
Több mint 10-éves „előkészítést” követően 2021. szeptemberében indulhatott el a Vasvár Népfőiskola 
intézményi fejlesztése, karöltve a programkínálat kifejlesztésével, térségi - és régiós kihatású 
képzések szervezésével. Az „Építs házat, művelj kertet, teremts jövőt vidéken”, gondolat köré fonódva 
indult el a programkínálat kialakítása, szem előtt tartva azt a korábban már megfogalmazott célt, 
hogy a Népfőiskola elsősorban a vidéken való boldoguláshoz szükséges tudás átadásának központi 
terévé és helyévé váljon a jövőben. Az előadásban bemutatásra kerül az első fél év során kialakított 
marketing háttér és struktúra, az arculat-tervezéstől az online felületek elindításán át az auto- 
matizálásra és e-mail marketingre épülő keretrendszer kifejlesztéséig.
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Mert olyan nincs, hogy az aggregátor ne működjön. És ilyen a folklór is. Ringatós korunktól halálunkig 
végigkísér, ezért bárhonnan jönnek, találkoznak, érintkeznek az emberek egy-egy közösségi 
eseményen (fesztivál), bármennyire eltérő is a világképük, ebben a hagyományban, örökségben 
megvan a közös nevező. Még akkor is, ha éppen kordivat miatt az a menő, ha valaki negligálja ezt. Ezt 
ismerte fel, mélyítette el, majd aknázta i a KŐFESZT - A NYUGALOM FESZTIVÁLJA. A 200-250 program-
elem kétharmada folklór, vagy folklorisztikus kapcsolódású. Dúdolótól táncházig, komoly zenéig, 
bábszínházig, rock koncertig. Ennek a mérhetetlen ereje szavak, feliratok, hangosbemondó és egyéb 
kellékek, eszközök nélkül szabályozza a közönség, a közösség viselkedését, magatartásnormáit.
A KŐFESZT ingyenes rendezvénysorozat.  Hisszük, hogy a nemes kulturális „térítés” alapja az, hogy
a vendég, a közösség része SZABADON dönthessen, választhasson. Ez fontos, mert a szájíz 
összességében pozitív lesz és mindezt a folklór generálja. Hittel hisszük, hogy generációs élmények-
kel jutunk el leggyorsabban és legbiztosabban közösségünk tagjainak lelkéhez. Mert a megzenésített 
gyermekmondóka életre kelti a nagyi memóriáját, együtt dúdolja-énekli unokájával és az előadóval. 
Ebben gondolkodunk, ebben hiszünk és e szerint cselekszünk. Történhet bármi, a folklór, mint 
aggregátor minden nehéz helyzeten átsegít.
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Az animáció területe jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Új kihívások, új 
trendek, új lehetőségek, innovatív és diszruptív technológiák jelentek meg, és felerősödött a piaci 
mechanizmusok nyomása is, amelyek mind a szakmára, mind az oktatásra komoly hatással voltak.
A változások miatt átalakulóban van a magyar animációs ágazat és szakma. A felsőoktatásban és a 
piaci szereplők részéről is felerősödtek a fejlesztési törekvések, a képzési rendszer új utakat keres, 
amely új szereplők és képzési formák megjelenését hozta magával. Elindult és egyre intenzívebbé vált 
az oktatás és piac közötti szakmai párbeszéd, az intézményi együttműködések, amely az animáció 
oktatás strukturális megújulásának és új modelljének stratégiai alapja és kitörési pontja lehet.
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ERDÉLYI KRISZTINA

Veszprém - Balaton 2023

Mit jelent egy városnak, a hozzá szorosan kötődő régiónak az Európa Kulturális Fővárosa cím? 
Lehetséges-e a művészet és a kultúra segítségével egy régiót a nemzetközi érdeklődés középpontjába 
állítani? S leginkább, fentartható-e a címmel járó média, turisztikai és gazdasági figyelem? A VEB2023 
EKF program kommunikációjának tervezésekor ezek voltak a fő szempontok,  melyeket  vizsgáltunk, s 
melyekre kreatív és komplex, hazai és nemzetközi stratégiát építettünk.
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MORVAY SZABOLCS ÉS KUGLICS GÁBOR

