-14.45

BAKÓ BÉLA
MOZGÓ-KÉP-KERETEK

Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című munkájának egyik központi útmutatása a 
tudományok számára, hogy a fejlődés kritériuma a paradigmatikus keretek szétfeszítése. Előadásom e 
gondolat mentén kísérletet tesz a mozgókép evolúciójának vizsgálatára abból a szempontból, hogy a 7. 
művészetet hagyományosan meghatározó határvonalak miképp mosódnak el; hogy alakítja, befolyásolja a 
kép a gazdaság és társadalom jelenét.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 14.55-15.10

FŰZFA BALÁZS
AZ IRODALMI ADAPTÁCIÓK VILÁGA

A filmművészet szinte a kezdetek óta kedveli a filmadaptációkat. Mindannyiunkban sok-sok alak él elevenen 
Fausttól Julien Sorelen keresztül Nemecsek Ernőig, akiknek elsősorban már nem is szövegbeli, hanem 
filmes megjelenésére emlékszünk. Az előadó azt vizsgálja, hogy vajon a rendezők és forgatókönyvírók 
milyen célokkal nyúlnak hozzá egy regényhez, amikor annak megfilmesítéséről gondolkodnak.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 15.20-15.35

HORVÁTH ZOLTÁN
TANULÁS VIDEÓMEGOSZTÓK SEGÍTSÉGÉVEL

Az egyre népszerűbb videómegosztó csatornák a tudáselsajátítás és -átadás területén is fontos 
szerephez jutnak. Az online oktató, tutorial videókról szóló saját kutatás eredményeiről szóló előadás 
egy dinamikusan fejlődő, nem formális tanulást segítő mozgóképes műfaj áttekintését kísérli meg.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 15.45-16.00

JAKAB PÉTER
MÉDIAMISSZIÓ

A tömegkommunikáció elidegenedő és elidegenítő világában egyre nagyobb igény mutatkozik egy olyan 
reményt adó és összefogásra sarkalló kommunikációs eszközre, mely képes az egyént folyamatosan 
megerősíteni a Krisztusba vetett hitében. A BonumTV Szent II. János Pál pápa útmutatását követve kívánja 
használni a modern kommunikációs lehetőségeket, hogy a huszonegyedik század embere ismét rátaláljon 
az Örömhírre. A BonumTV hiánypótló csatorna Magyarországon. Figyelmet fordít a hétköznapinak tűnő, 
mégis létfontosságú problémákra és kérdésekre, de megjelenik tartalmai között a család, a gyereknevelés 
és a közösség témakörén túl többek között az életmód, az egészség és a zöld tartalmak is.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 10.00-10.15

GREGERSEN-LABOSSA GYÖRGY
SZOMBATHELY EVANGÉLIKUS MÉDIUMAINAK
KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ SZEREPE

Az előadás a CREDO Rádió jelenéről, jövőjéről, illetve a Nyitott ajtók televíziós magazinsorozat hátteréről, 
valamint az egyház weboldalának sokszínű lehetőségéről, szerepéről szól.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 10.25-10.40

SZÉKELY JÁNOS
KERESZTÉNY MÉDIA - AZ EVANGÉLIUM KÖZVETÍTŐJE

A kereszténység a lehető legjobb hír. Arról szól, hogy Isten, a Teremtő szereti ezt a világot, és ezért az 
életünk végtelenül értékes és értelmes. A kereszténység ezt a legjobb hírt mindig igyekezett a lehető 
legjobb eszközökkel és módon továbbadni. A legjobb mód természetesen az embertől emberig való, 
barátsággal átadott tanúságtétel, ám nagyon fontos út a mi korunkban a média is. Kötelességünk ezt a 
csatornát a lehető legjobb szakmaisággal és hatékonysággal igénybe venni.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 10.50-11.05

GÁNCS PÉTER
"A HIT HALLÁSBÓL VAN..." - RÁDIÓ-HOMILETIKA DIÓHÉJBAN

A rádió helye a tömegkommunikációban és a keresztény misszióban. Igazán jól csak a fülével a lát az 
ember... A rádiómissziós munka "tízparancsolata". A kommunikáció szerepe a döntéshozatalban – ezekre a 
felvetésekre ad választ az előadó.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 11.15-11.30

