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KÉSZÍTETTE:
NEMZETI FILMINTÉZET – FILMARCHÍVUM

Előszó
Az első magyar film, A táncz bemutatása után 56 évvel, 1957-ben
létrejött az első magyar filmarchívum. Mire megalakult, a magyar
filmtörténet
addig
gyártott
filmjeinek
közel
50%-a
megsemmisült. 1957-ben nem volt túlzás azt mondani, hogy az
utolsó órában jár a magyar film fennmaradásának az esélye.
60 évvel később, 2017-ben, amikor a Magyar Nemzeti
Filmarchívum működtetését a Magyar Nemzeti Filmalap – a
Nemzeti Filmintézet elődje – magára vállalta, és erre
Magyarország Kormányától felhatalmazást kapott, ismét nem
volt
túlzás
kijelenteni,
hogy
a
magyar
filmörökség
fennmaradásának biztosításához az utolsó órában járunk. Ezt a
kihívást vállaltuk, amikor a 30 éves fejlettségi lemaradással
küszködő, elavult Filmarchívum teljeskörű fejlesztési tervét
elindítottuk.
A Filmarchívum és gyűjteménye – azaz a magyar filmkincs – új esélyt kapott azzal, hogy fennállásának
történetében először filmszakmai intézmény irányítása alá került, amely megértette küldetésének
jelentőségét és a feladatai ellátása érdekében felmerülő szükségleteit. Ennek köszönhetően megvalósul
Magyarország egyetlen, Közép-Európa legnagyobb filmgyűjteményének működési és technológiai
modernizációja.
Elhivatottságunk és a többi igazgatósággal végzett közös munkánk eredményeként évről évre jelentős
lépéseket tettünk előre a magyar filmörökség utókor számára történő továbbmentésének útján. 2017 óta, a
Filmlaborral közösen végrehajtott Nemzeti Filmdigitalizálási és Filmrestaurálási Program keretében, 2019
végére 88 játékfilm restaurálása valósult meg. Ez európai szinten is élvonalbeli teljesítmény. A filmeket
büszkén mutattuk be a világ legnagyobb fesztiváljain és vetítettük egész évben Kárpát-medence-szerte a
magyar közönség számára. Filmfesztiválunkon, a Budapesti Klasszikus Film Maratonon 50 felújított magyar
filmet és több, mint 20 magyar vonatkozású külföldi filmet vetítettünk.
A programokat közel 17 ezren látogatták, és akik ott voltak a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült
film szabadtéri vetítésén, sosem felejtik el azt a pillanatot, amikor leszakadt az ég, de a 2000 néző a helyén
maradt és kitartott a film végéig a zivatarban. Mert a közönségnek film, a filmnek pedig közönség kell!
Ebben hittünk, amikor 2017-ben azt a feladatot kaptuk, hogy hívjunk életre egy budapesti nemzetközi
klasszikus filmfesztivált, ami felkerül a világ fesztiváltérképére. Három év alatt ezt elértük. Ma már a világ
minden tájáról ajánlják a legjelentősebb filmintézetek és filmforgalmazók a restaurált filmeket és a
szakmai előadásokat a Maraton programjába. A Filmarchívum tizenöt év után először ismét aktív
szereplőjévé vált a filmmegőrzés nemzetközi szakmai közösségének. Ennek elismeréseként 2022-ben
Budapesten rendezhetjük meg a filmarchívumok és filmintézetek nemzetközi kongresszusát.
A 2020-as év a szinergiák és a közös sikerek további, még szélesebb spektrumait nyitotta meg
mindannyiunk előtt a Nemzeti Filmintézet keretén belül. Balázs Béla szavait idézve: „A holnap mindig ma
kezdődik".
Ráduly György
igazgató
Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum
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Filmfelújítás és digitalizálás
A Nemzeti Filmdigitalizálási és Filmrestaurálási Program keretében, a Filmarchívum és a Filmlabor
összehangolt munkájának köszönhetően, 2017 óta 88 magyar filmtörténeti alkotás újulhatott meg és került
átmentésre az utókor számára.
2019-ben 33 nagyjátékfilmet és 25 rövidfilmet restauráltunk teljeskörűen,
köztük Huszárik Zoltán és a BBS rövidfilmjeit.
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Gyűjteményeink
A Filmarchívum működésének célja, hogy a magyar és az egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb
dokumentumainak gyűjtésével, megőrzésével, felújításával és archiválásával, valamint kutatási
tevékenységgel hozzájáruljon a magyar filmkultúra fejlődéséhez. A Filmarchívum gyűjteményi részlegének
magját a filmgyűjtemény adja, de a gyűjteményhez tartozik fotó- és plakáttár, dokumentumtár illetve
Magyarország egyetlen filmes szakkönyvtára is.
FILMGYŰJTEMÉNYEK SZÁMOKBAN:
300 000 FILMTEKERCS (240 000 35MM), 72 000 FILMTÉTEL, 10 000 NITROFILM
KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK SZÁMOKBAN:
500 000 FOTÓ, 26 EZER FILMPLAKÁT, 300 FILM DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEI

