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A Magyar
Iparmûvészeti

Egyetem
Könyvtára

A Magyar Iparmûvészeti Egye-
tem több mint száz éve, 1880
óta látja el sokrétû mûvészkép-
zõ tevékenységét. Könyvtára a
kezdetektõl támogatja e funk-
ciójában, feladatai országos
hatókörûek. Olvasóink köre le-
fedi csaknem az egész magyar
iparmûvész társadalmat.

A könyvtár gazdag gyûjtemé-
nye és gyûjtõköre felöleli a ma-
gyar és egyetemes iparmûvészet
és design, valamint azok határte-
rületeinek szakirodalmát; temati-
kájában elsõsorban az egyetemen
mûködõ tanszékekhez igazodik,
mindezen túl szociológiai, pszi-
chológiai és képzõmûvészeti
szakterületen is képviselteti ma-
gát. A könyvtár fõ gyûjtõkörei:

� Építészet, belsõépítészet
� Ipari formatervezés
� Kerámia, szilikát, üveg,

porcelán
� Textiltervezés
� Vizuális kommunikáció,

grafika, animáció, fotó- és film-
mûvészet

� Rajz és pedagógia
Ezen kívül szeretnénk az

egyetemünkön folyó DLA kép-
zés szakmai elvárásait, magas
színvonalú szakirodalmi igénye-
it kielégíteni, illetve a már
meglévõ állományt fejleszteni,
tudományos értékû dokumentu-
mokkal kiegészíteni.

Állományunkba mintegy 50
ezer könyv és 250 féle perio-
dikum tartozik, mely utóbbinak
csaknem fele külföldi folyóirat,
ami színvonalas kínálatával a
könyvtárat unikummá avatja.
Könyvtárunk a Magyar Képzõ-

mûvészeti Egyetem Könyvtárával
és a legfontosabb hazai mûvészeti
könyvtárakkal integrált könyvtá-
ri együttmûködésben tevékenyke-
dik. Azonos feldolgozási rend és
tezaurusz segítségével, azonos
szoftver (Corvina) felhasználásá-
val gondoskodunk a beszerzett
dokumentumok magas szintû for-
mai és tartalmi feltárásáról.
Könyvtárunk dokumentumaink
on-line elérhetõségét is biztosít-
ja, lehetõvé téve a folyamatos tá-
jékozódást és a kutatást.

Az újjászervezett, illetve
részben most kialakított szak-
tájékoztatással szeretnénk az
elektronikus adatbázisok minél
szélesebb körû felhasználását
megvalósítani, amit megfelelõ
könyvtári nyitvatartási idõvel is
biztosítunk (lásd a cikk végén).

Az olvasók, kutatók figyel-
mét külön fölhívjuk a számító-
géprõl hozzáférhetõ adatbázisok
nyújtotta lehetõségekre, ame-
lyek a következõk:

� BHA (Bibliography of the
History of Art)
A kurrens mûvészeti irodalom
adatbázisa, indexelõ szolgálta-
tása. Több mint 175 ezer bibli-
ográfiai rekord indexelése, an-

gol vagy francia nyelvû referá-
tumokkal, és több mint kétezer
folyóirat cikkei, illetve kiállítá-
si katalógusok, konferencia-
anyagok, szakbibliográfiák fel-
dolgozása.

� DAAI (Design and App-
lied Arts Index)
Az 1993 és 1999 között megje-
lent, formatervezéssel és alkal-
mazott mûvészetekkel foglalko-
zó periodikumok cikkeinek bib-
liográfiai adatai, referátumai.
Lehetõség van a teljes szöveg-
ben való keresésre!

� ABM (Art Bibliographies
Modern)
A kortárs mûvészet, formater-
vezés, alkalmazott mûvészetek
és a fotótörténet tárgykörébe
tartozó könyvek, folyóiratcik-
kek, kiállítási katalógusok és
disszertációk bibliográfiai ada-
tai és referátumai 1972 óta. Az
adatbázisban számos nem an-
gol nyelvû anyag is található.

Az állományunkhoz való
hozzáférés bármely beíratkozott
olvasó számára, illetve könyv-
tárközi kölcsönzés útján lehet-
séges. Kivételt képeznek az
1950 elõtt megjelent könyvek,
ezek nem kölcsönözhetõk.
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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