ILLISZ LÁSZLÓ
AZ EGYHÁZI MÉDIA MEGÚJÍTÁSA

Az egyházi média alakításánál ez egyik legnehezebb feladat, hogy megküzdjünk a hagyománynak hitt 
beidegződésekkel. A hagyomány érték, a beidegződés pedig olyan szokás, amit akkor megtartunk, ha 
néha már magunk sem hisszük, hogy értelme van. Miért érdemes mégis újítani? Hogyan fogadja az 
egyházi környezet a megújulást? És miért érdemes kitartani még erős ellenszélben is? És egyáltalán: 
érdemes?

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 11.40-11.55

KÖBLI NORBERT
HOGYAN LEGYÜNK ÖNMAGUNK?

Arról szól az előadás, hogy íróként, filmesként, művészként hogyan találjuk meg
saját stílusunkat, hangunkat.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14.00-14.15

2018. MÁJUS 23. SZERDA

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK

LAJOS TAMÁS
FILMFINANSZÍROZÁS MÚLTJA ÉS JELENE -
EGY PRODUCER GONDOLATAI

A rendszerváltást követően a magyar audiovizuális kultúra finanszírozása többször, jelentősen átalakult. A 
szervezeti rendszerben és a területre szánt támogatási összegben az elmúlt két évtizedben komoly 
változás állt be. Ezekről a folyamatokról – kiemelt figyelemmel napjainkra – mondja el gondolatait az 
elmúlt években számos filmet létrehozó producer.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14.25-14.40

BUGLYA SÁNDOR
A DOKUMENTUMFILMEZÉS ESÉLYEI MA

Az előadás elemzi a hazai dokumentumfilm-készítés műfaji és produceri kérdéseit három évtizeddel a 
"rendszerváltás" után.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14.55-15.10

RÓFUSZ FERENC
HONNAN-HOVÁ, MERRE, MEDDIG...?
RÓFUSZ FERENC SZAKMAI ÉLETÚTJA KÉPEKBEN

Rófusz Ferenc animációs filmrendező 1946-ban született Budapesten. Pályája 1968-ban indult a Pannónia 
Filmstúdióban. A Légy című film írói, rajzolói és rendezői munkájáért 1981-ben Oscar-díjat nyert. A világon 
elsőként készített „háttéranimációs” filmet. Dolgozott Németországban, majd Kanadában. 2001 óta újra 
Budapesten él. Több tucat reklámfilmet készített, tanít és számos egyedi és sorozatfilm rendezője. 
Munkássága elismeréséül 2011-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 15.20-15.35

PÉCSI GYÖRGYI
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA FILMMŰVÉSZETI
KÖNYVES ÉS PORTRÉFILMES PROGRAMJA

Az MMA 2017 év végén megalapította az MMA Kiadó Nonprofit Kft.-t. A 2011-ben alakult Magyar 
Művészeti Akadémia köztestület nagy hatású filmes programokat (53 magyar film), filmművészeti 
konferenciákat rendezett (Sára Sándor, Gaál István, Fábri Zoltán), a kiadó ezekhez kapcsolódva jelentette 
meg első filmes könyveit. A sorozat évente két-három könyvvel folytatódik. Az MMA az MTVA-val 
együttműködve portréfilmeket készített az MMA akadémikusairól, melyeket a közszolgálati televízió 
2015-től hetente bemutat.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 15.45-16.00