FOTÓTÁR
A Filmarchívum fotótárában 2019-ben 533 produkcióhoz
kapcsolódó stand- és werkfotóval gyarapodott a
gyűjtemény. A szolgáltatás az épület felújítása és az ezzel
járó költözések ellenére folyamatosan működött. Számos
magazin, könyv, hírműsor, kiállítás és webes felület kért
illusztrációt filmes témájú anyagokhoz. Egy 40 fotót
tartalmazó értékes album is került a Fotótárba, amelyet
valószínűleg a Warner Bros. Stúdió készített Kertész Mihály
(Michael Curtiz) számára, és amit a rendező unokahúga,
a Kaliforniában élő Linda Goldfarb ajándékozott a
Filmarchívumnak.

KERTÉSZ MIHÁLY FOTÓALBUMA

A Filmarchiv Austria megkeresésére a Fotótár hozzájárult a
bécsi Metro Kinokulturhausban „UNERWÜNSCHTES KINO"
címmel megrendezett kiállítás megvalósításához.

PLAKÁTTÁR
2019 során a Filmarchívum gyűjteményébe 221 plakát
érkezett, és – az előbbivel részben átfedésben – 25
produkcióhoz kapcsolódóan kaptunk anyagot fájl
formájában. A korábbi évekhez hasonlóan több
kiállításhoz, rendezvényhez és publikációhoz járultunk
hozzá a nálunk őrzött plakátok digitális másolataival. Ezek
közül kiemelkedik a Bajor Gizi Színészmúzeummal
megvalósult együttműködés, melynek keretében a
múzeum Gábor Miklós és Bessenyei Ferenc pályájának
szentelt tárlatához nyújtottunk bőséges válogatást a két
művész filmszerepeihez kötődő plakátokból. Továbbá
ugyancsak jelentős esemény volt a szakgyűjtemény
életében a teljes állományt felölelő raktárköltöztetés,
melynek során több ezer plakátot és az ezek tárolására
szolgáló szekrényeket kellett megmozgatnunk.
FILMSZATÍRA PLAKÁT (1964)
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Gyűjteményeink
SZAKKÖNYVTÁR
A Filmarchívum könyvtára és dokumentációs gyűjteménye Magyarország egyik legjelentősebb
filmtudományi szakgyűjteménye. Míg korábban hosszú időn keresztül csak a gyűjtés és megőrzés
volt fókuszban, jelenleg az állomány rendezése, feldolgozása, elektronikus nyilvántartások készítése, a
hosszú ideje kallódó anyagok feltárása, állományba vétele áll a középpontban. Az elmúlt években
jelentős hangsúlyt fektettünk arra, hogy megkezdjük egy, a 21. század irányába mutató kutatóhely
kialakítását, ahol nemcsak kutatni, de találni is lehet. Ennek alapvető, első lépése a retrospektív
feldolgozó munka. A Filmarchívum főépületének felújítása lendületet adott a korábban széttagolt
papíralapú gyűjteményrészek tematikus egyesítésének, rendezésének és feldolgozásának is, mely az
elkövetkező évek fő prioritása is egyben.
A SZAKKÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYE SZÁMOKBAN:
21805 KÖNYV

