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Kurzus típusa: Kutatószeminárium
Kurzus leírása: A kurzus az ELTE Filmtudomány Tanszékén folyó OTKA kutatáshoz
kapcsolódva foglalkozik a magyar film társadalomtörténetének kutatásával az
1931 és 1945 közötti korszakra leszűkítve. A kurzus három fő tematika köré
épül. Egyrészt beavatja a hallgatókat a korszak filmgyártásának, a
forgalmazásnak, a mozihálózatnak és a cenzúrának a struktúrájába és
működésébe. Másrészt megismerteti a hallgatókat a legnagyobb sikert arató
filmekkel, melyek a korszak filmgyártásában mintaadóvá váltak, valamint olyan
filmeket tesz elemzés tárgyává, melyek mai szemmel nézve előremutatóak és
különlegesek, ám a korszakban mégsem találtak követőkre. Harmadrészt a
hallgatók önálló, személyre szabott egyéni feladatok során forráskutatást és
forrásfeldolgozást végeznek.
Kurzus teljesítésének követelményei: Egyénre szabott, önálló forráskutatási feladatok elvégzése.
Elsajátítandó kompetenciák A kurzus bevezeti a hallgatókat a filmtudományi kutatások módszertanába,
és módszerek megmutatja, hogyan kell egy bizonyos kutatási kérdéshez forrásanyagokat
keresni és feldolgozni. Bemutatja az 1945 előtti magyar filmtörténet
kutatásával kapcsolatos problémákat. A kurzus hátteréül szolgáló anyagok
alapos áttekintést adnak a kor filmipari hátteréről és kulturális közegéről, és
segítenek elhelyezni a kor filmjeit nemzetközi kontextusban, valamint a
magyar filmtörténet egészének kontextusában.
Kötelező / ajánlott filmek: A tervezett filmlista a hallgatókkal való egyeztetés során kerül kialakításra.
Kötelező / ajánlott irodalom: A Magyar Filmarchívumban őrzött játékfilmek adatait és rövid tartalmát a
Magyar Filmográfia tartalmazza. Ld. Magyar Filmográfia. Játékfilmek –
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