BUGLYA ZSÓFIA
KORTÁRS KIHÍVÁSOK A MOZIZÁSBAN A NEMZETI
FILMSZÍNHÁZ PERSPEKTÍVÁJÁBÓL

A budapesti Uránia 1896-ban nyitotta meg a kapuit – eredetileg orfeumként. Falai között 1897 őszén 
vetítettek először mozgóképet, 1899-től vált rendszeres vetítőhellyé, a tízes évek derekától a mai 
értelemben vett mozivá, majd az ezredfordulón a nemzet filmszínházává. 122 éves történetében a 
mozitörténet fénykorai és krízisei egyaránt tükröződnek. A 2010 óta végbement digitalizáció a 
tartalomszerkesztés korábban ismeretlen szabadságával ajándékozta meg a mozikat, ugyanakkor sosem 
látott túlkínálatot is teremtett. A hagyományos moziknak ma kreatív stratégiák sokaságát kell 
kidolgozniuk és működtetniük túlélésük – és tegyük hozzá: a sokszínű filmkultúra megőrzése – érdekében. 
Különösen igaz ez az Urániára, amely hatalmas befogadóképessége és determinált működési feltételei 
révén rendkívül érzékenyen reagál a piaci környezet változásaira.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 16.10-16.25

EBÉDSZÜNET

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 14.00: MEGNYITÓ



LOVASS TIBOR
A HELYI TELEVÍZIÓK KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ, ÉRTÉKMENTŐ SZEREPE

Nem divat bevallani, hogy nézzük a helyi televíziók műsorait. Pedig a valóság az, hogy sokan beszélnek az ott 
látottakról. Sokszor éppen magukat, ismerőseiket, barátaikat, közösségüket mutatják be a tudósítások. A napi 
forgatások értéket rögzítenek a jövő számára. Pótolhatatlan pillanatok kerülnek az archívumba. Egy település 
hétköznapjainak, ünnepeinek mozgóképes lenyomatai. Ezeket a témaköröket boncolgatja az előadás.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 14.30-14.45

BAKÓ BÉLA
MOZGÓ-KÉP-KERETEK

Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című munkájának egyik központi útmutatása a 
tudományok számára, hogy a fejlődés kritériuma a paradigmatikus keretek szétfeszítése. Előadásom e 
gondolat mentén kísérletet tesz a mozgókép evolúciójának vizsgálatára abból a szempontból, hogy a 7. 
művészetet hagyományosan meghatározó határvonalak miképp mosódnak el; hogy alakítja, befolyásolja a 
kép a gazdaság és társadalom jelenét.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 14.55-15.10

FŰZFA BALÁZS
AZ IRODALMI ADAPTÁCIÓK VILÁGA

A filmművészet szinte a kezdetek óta kedveli a filmadaptációkat. Mindannyiunkban sok-sok alak él elevenen 
Fausttól Julien Sorelen keresztül Nemecsek Ernőig, akiknek elsősorban már nem is szövegbeli, hanem 
filmes megjelenésére emlékszünk. Az előadó azt vizsgálja, hogy vajon a rendezők és forgatókönyvírók 
milyen célokkal nyúlnak hozzá egy regényhez, amikor annak megfilmesítéséről gondolkodnak.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 15.20-15.35

HORVÁTH ZOLTÁN
TANULÁS VIDEÓMEGOSZTÓK SEGÍTSÉGÉVEL

Az egyre népszerűbb videómegosztó csatornák a tudáselsajátítás és -átadás területén is fontos 
szerephez jutnak. Az online oktató, tutorial videókról szóló saját kutatás eredményeiről szóló előadás 
egy dinamikusan fejlődő, nem formális tanulást segítő mozgóképes műfaj áttekintését kísérli meg.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 15.45-16.00

JAKAB PÉTER
MÉDIAMISSZIÓ

A tömegkommunikáció elidegenedő és elidegenítő világában egyre nagyobb igény mutatkozik egy olyan 
reményt adó és összefogásra sarkalló kommunikációs eszközre, mely képes az egyént folyamatosan 
megerősíteni a Krisztusba vetett hitében. A BonumTV Szent II. János Pál pápa útmutatását követve kívánja 
használni a modern kommunikációs lehetőségeket, hogy a huszonegyedik század embere ismét rátaláljon 
az Örömhírre. A BonumTV hiánypótló csatorna Magyarországon. Figyelmet fordít a hétköznapinak tűnő, 
mégis létfontosságú problémákra és kérdésekre, de megjelenik tartalmai között a család, a gyereknevelés 
és a közösség témakörén túl többek között az életmód, az egészség és a zöld tartalmak is.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 10.00-10.15