Filmklubok Magyarországon - A filmklubhálózat és
technikai feltételeinek, fejlesztési igényeinek

A Filmklubok Magyarországon címmel elindított felmérés a Nemzeti Filmalap és a Nemzeti Művelődé-
si Intézet együttműködése alapján valósult meg 2021. január 4. és 2021. január 15. között. A felmérés 
célja az volt, hogy feltérképezzük a magyarországi közművelődésben a filmklubok hálózatát, 
feltételrendszerét, esetleges hiányosságait és a szükséges fejlesztési igényeket. A felmérés során 
Magyarország 3155 települését céloztuk meg. Ugyan 2432 válasz érkezett vissza, azonban ez 
országosan 77%-os kitöltési arányt jelent, ami megfelelőnek tekinthető. Igen csekély számú működő 
filmklubot találtunk, olyan indikátorok állnak rendelkezésünkre, mint a meglévő filmklubok 
taglétszámai, működési gyakorisága, helyszínként szolgáló terek típusa, a klubok indulási évei, a 
vetített filmek típusai. A válaszokból kiderült, hogy különböző feltételek megléte esetén – forrás, 
helyszín, minimális infrastruktúra – sok helyen indítanának filmklubot Magyarországon. A kutatás 
folyományaként bízunk abban, hogy az eredmények hozzájárulnak a hazai filmklub hálózat 
fejlesztéséhez.
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OSZKÓ-JAKAB NATÁLIA

A Művészetek Völgye egy tíznapos, összművészeti fesztivál, ahol a koncertek felszabadultsága és a 
csodálatos balaton-felvidéki környezet mellett 10 napon át részese lehetsz egy igazi alkotó 
közösségnek. A Művészetek Völgye épített színpadok helyett három falu, Kapolcs, Taliándörögd és 
Vigánpetend utcáit, épületeit, intézményeit varázsolja koncerttéré, galériává és színházzá, megtöltve 
azokat közel 2000 programmal. Keresd a ritmusod! Hass, alkoss, kapcsolódj! A Művészetek Zöldje a 
legkisebbnek is tartogat élményeket. Ismerd meg a völgyhangulatot! Az előadás a fesztiválszervezés 
folyamatát mutatja be a Művészetek Völgye fesztivál példáján.
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KISS DOMONKOS MÁRK

A kultúra mindenkié, nem csupán egy szűk elité. Missziónk a minőségi színházi élmény eljuttatása 
azokra a területekre is, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. Hiszünk a kultúra 
össztársadalmi jelentőségében, hisszük, hogy a kultúra a fejlődés hajtóereje. A Déryné Program, négy 
alprogramjával széles körben szólítja meg a magyar színházi élet résztvevőit, s karolja fel a kulturális 
fejlettség növelésében érdekelt térségeket, valamint a kistelepüléseket,  az elérés mellett  minőség-
emelést indukál. A színház klasszikus miben létét a Déryné Program igyekszik kiterjeszteni új 
területeken és felületeken egyaránt.
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EBÉDSZÜNET

WESSELÉNYI-GARAY ANDOR

2020 márciusában – megannyi magyarországi kulturális- és oktatási intézményhez hasonlatosan a 
Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetes is szembesült avval, 
hogy a járvány következtében azonnal megszűntek azok a hagyományos fórumok – konferenciák, 
műhelybeszélgetések, szimpóziumok -,  amelyeken keresztül a kutatók az eredményeikről beszámol-
hattak az érdeklődő közönségek. Az Intézet digitális debütálására, egyes rendezvényeinek internetes 
élő közvetítésére az Esték a Hild-villában című rendezvénysorozat nőépítészettel kapcsolatos 
beszélgetései során került sor. Az előadás arra vállalkozik, hogy némiképp kockázatos önfeltárással, 
számokkal és adatokkal ismertesse az MMA-MMKI-ban elindult vállalkozás sikereit és kihívásait, 
tanulságait és buktatóit.
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Az online platformok tudatos, napi szintű használatát a pandémia gyakorlatilag elengedhetetlenné 
tette minden intézmény számára. Az emberek kénytelenek voltak a karantén miatt otthonról végezni 
munkájukat, a kapcsolattartásra pedig nem maradt más, mint az online tér. A digitalizáció nagyban 
tud segíteni minket a közönségkutatásban: rengeteg adatot nyerhetünk vele, viszont ha nem akarunk 
elveszni az adattengerben, fontos, hogy előre meghatározzuk a célokat, a méréseket pedig ezekhez 
igazítsuk. A digitalizációnak akkor van előnye, amikor egyszerűsít valamin, kiküszöböli az o¢ine 
megoldás nehézségeit. Viszont nem érdemes gondolkodás nélkül használni, ráerőltetni mindenre, 
mert sok olyan részterület van, ahol a hagyományos megoldás működőképesebb.

