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Könyvtárunk 2001 októberé-
tõl tagja a MIT-HOL internetes
információszolgáltató hálózatnak.

A könyvtár elérhetõsége:
Magyar Iparmûvészeti Egyetem
Könyvtára
1121 Budapest
Zugligeti út 925.
Web: www.MIE.hu/lib
E-mail: konyvtar@mie.mie.hu
Telefon: (1) 392-1180/170
(1) 392-1170
Fax:  (1) 392-1177
Nyitvatartási idõ:

hétfõ: 9�19
kedd: 12�19
szerda: 9�19
csütörtök: 9�17
péntek: 9�15

Lévai Klára
Orosz Zsuzsanna

 A Magyar
Nemzeti

Filmarchívum
Könyvtára

Jogelõdünk, a Magyar Filmtu-
dományi Intézet és Filmarchí-
vum könyvtára 1957-ben ala-
kult meg. A gyûjtemény a Szín-
ház- és Filmmûvészeti Szövet-
ségtõl, valamint a Népmûvelési
Minisztériumban mûködõ Film
Fõigazgatóságtól kapott doku-
mentumokból jött létre.

Könyvtárunk országos fel-
adatkörû szakkönyvtár. Fõ gyûj-
tõköre a filmszakirodalom:
egyetemes és magyar filmtörté-
net, filmelmélet, filmesztétika,
filmgyártás és -forgalmazás,
technika, filmográfia. Mellék
gyûjtõköre a fotómûvészet és a
társadalomtudományok.

Az állomány nagysága 30
ezer egység: könyv, forgató-
könyv, kézirat, folyóirat és ap-
rónyomtatvány. Teljes körûen
gyûjtjük a Magyarországon

megjelent filmszakkönyveket,
az elsõ 1911-ben jelent meg.

A hazai szakkönyvek majd-
nem mindegyike, a folyóiratok
nyolcvan százaléka megvan ál-
lományunkban. Az elsõ hazai
szakfolyóirat 1908-ban került ki
a nyomdából, Helios címmel .

Hungarika jelleggel gyûjtjük
a külföldön megjelent, magyar
vonatkozású filmes könyveket.

Számos idegen nyelvû szak-
könyv található gyûjteményünk-
ben: az egyetemes filmtörténet
és -elmélet legfrissebb írásai,
alkotói monográfiák, lexikonok,
filmográfiák. Fontos részei  ál-
lományunknak a magyar játék-
filmek forgatókönyvei, a han-
gosfilm kezdeteitõl napjainkig.

Kézirattárunkban nem pub-
likált tanulmányokat, fordításo-
kat õrzünk. Az aprónyomtatvány-
tárban mozimûsorok, szórólapok,
programfüzetek találhatók a né-
mafilm korából. Kiválóan hasz-
nálhatók eredetiben vagy máso-
latban kiállítási anyagként, ezért
szívesen állunk az igénylõk ren-
delkezésére.

Állományunk jelentõsen bõ-
vült Lajta Andor filmtörténész
és Ábel Péter lexikon-szerkesz-
tõ könyvtárával. Gyûjtemé-
nyünkbe számos filmrendezõ és
operatõr hagyatéka is bekerült,
így például Máriássy Félixé,
Székely Istváné, Nádasy Lász-
lóé vagy Szabó Árpádé.

Könyvtárunk nyilvános, a
helybenolvasás bármely érdek-
lõdõ számára lehetséges.

Könyvtárközi kölcsönzéssel
könyveket, forgatókönyveket,
kéziratokat kölcsönzünk erede-
tiben vagy másolatban. Mind-
két szolgáltatást ezúton is ajánl-
juk a filmirodalom iránt érdek-
lõdõk figyelmébe.

Az ODR tagkönyvtáraként
szívesen fogadunk és teljesítünk

könyvtárközi kéréseket. Külföl-
di könyvgyarapodásunkat az
Országos Széchényi Könyvtár
Központi Katalógusának jelent-
jük. Az ODR-támogatással vá-
sárolt könyvek a debreceni le-
lõhely-adatbázisban megtalálha-
tók.

Az állományt helyben betû-
rendes és szakkatalógus tárja
fel. Még nincs számítógépes
nyilvántartásunk, a hagyomá-
nyos katalógusból készséggel
adunk felvilágosítást telefonon is.

A legújabb filmes és fotós
szakkönyveink az interneten is
megtalálhatók a könyvtár hon-
lapján: filmintézet.hu

Intézményünk tagja a Film-
archívumok Nemzetközi Szö-
vetségének (FIAF).

1972-ben indult szerkeszté-
sükben az International Index to
Film Periodicals, a szakfolyó-
iratok cikk-bibliográfiája. Elõ-
ször katalóguscédulán, késõbb
mikrokártyán, jelenleg CD-
ROM-on teszik közzé.

A kezdetektõl napjainkig há-
romszáz folyóirat mintegy 230
ezer cikkét kumulálják. Az an-
gol nyelvû annotációkkal ké-
szült adatbázis könyvtárunkban
használható.

Könyvtárunk elérhetõségi
adatai:
Magyar Nemzeti Filmarchívum
Könyvtára
1021 Budapest
Budakeszi út 51.
Tel.: (1) 275-1875
E-mail: h11770pal@helka.iif.hu
h11771nye@helka.iif.hu
Nyitvatartási idõ:

hétfõ: 8,30�l5,30
kedd: 8,30�15,30
szerda: 8,30�17,00
csütörtök: 8,30�15,30
péntek: 8,30�12,00

Páldy Tamásné
könyvtárvezetõ


