
  



 
 

Przemysły kreatywne stanowią siłę napędową współczesnej rzeczywistości. 

Talent, kreatywność, odwaga, fantazja i wytrwałość to najważniejsze czynniki 
zmieniające świat oparty na wiedzy, nowych technologiach i innowacjach. 
Podstawowym celem Stowarzyszenia FILMFORUM jest tworzenie 
wartościowych przedsięwzięć, wypracowanie innowacyjnych form działalności 
kulturalnej, naukowej i edukacyjnej oraz kreowanie aktywności społecznej  
w tym zakresie. 

          
          

Czym się zajmujemy? 
 

 organizujemy wydarzenia artystyczne i rozrywkowe (festiwale, przeglądy, 
pokazy mody, koncerty) 

 przygotowujemy konferencje i panele dyskusyjne 

 opracowujemy programy edukacyjne, specjalistyczne warsztaty i szkolenia 

 szkolimy menedżerów i pracowników sektora kreatywnego 

 przygotowujemy wydawnictwa, ekspertyzy, opinie 

 współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
państwowymi i szkołami 

 wspieramy lokalne inicjatywy kulturalne i edukacyjne, w szczególności  
w regionach zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturowym 

 realizujemy projekty naukowo-badawcze 

 działamy na rzecz powszechnego dostępu do kultury i edukacji 
 
 
 
 

O FILMFORUM 



 
 
 
 

FILMFORUM proponuje współpracę w dziedzinie szeroko pojętej kultury, rozrywki  

i edukacji. Możemy być partnerem, współorganizatorem, producentem 
wykonawczym licznych wydarzeń, wśród których są m. in.: 
 

 festiwale i przeglądy filmowe 

 imprezy kulturalne i edukacyjne 

 warsztaty z dziedziny edukacji kulturalnej i artystycznej  

 prezentacje, koncerty, pokazy mody 

 szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na  
wydarzenia kulturalne 

 szkolenia dla menedżerów kultury 

 szkolenia z zakresu public relations, kreatywnego pisania, savoir-vivre'u, 
protokołu dyplomatycznego 

 badania sektorów kreatywnych 

 przygotowywanie analiz sektorowych, badania, scenariusze wydarzeń 
 
Założyciele i współpracownicy FILMFORUM to ludzie o kilkunastoletnim 
doświadczeniu w pracy w sektorach kreatywnych. Dysponujemy bogatą bazą danych 
i pracujemy z wieloma wybitnymi i rozpoznawalnymi postaciami z polskiego życia 
publicznego i kulturalnego. 
 
Mamy to, o co najtrudniej - kontakty, know-how, doświadczenie. Oferujemy je do 
Państwa dyspozycji.  

OFERTA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

NASZA 

DZIAŁALNOŚĆ: 



KULTURA 
 

FILMFORUM zajmuje się kompleksową organizacją imprez 

kulturalnych, festiwali i przeglądów. Odpowiada za cały proces 
produkcji przedsięwzięć kulturalnych - od zdobycia finansowania 
poprzez przygotowania szczegółowych programów, aż po obsługę 
techniczną poszczególnych wydarzeń. 
 
W naszym gronie są osoby, które pracowały przy najbardziej znanych 
imprezach kulturalnych w kraju i za granicą, sztukę zarządzania 
projektem kulturalnym mamy więc opanowaną do perfekcji. 
Specjalizujemy się w organizacji przedsięwzięć artystycznych na 
obszarach ze słabo rozwiniętą infrastrukturą kulturalną, gdzie 
prawdziwą misją jest ożywienie ducha lokalnego i twórcze 
wykorzystanie tkanki miejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Nagrody Młodego Kina im. Jana Machulskiego  

Nagrody im. Jana Machulskiego to projekt polegający na prezentacji, 
promocji i uhonorowaniu najzdolniejszych młodych filmowców działających 
do tej pory poza głównym nurtem kinematografii. 

Nagrody przyznaje OFFOWA AKADEMIA FILMOWA - gremium fachowców 
(filmowców, dziennikarzy i producentów), którzy wyłaniają zwycięzców na 
podstawie nominacji przyznawanych przez niezależne składy jurorskie 
czołowych polskich festiwali filmowych. 

 

więcej informacji: www.janmachulski.pl 

 
 

 

CINEMAFORUM - Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych  

Spektakularne wydarzenie w warszawskiej KINOTECE. Szkolenia, panele, 
warsztaty oraz prestiżowy przegląd konkursowy prezentujący światowe 
dokonania młodego kina. Imprezie towarzyszą pokazy premierowe, koncerty, 
panele dotyczące nowych technologii w branży filmowej, specjalistyczne 
prezentacje oraz spotkania z wybitnymi artystami i autorytetami polskiego 
kina. Zadaniem projektu jest wskazanie odpowiednich dróg wszystkim tym, 
którzy chcą się nauczyć realizować filmy, doskonalić swoją wiedzę praktyczną  
i teoretyczną w tym zakresie, znaleźć i wybrać odpowiedni sprzęt filmowy 
oraz nawiązać kontakty z przedstawicielami z branży. 

 

więcej informacji: www.cinemaforum.pl 

PROJEKTY KULTURALNE 



NAUKA 
 

Celem FILMFORUM w kontekście działalności naukowej jest 

wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów 
badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają 
znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturalnego i gospodarczego 
Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu. 
 
FILMFORUM animuje działalność naukowo-badawczą, promuje 
innowacyjność, wspiera transfer osiągnięć naukowych do praktyki 
gospodarczej oraz wspomaga inicjatywy inwestycyjne, służące nauce, 
kulturze i edukacji. 
 
