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Malá filmová akademie u p říležitosti 120. výro čí vzniku kinematografie 

 

Hradec Králové, 18. února 2015 -  Knihovna m ěsta Hradce Králové p řipravila a ve 
spolupráci s Východo českým volným sdružením pro amatérský film a video 
zajiš ťuje dvousemestrální cyklus Malá filmová akademie. C yklus se koná ve 
víceúčelovém sálu Centra celoživotního vzd ělávání ve Wonkov ě ulici v pravidelných 
termínech, vždy ve st ředu od 10.00 do 12.00 hodin. Je po řádán s podporou M ěsta 
Hradec Králové pod záštitou nám ěstkyn ě primátora Ing. Anny Maclové. Lektorem 
akademie je Prof. Mgr. Rudolf Adler.   

 
Motto: Návštěva kina není pro mnohé z nás jen bezstarostnou podívanou a zábavou, ale 
pro správný požitek z filmu by měl divák přicházet připravený a informovaný přinejmenším 
o základních faktech tak, aby ve filmu dokázal vidět a rozpoznat skutečné umění. Získání 
takové dovednosti nabízí Malá filmová akademie. 
Ve školách získáme poučení o dějinách literatury, hudby i výtvarného umění, ale o filmu, 
který jednotlivé umělecké složky využívá a je jich syntézou, se většinou nedozvíme nic. 
V cyklu 12 nabízených přednášek se mohou účastníci poučit o filmech, které byly 
natočeny v průběhu jednotlivých období uplynulých 120 let. Přes tento úctyhodný věk a 
všechny dosažené úspěchy patří kinematografie oproti divadlu, hudbě nebo literatuře 
k velmi mladým druhům umění. 

Mgr. Jarmila Šlaisová, Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video 

Malá filmová akademie (MFA) je realizována v rámci celoživotního vzdělávání pro občany 
Hradce Králové i další účastníky nejen regionu východních Čech. Přihlásit se mohou 
zájemci všech věkových kategorií, kteří chtějí získat přehled o dějinách filmového umění. 

Program je sestaven ze dvou výukových bloků po 6 lekcích. První blok se koná v období 
únor až květen, druhý od září do prosince tohoto roku.  Jedná se o cyklus přednášek, 
analýz, projekcí filmů nebo ukázek z filmů a následných diskusí. První část je zaměřena 
na historii filmu, základní výrazové prostředky, žánry a významné osobnosti zhruba čtyř 
desítek let od vzniku kinematografie a také na regionální tématiku v krátkých filmech 
osobností východočeských amatérských filmařů. 

Pro zájemce, kteří chtějí získat osvědčení o absolvování kurzu je podmínkou 70% účast 
na přednáškách a závěrečný pohovor. Při registraci obdrží průkazku posluchače MFA. 
Slavnostní zakončení kurzu a předání osvědčení se uskuteční po zakončení 2. bloku 
v prosinci 2015. Registrační poplatek za jednotlivé lekce je 40,- Kč a bude využit na 
studijní materiál. Připravena bude také doporučená literatura. Termíny prvního bloku: 25. 
února, 11. března, 8. a 22. dubna, 6. a 20. května. 

Další informace: 
Ing. Vladimíra Svobodová, Public Relations, Knihovna města Hradce Králové 
e-mail: svobodova@knihovnahk.cz, tel.: 737 657 678  