TURIZMUS ÉS MARKETING INTÉZET
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LUKÁCSY GYÖRGY

A Nemzeti Filmintézet Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szorgalmazására 2021-ben közösség- 
teremtő céllal egyetemi filmklubhálózat kiépítésére vállalkozott. Az egyetemi filmklubok a 
mozgókép-kultúra fejlesztésére, a Nemzeti Filmarchívum gondozásában lévő magyar filmművészeti 
kincs megismertetetésére, értő „látására”, valamint kortárs alkotások bemutatására szolgál. 
Kárpát-medence-szerte minden magyar nyelvű felsőoktatási intézmény alapíthat filmklubot, ahol 
erre az egyetem vezetése nyitott, így létesülhetett filmklub Csíkszeredától Sopronig több mint 
huszonöt helyszínen. A nehézségek ellenére is sikerült megalapítani a hálózatot, és bízunk abban, 
hogy a 2022-es őszi szemeszterben már sehol sem lesz akadálya filmklub létesítésének. Az egyetemi 
polgárokból – oktatókból, hallgatókból, dolgozókból – jelentkező filmklubvezetők számára a Nemzeti 
Filmintézet minden szemeszterben képzést tart, amely során nemcsak tudásátadás zajlik, hanem a 
filmklubvezetők közösséggé formálása is.

2022. MÁJUS 12. CSÜTÖRTÖK • 14:00

TAKÓ SÁNDOR

A filmadaptációk közel egyidősek az első játékfilmvetítésekkel. Sok példát találunk az elmúlt 
évtizedekből is arra, amikor irodalmi mű, képregény, gyermekjáték, játékszoftver, vagy éppen egy 
festmény szolgált volna egy film témájául. Dr. Takó Sándor, a Magyar Művészeti Akadémia kiadásában 
megjelent Film és a jog a gyakorlatban című tankönyv szerzője előadásában a filmes átdolgozások 
legfontosabb szerzői jogi kérdéseit veszi szemlére, oly módon, hogy az előadás kellő gyakorlati 
eligazodást adjon a filmadaptációk szövevényes világáról az érdeklődő filmalkotók számára.

EGYETEMI OKTATÓ
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MEGNYITÓ (Kollarik Tamás és Lovass Tibor)

BORDÁCS ANDREA

Szimultán képkezelés

Az előadás témája a képáradatnak egy olyan speciális esete a művészeti színtérről, mikor egy mű 
eleve több képből áll, s ezek mind egyszerre nézendők, és speciális befogadást kívánnak. A szimultán 
művek, ahol több a „zaj”, a valósághoz közelebb állnak, szimulálják azt a mindennapi helyzetet, hogy 
egyszerre számos élmény ér minket, ott nincs olyan kitüntetett, irányított figyelem, mint a tradicio- 
nális művek szemlélésekor. A „valóságban”, ahol eredendően nincs irányított figyelem, elvileg 
számtalan nézőpont lehetséges, de mindig választunk egyet. Ez a fajta képkezelés nemcsak egy 
jópofa játék a vizualitással, hanem egy markáns világkép is megjelenik általuk, azaz hogy nincs egy 
kitüntetett nézőpont, nincs egyetlen igazság, többfajta nézőpont, érték lehet jelen egyszerre, mely 
akár mind releváns.
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évtizedekből is arra, amikor irodalmi mű, képregény, gyermekjáték, játékszoftver, vagy éppen egy 
festmény szolgált volna egy film témájául. Dr. Takó Sándor, a Magyar Művészeti Akadémia kiadásában 
megjelent Film és a jog a gyakorlatban című tankönyv szerzője előadásában a filmes átdolgozások 
legfontosabb szerzői jogi kérdéseit veszi szemlére, oly módon, hogy az előadás kellő gyakorlati 
eligazodást adjon a filmadaptációk szövevényes világáról az érdeklődő filmalkotók számára.