Naszym celem jest w szczególności rozwój tych dziedzin nauki, które 
dotyczą przemysłów kreatywnych i ekonomiki kultury. Poszukujemy 
środków na badania i publikacje naukowe, przygotowujemy 
wydawnictwa oraz współpracujemy ze szkołami wyższymi  
i naukowcami. Wspieramy działalności na rzecz rozwoju multimediów, 
technologii komputerowych oraz sieci Internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

Tendencje i uwarunkowania sektora produkcji filmowej w Polsce 

Badania statystyczne i empiryczne dotyczące polskiej kinematografii. 
Badania obejmujące okres po 2005 roku (od wprowadzenia w życie ustawy  
o kinematografii), analizujące kierunki produkcji filmowej, gatunki, rynek 
producencki, przemiany własnościowe, źródła finansowania, koprodukcje 
filmowe, budżet oraz analizujące działalność instytucji centralnych  
w kinematografii i producentów. 

 
Metodologia badań przemysłów kultury w Polsce 

Teoria przemysłów kultury, poszukiwanie odpowiednich narzędzi, 
wypracowanie własnej metodologii. Badania dotyczące wypracowania 
najwłaściwszych metod opisu i analizy sektorów kultury. Działania 
realizowane na przykładzie sektora polskiej produkcji filmowej. Analizy 
strategiczne jako narzędzie badawcze przemysłu kultury. Analizy makro-
otoczenia, analizy otoczenia konkurencyjnego, analizy portfelowe, analizy 
SWOT i inne metody wywodzące się z ekonomii, które przystosowujemy do 
specyfiki przemysłów kreatywnych. 

 
 

Upowszechnianie kultury filmowej w Polsce 

Badania zjawisk, działań i procesów z zakresu edukacji i upowszechniania 
kultury. Analiza oferty szkolnictwa artystycznego, festiwali, źródeł 
finansowania oraz organizacji i programowania wydarzeń z zakresu edukacji 
kulturalnej (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji filmowej). 
Opracowanie danych statystycznych, badanie problemu nierównej 
dostępności ("kino bez barier", audiodeskrypcja) oraz potencjału 
społecznego ogólnopolskich akcji społeczno-edukacyjnych. 

PROJEKTY NAUKOWE 



EDUKACJA 
 

Celem Stowarzyszenia w kontekście działalności edukacyjnej jest 

wspieranie nowoczesnych form nauczania, inicjowanie programów 
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, propagowanie 
zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, wspieranie jednostek 
szczególnie uzdolnionych oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna  
i społeczna potrzebującym. 

 

Profesjonalne szkolenia, konsultacje i warsztaty, prowadzone przez 
wybitnych specjalistów z poszczególnych profesji, spełniają cele 
społeczne, edukacyjne, a nawet terapeutyczne. Dotyczy to  
w szczególności działań realizowanych na terenach zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i kulturowym, gdzie działalność 
Stowarzyszenia służy przeciwdziałaniu i zapobieganiu marginalizacji 
społecznej, wspieraniu osób z mniejszymi szansami oraz ułatwianiu 
im dostępu do nauki, kultury i edukacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                      

Kameralne Lato 

Projekt społeczno-edukacyjny aktywizujący młodzież za pośrednictwem 
działań kulturalnych. "KAMERALNE LATO" to przedsięwzięcie będące 
połączeniem otwartych dla szerokiej publiczności pokazów filmowych, 
konkursów i imprez rozrywkowych z szeregiem rozbudowanych warsztatów 
filmowych dla młodzieży (wykłady teoretyczne i szkolenia praktyczne), paneli 
dyskusyjnych oraz innych innowacyjnych form edukacji. 
 

więcej informacji: www.kameralnelato.pl 

 
          Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza 

Projekt ma na celu przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat 
podstawowych zagadnień praktycznych dotyczących sztuki filmowej oraz 
edukacji młodzieży w zakresie świadomego odbioru dzieła filmowego. 
Najważniejszym elementem projektu są praktyczne szkolenia, podczas 
których bazując na profesjonalnym zapleczu technicznym, realizowane są 
pod okiem profesjonalistów krótkometrażowe etiudy filmowe. 
 

więcej informacji: www.akademia.jarocin.pl 

 
          Filmowa Gra Planszowa 

Gra edukacyjna dla młodzieży łącząca elementy rozrywkowe z aspektami 
edukacyjnymi. Celem gry jest zapoznanie młodych ludzi z wybranymi 
dziełami filmowymi, tworzącymi kanon polskiego kina i uświadomienie 
miejsca oraz funkcji filmu w kulturze współczesnej w kontekście innych sztuk 
i środków komunikowania masowego. 

 

więcej informacji: www.grafilmowa.com 

 
 
 
 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

http://www.kameralnelato.pl/
http://www.akademia.jarocin.pl/
http://www.grafilmowa.com/


 
 

Biuro Stowarzyszenia: 

 

Stowarzyszenie FILMFORUM 

INQBATOR Edukacji Kulturalnej 

ul. Dolnośląska 3 (III piętro), 

01-736 Warszawa 

 

tel.: +48 22 425 09 67 

tel.: +48 22 392 03 22 

e-mail: office@filmforum.pl 

www.filmforum.pl 
 

 

Siedziba Stowarzyszenia: 

 

Stowarzyszenie FILMFORUM 

ul. Ratuszowa 11 - bud. 5, lok. 418 

03-450 Warszawa 

 

NIP: 778-141-37-39 

REGON: 634536362 

Numer KRS: 0000178435 

 

Konto bankowe: 
PKO BP 
53 1020 1097 0000 7502 0112 0500 