GREGERSEN-LABOSSA GYÖRGY
SZOMBATHELY EVANGÉLIKUS MÉDIUMAINAK
KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ SZEREPE

Az előadás a CREDO Rádió jelenéről, jövőjéről, illetve a Nyitott ajtók televíziós magazinsorozat hátteréről, 
valamint az egyház weboldalának sokszínű lehetőségéről, szerepéről szól.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 10.25-10.40

SZÉKELY JÁNOS
KERESZTÉNY MÉDIA - AZ EVANGÉLIUM KÖZVETÍTŐJE

A kereszténység a lehető legjobb hír. Arról szól, hogy Isten, a Teremtő szereti ezt a világot, és ezért az 
életünk végtelenül értékes és értelmes. A kereszténység ezt a legjobb hírt mindig igyekezett a lehető 
legjobb eszközökkel és módon továbbadni. A legjobb mód természetesen az embertől emberig való, 
barátsággal átadott tanúságtétel, ám nagyon fontos út a mi korunkban a média is. Kötelességünk ezt a 
csatornát a lehető legjobb szakmaisággal és hatékonysággal igénybe venni.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 10.50-11.05

GÁNCS PÉTER
"A HIT HALLÁSBÓL VAN..." - RÁDIÓ-HOMILETIKA DIÓHÉJBAN

A rádió helye a tömegkommunikációban és a keresztény misszióban. Igazán jól csak a fülével a lát az 
ember... A rádiómissziós munka "tízparancsolata". A kommunikáció szerepe a döntéshozatalban – ezekre a 
felvetésekre ad választ az előadó.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 11.15-11.30

ILLISZ LÁSZLÓ
AZ EGYHÁZI MÉDIA MEGÚJÍTÁSA

Az egyházi média alakításánál ez egyik legnehezebb feladat, hogy megküzdjünk a hagyománynak hitt 
beidegződésekkel. A hagyomány érték, a beidegződés pedig olyan szokás, amit akkor megtartunk, ha 
néha már magunk sem hisszük, hogy értelme van. Miért érdemes mégis újítani? Hogyan fogadja az 
egyházi környezet a megújulást? És miért érdemes kitartani még erős ellenszélben is? És egyáltalán: 
érdemes?

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 11.40-11.55

KÖBLI NORBERT
HOGYAN LEGYÜNK ÖNMAGUNK?

Arról szól az előadás, hogy íróként, filmesként, művészként hogyan találjuk meg
saját stílusunkat, hangunkat.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14.00-14.15

2018. MÁJUS 23. SZERDA

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK

LAJOS TAMÁS
FILMFINANSZÍROZÁS MÚLTJA ÉS JELENE -
EGY PRODUCER GONDOLATAI

A rendszerváltást követően a magyar audiovizuális kultúra finanszírozása többször, jelentősen átalakult. A 
szervezeti rendszerben és a területre szánt támogatási összegben az elmúlt két évtizedben komoly 
változás állt be. Ezekről a folyamatokról – kiemelt figyelemmel napjainkra – mondja el gondolatait az 
elmúlt években számos filmet létrehozó producer.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14.25-14.40

BUGLYA SÁNDOR
A DOKUMENTUMFILMEZÉS ESÉLYEI MA

Az előadás elemzi a hazai dokumentumfilm-készítés műfaji és produceri kérdéseit három évtizeddel a 
"rendszerváltás" után.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14.55-15.10

RÓFUSZ FERENC
HONNAN-HOVÁ, MERRE, MEDDIG...?
RÓFUSZ FERENC SZAKMAI ÉLETÚTJA KÉPEKBEN

Rófusz Ferenc animációs filmrendező 1946-ban született Budapesten. Pályája 1968-ban indult a Pannónia 
Filmstúdióban. A Légy című film írói, rajzolói és rendezői munkájáért 1981-ben Oscar-díjat nyert. A világon 
elsőként készített „háttéranimációs” filmet. Dolgozott Németországban, majd Kanadában. 2001 óta újra 
Budapesten él. Több tucat reklámfilmet készített, tanít és számos egyedi és sorozatfilm rendezője. 
Munkássága elismeréséül 2011-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 15.20-15.35