EGYETEMI OKTATÓ
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BORDÁCS ANDREA

Szimultán képkezelés

Az előadás témája a képáradatnak egy olyan speciális esete a művészeti színtérről, mikor egy mű 
eleve több képből áll, s ezek mind egyszerre nézendők, és speciális befogadást kívánnak. A szimultán 
művek, ahol több a „zaj”, a valósághoz közelebb állnak, szimulálják azt a mindennapi helyzetet, hogy 
egyszerre számos élmény ér minket, ott nincs olyan kitüntetett, irányított figyelem, mint a tradicio- 
nális művek szemlélésekor. A „valóságban”, ahol eredendően nincs irányított figyelem, elvileg 
számtalan nézőpont lehetséges, de mindig választunk egyet. Ez a fajta képkezelés nemcsak egy 
jópofa játék a vizualitással, hanem egy markáns világkép is megjelenik általuk, azaz hogy nincs egy 
kitüntetett nézőpont, nincs egyetlen igazság, többfajta nézőpont, érték lehet jelen egyszerre, mely 
akár mind releváns.
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ERDÉLYI KRISZTINA

Veszprém - Balaton 2023

Mit jelent egy városnak, a hozzá szorosan kötődő régiónak az Európa Kulturális Fővárosa cím? 
Lehetséges-e a művészet és a kultúra segítségével egy régiót a nemzetközi érdeklődés középpontjába 
állítani? S leginkább, fentartható-e a címmel járó média, turisztikai és gazdasági figyelem? A VEB2023 
EKF program kommunikációjának tervezésekor ezek voltak a fő szempontok,  melyeket  vizsgáltunk, s 
melyekre kreatív és komplex, hazai és nemzetközi stratégiát építettünk.
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MORVAY SZABOLCS ÉS KUGLICS GÁBOR

Filmklubok Magyarországon - A filmklubhálózat és
technikai feltételeinek, fejlesztési igényeinek

A Filmklubok Magyarországon címmel elindított felmérés a Nemzeti Filmalap és a Nemzeti Művelődé-
si Intézet együttműködése alapján valósult meg 2021. január 4. és 2021. január 15. között. A felmérés 
célja az volt, hogy feltérképezzük a magyarországi közművelődésben a filmklubok hálózatát, 
feltételrendszerét, esetleges hiányosságait és a szükséges fejlesztési igényeket. A felmérés során 
Magyarország 3155 települését céloztuk meg. Ugyan 2432 válasz érkezett vissza, azonban ez 
országosan 77%-os kitöltési arányt jelent, ami megfelelőnek tekinthető. Igen csekély számú működő 
filmklubot találtunk, olyan indikátorok állnak rendelkezésünkre, mint a meglévő filmklubok 
taglétszámai, működési gyakorisága, helyszínként szolgáló terek típusa, a klubok indulási évei, a 
vetített filmek típusai. A válaszokból kiderült, hogy különböző feltételek megléte esetén – forrás, 
helyszín, minimális infrastruktúra – sok helyen indítanának filmklubot Magyarországon. A kutatás 
folyományaként bízunk abban, hogy az eredmények hozzájárulnak a hazai filmklub hálózat 
fejlesztéséhez.
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OSZKÓ-JAKAB NATÁLIA