572 FOLYÓIRAT 3000 KÖTETBEN

3200 KÉZIRAT

4561 FORGATÓKÖNYV

A könyvtárban a klasszikus könyvtári munka mellett sokirányú és típusú tevékenység zajlik egyszerre:
az anyagok szortírozásától, rendezésétől és nyilvántartások készítésétől kezdve a filmterjesztési osztály
tevékenységének támogatásán át, az archívum különböző felületein publikált összeállításokhoz
szükséges anyaggyűjtésig és kutatásig, illetve hagyatékok, ajándékok feldolgozásáig. 2019-ben
folytatódott a korábbi években beérkezett könyvhagyatékok behasonlítása, leválogatása (Ábel Péter,
Székelyi Péter kb. 2500 könyve), valamint Zolnay Pál, Sára Sándor, Szabó István, Keleti Márton több
évvel ezelőtt beérkezett sajtó- és hagyaték-anyagok rendezése, listázása. 2019-ben a Szakkönyvtár
időlegesen átvette a Szepes Mária Alapítványtól Balogh Béláné Kornai Margit producer-gyártásvezető
hagyatéki anyagát, feldolgozás és digitalizálás céljából. Ebben az évben is több magángyűjteményt
ajándékoztak a Szakkönyvtárnak, így került a gyűjteménybe Werner Mohr (magángyűjtő) Eggerth
Márta gyűjteménye, Kőniger Miklós (magángyűjtő) magyar származású, elsősorban Németországban
működő hangosfilmszínészekkel kapcsolatos gyűjteménye és Székely Orsolya filmrendező
életművének sajtóanyaga és díjai.

ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS 2019-BEN:

239
125
468

KÖNYV
FORGATÓKÖNYV
JÁTÉKFILMES DOSSZIÉ

2019 szeptember elején kb. 700-800 db irodalmi/technikai forgatókönyv, filmterv, filmnovella,
dialóglista, meg nem valósult film háttéranyaga érkezett a Hunnia Filmstúdió állományából, az
1970-es évektől kezdve 2000-es évekig. E különösen fontos anyagnak a forgatókönyv-állománnyal való
összevetése jelenleg is tart, befejezése 2020-ban esedékes.
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HAGYATÉKI ÚJDONSÁGOK
2019-ben 13 egyedülálló hagyaték érkezett a Filmarchívumhoz, amit a gyűjteményi részleg munkatársai
átvételeznek és listáznak. A hagyatékok között van Páger Antal, az egyik legnagyobb magyar filmszínész
(1932–1986) amatőrfilmes hagyatéka, amelyet örökösei bíztak a Filmarchívumra. A hagyaték főképp a 40-es
évek első felében készült családi filmekből áll, illetve a művész argentin emigrációjának filmes hagyatékát
tartalmazza. A gyűjteményhez került a teljes Gábor Miklós filmkönyv-hagyaték, a Katapult Film
Filmgyártó és Forgalmazó Kft. teljes filmes és dokumentum hagyatéka, valamint folytatódott a korábbi
hagyatékok tételes feldolgozása is, mint a Szilágyi-féle filmtörténeti gyűjtemény, amely több ezer
könyvből, nyomtatványból áll, de vetítőgépeket és kamerákat is tartalmaz. Decemberben bekerült a
gyűjteménybe megőrzésre Andy Vajna filmes életútjának teljes körű dokumentációját tartalmazó
hagyatéka (fotók, plakátok, sajtódossziék, levelezések, személyes tárgyak, iratok és díjak – Golden Globe).
A Filmarchívum munkatársai 2019-ben több rendezvényen is jelen voltak. Ezeken az alkalmakon
filmtörténeti kiállítással, tárlatvezetéssel, ritkán látott archív filmanyagok vetítésével, filmes
gyermekfoglalkoztatókkal hozták közelebb a Filmarchívum munkáját a széles közönséghez. A Művészetek
Völgye fesztiválon a Filmarchívum harmadjára foglalhatta el a kapolcsi kastély helyszínét interaktív
programokkal, de idén először Kolozsvárott, a Filmtett Fesztivál keretében is helyszínt kapott az
intézmény a fesztivál ideje alatt. A Filmtett fesztiválon a foglalkoztató programok mellett munkatársaink
bemutatták a holdra szállás 50. évfordulóján A Föld halála c. 1933-ban készült, magyar amatőr sci-fi film
rekonstrukcióját.
KUTATÓINK A III. BUDAPESTI KLASSZIKUS FILM MARATONON
A III. Budapesti Klasszikus Film Maraton szakmai előadássorozatában a Filmarchívum munkatársai is
bemutatták kutatási eredményeiket. Kurutz Márton a film és a könnyűzene kapcsolatáról, Torma Galina a
100 éves híradók kutatásáról, Hussein Evin pedig az első magyar női filmproducerről, Balogh Béláné
Kornai Margitról tartott előadást. Utóbbi előadás Amszterdamban, az EYE Filmmuseumban is
bemutatásra került és a kutatás meghívást kapott a Columbia Egyetem égisze alatt működő Women Film
Pioneers Project-be. Az előadásokról készült videók a filmmaraton.hu oldalon elérhetőek.