PÉCSI GYÖRGYI
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA FILMMŰVÉSZETI
KÖNYVES ÉS PORTRÉFILMES PROGRAMJA

Az MMA 2017 év végén megalapította az MMA Kiadó Nonprofit Kft.-t. A 2011-ben alakult Magyar 
Művészeti Akadémia köztestület nagy hatású filmes programokat (53 magyar film), filmművészeti 
konferenciákat rendezett (Sára Sándor, Gaál István, Fábri Zoltán), a kiadó ezekhez kapcsolódva jelentette 
meg első filmes könyveit. A sorozat évente két-három könyvvel folytatódik. Az MMA az MTVA-val 
együttműködve portréfilmeket készített az MMA akadémikusairól, melyeket a közszolgálati televízió 
2015-től hetente bemutat.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 15.45-16.00

BUGLYA ZSÓFIA
KORTÁRS KIHÍVÁSOK A MOZIZÁSBAN A NEMZETI
FILMSZÍNHÁZ PERSPEKTÍVÁJÁBÓL

A budapesti Uránia 1896-ban nyitotta meg a kapuit – eredetileg orfeumként. Falai között 1897 őszén 
vetítettek először mozgóképet, 1899-től vált rendszeres vetítőhellyé, a tízes évek derekától a mai 
értelemben vett mozivá, majd az ezredfordulón a nemzet filmszínházává. 122 éves történetében a 
mozitörténet fénykorai és krízisei egyaránt tükröződnek. A 2010 óta végbement digitalizáció a 
tartalomszerkesztés korábban ismeretlen szabadságával ajándékozta meg a mozikat, ugyanakkor sosem 
látott túlkínálatot is teremtett. A hagyományos moziknak ma kreatív stratégiák sokaságát kell 
kidolgozniuk és működtetniük túlélésük – és tegyük hozzá: a sokszínű filmkultúra megőrzése – érdekében. 
Különösen igaz ez az Urániára, amely hatalmas befogadóképessége és determinált működési feltételei 
révén rendkívül érzékenyen reagál a piaci környezet változásaira.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 16.10-16.25

EBÉDSZÜNET

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 14.00: MEGNYITÓ



LOVASS TIBOR
A HELYI TELEVÍZIÓK KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ, ÉRTÉKMENTŐ SZEREPE

Nem divat bevallani, hogy nézzük a helyi televíziók műsorait. Pedig a valóság az, hogy sokan beszélnek az ott 
látottakról. Sokszor éppen magukat, ismerőseiket, barátaikat, közösségüket mutatják be a tudósítások. A napi 
forgatások értéket rögzítenek a jövő számára. Pótolhatatlan pillanatok kerülnek az archívumba. Egy település 
hétköznapjainak, ünnepeinek mozgóképes lenyomatai. Ezeket a témaköröket boncolgatja az előadás.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 14.30-14.45

BAKÓ BÉLA
MOZGÓ-KÉP-KERETEK

Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című munkájának egyik központi útmutatása a 
tudományok számára, hogy a fejlődés kritériuma a paradigmatikus keretek szétfeszítése. Előadásom e 
gondolat mentén kísérletet tesz a mozgókép evolúciójának vizsgálatára abból a szempontból, hogy a 7. 
művészetet hagyományosan meghatározó határvonalak miképp mosódnak el; hogy alakítja, befolyásolja a 
kép a gazdaság és társadalom jelenét.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 14.55-15.10

FŰZFA BALÁZS
AZ IRODALMI ADAPTÁCIÓK VILÁGA

A filmművészet szinte a kezdetek óta kedveli a filmadaptációkat. Mindannyiunkban sok-sok alak él elevenen 
Fausttól Julien Sorelen keresztül Nemecsek Ernőig, akiknek elsősorban már nem is szövegbeli, hanem 
filmes megjelenésére emlékszünk. Az előadó azt vizsgálja, hogy vajon a rendezők és forgatókönyvírók 
milyen célokkal nyúlnak hozzá egy regényhez, amikor annak megfilmesítéséről gondolkodnak.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 15.20-15.35

HORVÁTH ZOLTÁN
TANULÁS VIDEÓMEGOSZTÓK SEGÍTSÉGÉVEL

Az egyre népszerűbb videómegosztó csatornák a tudáselsajátítás és -átadás területén is fontos 
szerephez jutnak. Az online oktató, tutorial videókról szóló saját kutatás eredményeiről szóló előadás 
egy dinamikusan fejlődő, nem formális tanulást segítő mozgóképes műfaj áttekintését kísérli meg.

