
IX Międzynarodowy
Festiwal Filmów
Dokumentalnych

#HumanDOC



IX Międzynarodowy 
Festiwal Filmów 
Dokumentalnych 
HumanDOC to 
wydarzenie kulturalne 
w Europie Środkowo-
Wschodniej łączące 
sztukę filmową
z postawami twórców 
wrażliwych na sprawy 
społeczne
i międzynarodowe 
oraz globalne 
wyzwania i problemy.



To jeden z trzech 
największych festiwali 
filmów dokumentalnych
w Polsce.

Co roku gromadź 100 tys. 
widzów w całym kraju,
oraz kolejne 100 tys. 
odbiorców w internecie.



21 pełnometrażowych filmów 
prezentowanych w 
najbardziej prestiżowym kinie 
w Warszawie- Kinotece. 
A także w Staromiejskim 
Domu Kultury oraz w Kinie 
Amondo.

Po projekcji w Warszawie,  
Festiwal HumanDOC ruszy w 
podróż po Polsce.

.



Większość z 
prezentowanych podczas 
Festiwalu HumanDOC
filmów nie miała jeszcze 
polskiej premiery.

Wszystkie to starannie 
wyselekcjonowane, 
często nagradzane 
obrazy z całego świata 
mówiące o problemach 
globalnych.  



Planowane w tym roku bloki 
tematyczne to:

❖ Niepodlegli/ Niezależni/ Niezłomni
- historie niezwykłych jednostek często w 
starciu ze znacznie większym przeciwnikiem, jak 
rząd czy organizacja zbrojna.

❖ Dokąd zmierza świat?
- porusza kwestie związane z ekologią i ceną, 
jaką płaci przyroda za nasze złe wybory.

❖ Wszystkie oblicza wojny
- spojrzenie na konflikty z różnych perspektyw, 

zarówno oczami dziecka, jak i biorących w niej 
udział żołnierzy.



GOŚCIEM SPECJALNYM  
IX MFFD HumanDOC 
będzie:

ANDREW FEINSTEIN
Dokumentalista od  lat 
poruszający kwestie 
handlu bronią



HumanDOC SCRIPT 2018  
to konkurs na najlepszy 

scenariusz filmu 
dokumentalnego.

Przyznawana w naszym 
konkursie nagroda jest 

największą w Polsce 
nagrodą za scenariusz 

filmu dokumentalnego.  
W tym roku wynosi

19 000 zł



Festiwal to także wydarzenia 
towarzyszące.
#HumanDOC CAMERA  to
KONKURS NA FOTOGRAFIĘ 
DOKUMENTALNĄ

Przewodniczącym jury 
jest laureat 
GRAND PRESS PHOTO 
WOJCIECH GRZĘDZIŃSKI



Festiwal HumanDOC 
jest realnie 
zaangażowany w 
działania społeczne.
W tym roku wraz z 
redakcją 
HolisticNews
prowadzimy akcję 
„Przeżyj tydzień bez 
plastiku”.



Festiwal to także seria 
wydarzeń kulturalnych:

Warsztaty reżyserskie

Spotkania z polskimi i 
zagranicznymi 
twórcami

Spotkania z autorami 
książek i reportaży



Kontakt dla mediów:
Paulina Kolbusz
media@humandoc.pl

.



Festiwal #HumanDOC
Do zobaczenia!
.