A „100 ÉVES HÍRADÓK" SOROZAT
Az 1918/19-es év eseményeit bemutató híradósorozat az első
olyan blokk a magyar filmhíradók történetében, melyből egy
egész évnyi anyag majdnem teljes egészében megmaradt.
A filmhíradók hátterének kutatáshoz kapcsolódóan született
meg a Filmhíradók 100 éve sorozatunk, mely 38 epizódja 2018
augusztus végétől kezdve ez év november 16-ig mutatta be,
hogy az adott héten mi történt pontosan 100 évvel korábban.
A sorozatnak nagy sikere volt. A legtöbben (250 ezren) azt a
január végi epizódot látták, melyben az Ady Endre temetésről
frissen megtalált, eddig sosem látott felvételek is bemutatásra
kerültek. A legjobban ez az anyag mutatja, hogy milyen
különbség van az eddig ismert, teljesen elsötétedett pozitív
kópia és a frissen digitalizált negatív kópia részletgazdagsága
között. A sorozat nézőszáma összesen több mint 480 ezer
megtekintés, ami állandóan nő, hisz visszanézik az emberek a
korábbi epizódokat is.
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belföldi Filmterjesztés
A Filmarchívum Igazgatóság az 1960-as évek óta foglalkozik filmterjesztéssel, saját terjesztési
osztállyal rendelkezik, és a teljes nemzeti filmvagyon filmjeit képviseli a hazai és a nemzetközi
piacon. Dokumentumfilmekben archív anyagként, televíziós műsorokban, kulturális
programokon, rendezvényeken, filmfesztiválokon, hazai és külföldi mozikban illetve a DVD-t
forgalmazó könyvesboltok polcain is találkozhatunk klasszikus magyar filmekkel.

A klasszikus film terjesztés eredményei számokban, 2019-ben:
700 belföldi filmvetítés
180 Belföldi vetítési helyszín

több mint 50 000 néző

BELFÖLDI FILMRÉSZLET SZOLGÁTATÁS
4 játékfilmben, 23 dokumentumfilmben és 4 – az MMA Kiadó által készített –
filmben használtak 2019-ben a Filmarchívumhoz tartozó archív filmrészletet,
de rendszeresen megjelennek archív filmrészletek a televíziós műsoron
szereplő programokban is.
Az év során több mint 150 belföldi filmrészlet-értékesítési megállapodás
jött létre különböző partnerekkel (filmkészítők, MTVA, TV2, RTL).

DVD KIADVÁNYOK
2019 februárjában az Egri csillagok, júniusban A magyar animáció
gyöngyszemei, júliusban a Keménykalap és krumpliorr, decemberben
pedig a Hahó, öcsi! jelent meg DVD kiadvány formájában a Filmarchívum
munkatársainak szerkesztésében.

