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Kurzus leírása: 1. Bevezetés
A filmtudomány helye a humántudományok
filmtudomány ágazatainak rendszerezése

rendszerében;

a

2. A filmtörténetírás
A történeti gondolkodás és a történetírás általános kérdései, a
tudományos tudás és a történeti tudás különbsége
A filmtörténetírás sajátos feltételei, a filmtörténeti kutatás forrásai
A filmtörténeti munkák interpretációjának problémái
A filmtörténetírás alapvető stratégiái: esztétikai, technikatörténeti,
gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti megközelítés
3. A filmelmélet
Az elméleti diszciplínák sajátosságai
A filmtörténetírás és a filmelmélet kapcsolata
Tudomány vagy filozófia-e a filmelmélet?
A legfontosabb filmelméleti paradigmák: formalizmus, realizmus,
ideológiakritika, pszichológia, empirikus kutatás
Filmteoretikus viták
4. Filmelemzés, filmkritika
A filmről való beszéd/írás műfajai
A filmelemzés és a filmkritika viszonya
A filmkritika társadalmi szerepének változása
A filmfesztiválok helye a filmkultúrában
5. A Magyar Nemzeti Filmarchívum
A félév során egy alkalommal a Filmarchívum meghívott munkatársa
ismerteti meg a hallgatókkal az archívum működését, a magyar filmes
örökség megőrzésének, digitalizálásának, felújításának történetét, a
2017 óta zajló restaurálási program részleteit. Egyfajta magyar
filmtörténeti előadás is lesz ez, kicsit másképp: gyakorlati oldalról
ismerhetjük meg a filmek gondozásának, rendszerezésének,
hozzáférhetővé tételének és a közönséghez való eljuttatásának múltját
és jelenét. Az előadás végén az érdeklődők megtudhatják azt is,
hogyan lehet valaki gyakornok a 60 éves Filmarchívumban. (Ennek az
alkalomnak a pontos időpontja még kialakítás alatt, április folyamán
várható.)
Kurzus teljesítésének követelményei: A kurzust írásbeli vizsga zárja, melynek során a hallgatóknak rövid
kifejtést kívánó kérdésekre kell válaszolniuk az előadások és a
kötelező olvasmányok anyagából.
Elsajátítandó kompetenciák A filmtudomány ágazatai rendszerének megismerése. A különböző
és módszerek: megközelítésmódok (történeti, elméleti, kritikai) jellegzetességeinek
elkülönítése, egyedi sajátosságainak megismerése, és az így szerzett
ismeretek készségszintű alkalmazása a humán tudományok szélesebb
körére vonatkozóan is.
Kötelező / ajánlott filmek: Kötelező irodalom: Filmtörténet:
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