A Művészetek Völgye egy tíznapos, összművészeti fesztivál, ahol a koncertek felszabadultsága és a 
csodálatos balaton-felvidéki környezet mellett 10 napon át részese lehetsz egy igazi alkotó 
közösségnek. A Művészetek Völgye épített színpadok helyett három falu, Kapolcs, Taliándörögd és 
Vigánpetend utcáit, épületeit, intézményeit varázsolja koncerttéré, galériává és színházzá, megtöltve 
azokat közel 2000 programmal. Keresd a ritmusod! Hass, alkoss, kapcsolódj! A Művészetek Zöldje a 
legkisebbnek is tartogat élményeket. Ismerd meg a völgyhangulatot! Az előadás a fesztiválszervezés 
folyamatát mutatja be a Művészetek Völgye fesztivál példáján.
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KISS DOMONKOS MÁRK

A kultúra mindenkié, nem csupán egy szűk elité. Missziónk a minőségi színházi élmény eljuttatása 
azokra a területekre is, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. Hiszünk a kultúra 
össztársadalmi jelentőségében, hisszük, hogy a kultúra a fejlődés hajtóereje. A Déryné Program, négy 
alprogramjával széles körben szólítja meg a magyar színházi élet résztvevőit, s karolja fel a kulturális 
fejlettség növelésében érdekelt térségeket, valamint a kistelepüléseket,  az elérés mellett  minőség-
emelést indukál. A színház klasszikus miben létét a Déryné Program igyekszik kiterjeszteni új 
területeken és felületeken egyaránt.
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EBÉDSZÜNET

WESSELÉNYI-GARAY ANDOR

2020 márciusában – megannyi magyarországi kulturális- és oktatási intézményhez hasonlatosan a 
Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetes is szembesült avval, 
hogy a járvány következtében azonnal megszűntek azok a hagyományos fórumok – konferenciák, 
műhelybeszélgetések, szimpóziumok -,  amelyeken keresztül a kutatók az eredményeikről beszámol-
hattak az érdeklődő közönségek. Az Intézet digitális debütálására, egyes rendezvényeinek internetes 
élő közvetítésére az Esték a Hild-villában című rendezvénysorozat nőépítészettel kapcsolatos 
beszélgetései során került sor. Az előadás arra vállalkozik, hogy némiképp kockázatos önfeltárással, 
számokkal és adatokkal ismertesse az MMA-MMKI-ban elindult vállalkozás sikereit és kihívásait, 
tanulságait és buktatóit.
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Az online platformok tudatos, napi szintű használatát a pandémia gyakorlatilag elengedhetetlenné 
tette minden intézmény számára. Az emberek kénytelenek voltak a karantén miatt otthonról végezni 
munkájukat, a kapcsolattartásra pedig nem maradt más, mint az online tér. A digitalizáció nagyban 
tud segíteni minket a közönségkutatásban: rengeteg adatot nyerhetünk vele, viszont ha nem akarunk 
elveszni az adattengerben, fontos, hogy előre meghatározzuk a célokat, a méréseket pedig ezekhez 
igazítsuk. A digitalizációnak akkor van előnye, amikor egyszerűsít valamin, kiküszöböli az o¢ine 
megoldás nehézségeit. Viszont nem érdemes gondolkodás nélkül használni, ráerőltetni mindenre, 
mert sok olyan részterület van, ahol a hagyományos megoldás működőképesebb.

