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Trwa rejestracja na ogólnopolską  
Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej 

  

 
  
Interdyscyplinarna Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu 
inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jej kształt wyznaczają cele, 
zgodnie z którymi istotne jest nie tylko współzawodnictwo młodzieży w ramach trzyetapowych 
zawodów, ale także edukowanie i intelektualne stymulowanie wszystkich startujących.  
  
Olimpiada zostanie rozegrana po raz trzeci, a tematem przewodnim tej edycji jest Literatura  
na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu. 
  
Na laureatów czekają m.in. miejsca na kierunkach filmoznawczych i kulturoznawczych wyższych 
uczelni w całej Polsce, akredytacje na najważniejsze festiwale filmowe w kraju oraz prenumerata 
magazynu „Ekrany”. Nagrodą specjalną dla laureata pierwszego miejsca jest roczne stypendium  
w Warszawskiej Szkole Filmowej. 
  
Rejestracja na Olimpiadę trwa do 29 października, a eliminacje szkolne odbędą się 14 listopada 
2018 r. 
  
Więcej informacji, w tym „Poradnik dla uczniów i nauczycieli” stanowiący merytoryczny przewodnik 
po zagadnieniach związanych z Olimpiadą, znaleźć można na stronie www.fn.org.pl/olimpiada. 
  
Olimpiada. Weź to na warsztat! 
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które w atrakcyjnej i przystępnej formie umożliwią sprawdzenie 
i poszerzenie wiedzy dotyczącej polskiego kina. Uczestnicy zajęć będą ćwiczyć badawcze spojrzenie 
na dzieła sztuki filmowej i artystyczne plakaty dostępne w serwisie GAPLA. Zajęcia odbędą się  
w każdym województwie i poprowadzą je Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej. 
Szczegółowe informacje oraz zapisy - http://nina.gov.pl/aktualnosci/olimpiada-wez-to-na-warsztat/ 
  
Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej jest Filmoteka Narodowa – 
Instytut Audiowizualny. Partnerami są: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawska Szkoła Filmowa, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi, 
Filmoteka Szkolna oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Przedsięwzięcie finansowane 
jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Szczegółowych informacji o projekcie udziela koordynator: 
Robert Jaczewski 
tel. 22 182 47 63 
e-mail: olimpiada@fina.gov.pl 
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