2018. MÁJUS 23. SZERDA, 15.45-16.00

JAKAB PÉTER
MÉDIAMISSZIÓ

A tömegkommunikáció elidegenedő és elidegenítő világában egyre nagyobb igény mutatkozik egy olyan 
reményt adó és összefogásra sarkalló kommunikációs eszközre, mely képes az egyént folyamatosan 
megerősíteni a Krisztusba vetett hitében. A BonumTV Szent II. János Pál pápa útmutatását követve kívánja 
használni a modern kommunikációs lehetőségeket, hogy a huszonegyedik század embere ismét rátaláljon 
az Örömhírre. A BonumTV hiánypótló csatorna Magyarországon. Figyelmet fordít a hétköznapinak tűnő, 
mégis létfontosságú problémákra és kérdésekre, de megjelenik tartalmai között a család, a gyereknevelés 
és a közösség témakörén túl többek között az életmód, az egészség és a zöld tartalmak is.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 10.00-10.15

GREGERSEN-LABOSSA GYÖRGY
SZOMBATHELY EVANGÉLIKUS MÉDIUMAINAK
KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ SZEREPE

Az előadás a CREDO Rádió jelenéről, jövőjéről, illetve a Nyitott ajtók televíziós magazinsorozat hátteréről, 
valamint az egyház weboldalának sokszínű lehetőségéről, szerepéről szól.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 10.25-10.40

SZÉKELY JÁNOS
KERESZTÉNY MÉDIA - AZ EVANGÉLIUM KÖZVETÍTŐJE

A kereszténység a lehető legjobb hír. Arról szól, hogy Isten, a Teremtő szereti ezt a világot, és ezért az 
életünk végtelenül értékes és értelmes. A kereszténység ezt a legjobb hírt mindig igyekezett a lehető 
legjobb eszközökkel és módon továbbadni. A legjobb mód természetesen az embertől emberig való, 
barátsággal átadott tanúságtétel, ám nagyon fontos út a mi korunkban a média is. Kötelességünk ezt a 
csatornát a lehető legjobb szakmaisággal és hatékonysággal igénybe venni.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 10.50-11.05

GÁNCS PÉTER
"A HIT HALLÁSBÓL VAN..." - RÁDIÓ-HOMILETIKA DIÓHÉJBAN

A rádió helye a tömegkommunikációban és a keresztény misszióban. Igazán jól csak a fülével a lát az 
ember... A rádiómissziós munka "tízparancsolata". A kommunikáció szerepe a döntéshozatalban – ezekre a 
felvetésekre ad választ az előadó.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 11.15-11.30

ILLISZ LÁSZLÓ
AZ EGYHÁZI MÉDIA MEGÚJÍTÁSA

Az egyházi média alakításánál ez egyik legnehezebb feladat, hogy megküzdjünk a hagyománynak hitt 
beidegződésekkel. A hagyomány érték, a beidegződés pedig olyan szokás, amit akkor megtartunk, ha 
néha már magunk sem hisszük, hogy értelme van. Miért érdemes mégis újítani? Hogyan fogadja az 
egyházi környezet a megújulást? És miért érdemes kitartani még erős ellenszélben is? És egyáltalán: 
érdemes?

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 11.40-11.55

KÖBLI NORBERT
HOGYAN LEGYÜNK ÖNMAGUNK?

