
SESJA II - EDUKACJA FILMOWA W POLSCE - DOBRE PRAKTYKI 

15:30 – 17:00            Panel: Edukacja jako element działalności organizacji 

studenckich na przykładzie Koła Naukowego Filmoznawców 

UŁ  
 

 

Obserwuj i wiedz więcej. Fanpage KNF jako platforma edukacyjna, Patryk F. R. Ostrowski, 
członek Koła Naukowego Filmoznawców UŁ 

W wystąpieniu zaprezentuję strategie prowadzenia facebookowego fanpage’a postrzeganego jako 
platforma edukacyjna. W tym celu przeanalizuję moją działalność redaktorską w Kole Naukowym 
Filmoznawców. Nasz fanpage to nie tylko strona do komunikacji z Kołem i ogłaszania naszej 
działalności (która skądinąd może mieć również charakter edukacyjny). Stałym elementem są posty 
zawierające felietony o charakterystyce popularno-naukowej. Edukacja idzie także w parze z rozrywką: 
w tym celu publikujemy angażujące gry czy ciekawe serie graficzne. Oprócz tego nawiązujemy kontakt 
z innymi instytucjami o zbliżonym charakterze. Oczywiście sama działalność w redakcji KNF również 
spełnia funkcje edukacyjne.  
 

„Koło Kina” – mówimy o filmach. Martyna Gonciarz, członkini Koła Naukowego Filmoznawców 
UŁ  

Wystąpienie zostanie poświęcone projektowi „Koło Kina”, na który składa się cykl podcastów o 
charakterze historycznofilmowym. Regularnie pojawiające się audycje tworzone przez członków Koła 
Naukowego Filmoznawców UŁ zostały poświęcone twórczości Jean-Luca Godarda, historii kina 
grozy, kinu żydowskiemu w Polsce i kinematografii czechosłowackiej. Moje wystąpienie ma na celu 
przybliżyć sposób pracy przy tworzeniu podcastu: proces planowania, kwerendy, przygotowanie 
techniczne, a przede wszystkim uwypuklić edukacyjną warstwę przedsięwzięcia. Audycje „Koło Kina” 
tworzymy z myślą zarówno o słuchaczach zainteresowanych historią kina i poszerzaniem swojej wiedzy, 
jak i dla wszystkich chętnych do rozpoczęcia swojej przygody z filmami. Starannie przygotowane pod 
kątem merytorycznym treści, próbujemy ozdobić dynamiczną rozmową i sporą dawką humoru. 

 

Jarosław Grzechowiak, Działalność Koła Naukowego Filmoznawców z punktu widzenia 
wykładowców filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego 
Moją część wystąpienia chciałbym poświęcić działalności Koła Naukowego Filmoznawców z punktu 
widzenia pracowników naukowych i doktorantów Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ. W 
zamierzeniu wystąpienie ma przynieść odpowiedzi na szereg pytań. Postaram się zbadać m.in. która 
część działalności Koła Naukowego budzi największe zainteresowanie wykładowców filmoznawstwa, 
jaki jest ich ogólny stosunek do aktywności Koła Naukowego Filmoznawców oraz w jaki sposób, ich 
zdaniem, powinno rozwijać się Koło Naukowe. Ponieważ sam jestem doktorantem filmoznawstwa na 
Uniwersytecie Łódzkim, w prezentacji postaram się zawrzeć również osobiste refleksje i spostrzeżenia 
na temat inicjatyw podejmowanych przez członków Koła. 

 

Działalność Koła Naukowego Filmoznawców UŁ — możliwości, praktyki, wyzwania 
Wystąpienie ma na celu przybliżyć praktyki edukacyjne podejmowane przez Koło Naukowe 
Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, przy okazji skupiając się na możliwych opcjach oraz 
wyzwaniach jakie stoją przed młodymi badaczami i teoretykami sztuki filmowej. Prezentacja zostanie 
skupiona wokół najbardziej aktualnych działań, ale także zostaną wspomniane już zakończone projekty, 
które posiadały szczególne walory edukacyjne.  

 

 

 


