
 

Královéhradecký kraj – dva roky vzdělávání 

reg. č. 2019-1-CZ01-KA104-060520 

 

Zpráva z výjezdu do [město, země, název organizace, název kurzu] v rámci 

projektu Erasmus+ 

Vysílající organizace:  Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit 
    Tomkova 139, 500 02 Hradec Králové 

Přijímající organizace:  FOTOFO, občanské združenie, Prepoštská 4,  814 99 Bratislava 

Termín mobility:   30. října – 3. listopadu 2019 

Prosím uveďte především termín výjezdu, název partnerské organizace, důvod návštěvy, název kurzu, 

stručný program výjezdu/kurzu, přínos výjezdu pro účastníka mobility, přínos výjezdu pro partnera 

(vaši organizaci, jak ji můžete využít ve vzdělávání, pro cílovou skupinu, které realizujete vy a vaše 

organizace), přínos mobility pro přijímající organizaci, byly navázány nové kontakty/rozšířena 

dosavadní spolupráce?, případnou fotodokumentaci.  

Hlavním důvodem návštěvy bylo pozorování a konzultace pracovních postupů a kompetencí 

jednotlivých pracovníků občanského sdružení  FOTOFO, která zajišťuje chod centra  

Stredoeurópského domu fotografie (SEDF) a mapování přípravy a realizaci mezinárodního 

fotofestivalu Mesiac fotografie 2019, kterého je FOTOFO hlavním organizátorem. 

PROGRAM POBYTU: 
 
Setkání s ředitelem FOTOFO prof. Václavem Mackem : 

- Přehled o chodu a náplni SEDF 
-  Získávání grantů od státních institucí i z evropských fondů 
- Práce s redakční radou měsíčníků Foto noviny 
- Oslovování sponzorů 
- Koncepce přípravy Mesiaca fotografie 
- Získávání autorů jak slovenských, tak i zahraničních na výstavy 
- Práce s realizačním (přípravným) výborem Mesiaca fotografie 
- Budování muzea fotografie 

 
Setkání s externími pracovníky (lektory) pro fotografii: 

- Obsah vzdělávacích kurzů pro fotografy v jednotlivých oblastech fotografie 
- Škola digitální fotografie pro začátečníky, mírně pokročilé i seniory 
- Pořádání kurzů a táborů pro děti 
- Tématické kurzy 
- Práce s lektory 
- Koncepce výstav v SEDFe (roční plány), oslovování vystavujících fotografů 
- Knihovna SEDFe  
 

 
  

 



 

Fotoateliér: 
- možnosti a poplatky za pronájem fotoateliéru SEDFe 
 
Mesiac fotografie – mezinárodní fotografický festival: 

- Příprava, instalace a realizace jednotlivých výstav 
- Návštěva výstav probíhající v rámci fotofestivalu Mesiac fotografie 
- Setkání s kurátory a autory (fotografy) výstav 

 
Účast na přednášce  sa mezinárodní účastí - Fototgrafia ako umenie. 
 
 
 Všechna setkání vedla k předání a obohacení zkušeností v oblasti fotografie, ať už se jednalo o 
vzdělávání na všech úrovních nebo pořádání výstav, č i publikační činnosti.  Všechny poznatky, 
získané v rámci pobytu pomohou při zkvalitnění realizace fotografických aktivit pořádané Impulsem, 
centrem podpory uměleckých aktivit. Zkušenosti kolegů ze Slovenska zúročíme hlavně při pořádání 
trienále Salonu východočeské fotografie, vzdělávání v oblasti digitální fotografie a pořádání výstav. 
Způsob pronájmu fotoateliéru v SEDFe bude sloužit jako výchozí informace pro zpracování podmínek 
chodu a pronájmu foto - film ateliéru, který do konce listopadu bude na Impulsu instalován. 
V neposlední řadě byl navázán kontakt s mnoha profesionálními fotografy – potenciálními lektory 
tematických krátkodobých i dlouhodobých fotografických kurzů, které Impuls Hradec Králové, 
centrum podpory uměleckých aktivit pravidelně pořádá. 
Byla domluvena exkurze a návštěva našich kurzistů v SEDFe v rámci jubilejního 30. ročníku Mesiaca 
fotografie v roce 2020. 
Setkání s prof. Vladimírem Židlickým, fotografem světového významu (výstavy v Japonsku, USA, 
Kanadě…) přineslo jednání o možnosti výstavy jeho fotografií v Hradci Králové. 
Pětidenním pobytem ve sdružení  FOTOFO se prohloubila již dosavadní spolupráce s touto organizací, 
byla nabídnuta reciproční návštěva pracovníkům a spolupracovníkům FOTOFO  Impulsu Hradec 
Králové, centra podpory uměleckých aktivit. 
 
 
 

Vypracoval: Jana Neugebauerová 

 

 

V Hradci Králové dne 11. 11. 2019 

 

 

Podpis:  

 