Arról szól az előadás, hogy íróként, filmesként, művészként hogyan találjuk meg
saját stílusunkat, hangunkat.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14.00-14.15

2018. MÁJUS 23. SZERDA

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK

LAJOS TAMÁS
FILMFINANSZÍROZÁS MÚLTJA ÉS JELENE -
EGY PRODUCER GONDOLATAI

A rendszerváltást követően a magyar audiovizuális kultúra finanszírozása többször, jelentősen átalakult. A 
szervezeti rendszerben és a területre szánt támogatási összegben az elmúlt két évtizedben komoly 
változás állt be. Ezekről a folyamatokról – kiemelt figyelemmel napjainkra – mondja el gondolatait az 
elmúlt években számos filmet létrehozó producer.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14.25-14.40

BUGLYA SÁNDOR
A DOKUMENTUMFILMEZÉS ESÉLYEI MA

Az előadás elemzi a hazai dokumentumfilm-készítés műfaji és produceri kérdéseit három évtizeddel a 
"rendszerváltás" után.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 14.55-15.10

RÓFUSZ FERENC
HONNAN-HOVÁ, MERRE, MEDDIG...?
RÓFUSZ FERENC SZAKMAI ÉLETÚTJA KÉPEKBEN

Rófusz Ferenc animációs filmrendező 1946-ban született Budapesten. Pályája 1968-ban indult a Pannónia 
Filmstúdióban. A Légy című film írói, rajzolói és rendezői munkájáért 1981-ben Oscar-díjat nyert. A világon 
elsőként készített „háttéranimációs” filmet. Dolgozott Németországban, majd Kanadában. 2001 óta újra 
Budapesten él. Több tucat reklámfilmet készített, tanít és számos egyedi és sorozatfilm rendezője. 
Munkássága elismeréséül 2011-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 15.20-15.35
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2018. MÁJUS 23-24-25.  SZOMBATHELY

V. SAVARIA NEMZETKÖZI FILMSZEMLE ÉS SZAKMAI KONFERENCIA

SZAKMAI KONFERENCIA ELŐADÁSOK
A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS

ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET
SZÉKHÁZÁBAN

SZOMBATHELY, KŐSZEGI U. 2.

SAVARIAFILMSZEMLE.HU

MEGLEPI
ajándék kis- és
nagykereskedés

Szombathelyi
Egyházmegyei
Karitász

KOLLARIK TAMÁS
A MAGYAR FILMSIKEREK HÁTTERE, AZAZ A MAGYAR ÁLLAM
SZEREPE ÉS FELELŐSSÉGE AZ AUDIOVIZUÁLIS MŰVÉSZET
TÁMOGATÁSÁBAN

Az Oscar-díjak nyomában. Egyedülálló magyar fesztiválsikerek, több mint száz animáció, sikeres 
tévéfilmek. Az előadás bemutatja az elmúlt évek filmes sikerszériája mögött álló állami
filmtámogatási rendszert.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK, 16.35-16.50

VÁGVÖLGYI ANDRÁS
A DIÁKFILMEZÉS SZOMBATHELYI MODELLJE

Az előadás a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium 25 éves mozgóképkészítő szakmai képzésének 
történetén és példáján keresztül mutatja be a nappali rendszerű szakképzésben folytatható mozgókép-
készítés lehetőségeit, legfőbb feltételeit és kapcsolatrendszerét, nehézségeit és távlatait.

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK, 10.00-10.15

MERZA GÁBOR
25 ÉVES A DIÁKFILMSZEMLE

Fiatal filmesek, amatőrfilmesek, műhelyek, iskolák, 25 év tapasztalata a szervezésben,
tendenciák, út a profizmus felé.

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK, 10.25-10.40

PETROVITS GENOVÉVA
TEMATIKUS RÖVIDFILMES VETÍTÉSEK
MŰVELŐDÉSI HÁZAKBAN

A közönségépítés minden kulturális programszervező egyik fő feladata. Gyakorlati példák,
egy konkrét eseménysorozaton keresztül.

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK, 10.50-11.05

HARTAI LÁSZLÓ
SZÉLLEL SZEMBEN VAGY SZÉLBE ÁLLVA
(AZ ALFÁKRA VÁRVA)

Gondolatok a diákfilm generációs, intézményi és pedagógiai kontextusáról.

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK, 11.15-11.30

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK

2018. MÁJUS 25. PÉNTEK

ZÁRSZÓ
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