TURIZMUS ÉS MARKETING INTÉZET
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LUKÁCSY GYÖRGY

A Nemzeti Filmintézet Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szorgalmazására 2021-ben közösség- 
teremtő céllal egyetemi filmklubhálózat kiépítésére vállalkozott. Az egyetemi filmklubok a 
mozgókép-kultúra fejlesztésére, a Nemzeti Filmarchívum gondozásában lévő magyar filmművészeti 
kincs megismertetetésére, értő „látására”, valamint kortárs alkotások bemutatására szolgál. 
Kárpát-medence-szerte minden magyar nyelvű felsőoktatási intézmény alapíthat filmklubot, ahol 
erre az egyetem vezetése nyitott, így létesülhetett filmklub Csíkszeredától Sopronig több mint 
huszonöt helyszínen. A nehézségek ellenére is sikerült megalapítani a hálózatot, és bízunk abban, 
hogy a 2022-es őszi szemeszterben már sehol sem lesz akadálya filmklub létesítésének. Az egyetemi 
polgárokból – oktatókból, hallgatókból, dolgozókból – jelentkező filmklubvezetők számára a Nemzeti 
Filmintézet minden szemeszterben képzést tart, amely során nemcsak tudásátadás zajlik, hanem a 
filmklubvezetők közösséggé formálása is.
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nális művek szemlélésekor. A „valóságban”, ahol eredendően nincs irányított figyelem, elvileg 
számtalan nézőpont lehetséges, de mindig választunk egyet. Ez a fajta képkezelés nemcsak egy 
jópofa játék a vizualitással, hanem egy markáns világkép is megjelenik általuk, azaz hogy nincs egy 
kitüntetett nézőpont, nincs egyetlen igazság, többfajta nézőpont, érték lehet jelen egyszerre, mely 
akár mind releváns.
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Több mint 10-éves „előkészítést” követően 2021. szeptemberében indulhatott el a Vasvár Népfőiskola 
intézményi fejlesztése, karöltve a programkínálat kifejlesztésével, térségi - és régiós kihatású 
képzések szervezésével. Az „Építs házat, művelj kertet, teremts jövőt vidéken”, gondolat köré fonódva 
indult el a programkínálat kialakítása, szem előtt tartva azt a korábban már megfogalmazott célt, 
hogy a Népfőiskola elsősorban a vidéken való boldoguláshoz szükséges tudás átadásának központi 
terévé és helyévé váljon a jövőben. Az előadásban bemutatásra kerül az első fél év során kialakított 
marketing háttér és struktúra, az arculat-tervezéstől az online felületek elindításán át az auto- 
matizálásra és e-mail marketingre épülő keretrendszer kifejlesztéséig.
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Mert olyan nincs, hogy az aggregátor ne működjön. És ilyen a folklór is. Ringatós korunktól halálunkig 
végigkísér, ezért bárhonnan jönnek, találkoznak, érintkeznek az emberek egy-egy közösségi 
eseményen (fesztivál), bármennyire eltérő is a világképük, ebben a hagyományban, örökségben 
megvan a közös nevező. Még akkor is, ha éppen kordivat miatt az a menő, ha valaki negligálja ezt. Ezt 
ismerte fel, mélyítette el, majd aknázta i a KŐFESZT - A NYUGALOM FESZTIVÁLJA. A 200-250 program-
elem kétharmada folklór, vagy folklorisztikus kapcsolódású. Dúdolótól táncházig, komoly zenéig, 
bábszínházig, rock koncertig. Ennek a mérhetetlen ereje szavak, feliratok, hangosbemondó és egyéb 
kellékek, eszközök nélkül szabályozza a közönség, a közösség viselkedését, magatartásnormáit.
A KŐFESZT ingyenes rendezvénysorozat.  Hisszük, hogy a nemes kulturális „térítés” alapja az, hogy
a vendég, a közösség része SZABADON dönthessen, választhasson. Ez fontos, mert a szájíz 
összességében pozitív lesz és mindezt a folklór generálja. Hittel hisszük, hogy generációs élmények-
kel jutunk el leggyorsabban és legbiztosabban közösségünk tagjainak lelkéhez. Mert a megzenésített 
gyermekmondóka életre kelti a nagyi memóriáját, együtt dúdolja-énekli unokájával és az előadóval. 
Ebben gondolkodunk, ebben hiszünk és e szerint cselekszünk. Történhet bármi, a folklór, mint 
aggregátor minden nehéz helyzeten átsegít.
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Az animáció területe jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Új kihívások, új 
trendek, új lehetőségek, innovatív és diszruptív technológiák jelentek meg, és felerősödött a piaci 
mechanizmusok nyomása is, amelyek mind a szakmára, mind az oktatásra komoly hatással voltak.
A változások miatt átalakulóban van a magyar animációs ágazat és szakma. A felsőoktatásban és a 
piaci szereplők részéről is felerősödtek a fejlesztési törekvések, a képzési rendszer új utakat keres, 
amely új szereplők és képzési formák megjelenését hozta magával. Elindult és egyre intenzívebbé vált 
az oktatás és piac közötti szakmai párbeszéd, az intézményi együttműködések, amely az animáció 
oktatás strukturális megújulásának és új modelljének stratégiai alapja és kitörési pontja lehet.
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