DVD-BEMUTATÓ A 14. KAFF-ON
A magyar animáció gyöngyszemei DVD-kiadvány 48 digitálisan felújított
magyar animációs filmet tartalmaz. Hiánypótló gyűjtemény, amely
lehetővé teszi, hogy a széles közönség szakmai kísérőanyagokkal együtt
élvezhesse a ritka animációs filmeket. A kiadvány bemutatójára a 14.
Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon (KAFF) került sor.
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Nemzetközi eredményeK
magyar filmklasszikusok a nagyvilágban
A 2019-es évben a restaurált magyar filmek jelen voltak az összes klasszikus szekcióval rendelkező
A kategóriás filmfesztivál programjában.

64 FILMET VETÍTÜNK 25 ORSZÁGBAN 44 FESZTIVÁLON
Az év során a külföldön legtöbbet vetített film Bacsó Péter A tanú című filmjének a cenzúrázatlan változata,
a második legnépszerűbb pedig Mészáros Márta Örökbefogadás című alkotása volt. A magyar klasszikus
filmekhez katalógusok, sajtóanyagok, kísérőtartalmak készültek, amelyek segítik a filmek értékesítését,
nemzetközi kommunikációját. A 2019-es évben Mészáros Márta életműve került a fókuszba. A rendező
filmjeit először láthatta a nemzetközi közönség teljes körűen felújított változatban. A restaurált magyar
filmekről szóló hírek a nemzetközi sajtót is bejárták (Variety, Cineuropa), aminek köszönhetően megnőtt a
nemzetközi érdeklődés a magyar filmek iránt, és új értékesítési bevételeket generált.

Kiemelt fesztivál szereplések
69. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
ÖRÖKBEFOGADÁS (MÉSZÁROS MÁRTA)

Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál
A TANÚ (BACSÓ PÉTER)

Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztivál
MACSKAFOGÓ (TERNOVSZKY BÉLA)
JÁNOS VITÉZ (JANKOVICS MARCELL)

76. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
SODRÁSBAN (GAÁL ISTVÁN)

MÉSZÁROS MÁRTA A 69. BERLINALE-N

Lumiére Grand Lyon Film Festival
ŐK KETTEN (MÉSZÁROS MÁRTA), AZ ÖTÖDIK PECSÉT (FÁBRI ZOLTÁN)
A klasszikus magyar filmek a fesztiválok mellett külképviseletek által szervezett kulturális rendezvényeken,
retrospektív programokon és mozik műsorán is jelen voltak.
54 KÜLKÉPVISELET ÖSSZESEN 110 KLASSZIKUS MAGYAR FILMET VETÍTETT
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Nemzetközi eredményeK
magyar filmklasszikusok a nagyvilágban
Romániában, Szlovákiában és a Vajdaságban fesztivál, filmforgalmazó és televíziós partnereink
segítségével juttattuk el egész évben a restaurált, magyar filmeket a határon túli magyarok számára.
Kiemelt partnereink: Filmtett, Pannon Televízió, Vajdasági Rádió és Televízió és határon túli filmklubok.
2019 nyarán Jankovics Marcell – a Los Angeles-i Arbelos vállalattal közösen felújított – pszichedelikus
animációs filmje, a Fehérlófia került a figyelem középpontjába, amit újra felfedeztek Amerika- és Európaszerte.
Amerikában a Kino Lorber forgalmazó jóvoltából bemutatásra került Enyedi Ildikó első
nagyjátékfilmje, Az én XX. századom. A Kino Lorber tíz restaurált magyar filmklasszikus forgalmazási jogát
vásárolta meg. Következőként 2020 januárjától Szabó István három 4K formátumban frissen felújított
alkotása: az Oscar-díjra jelölt Bizalom (1979), az Oscar-díjas Mephisto (1981) és a Redl ezredes (1984) lesz
látható az amerikai közönség számára moziban, DVD-n és Blu Ray-en. Franciaországban pedig Mészáros
Márta restaurált filmjeinek a forgalmazását készítik elő.
A VOD- megjelenések közül érdemes még kiemelni, hogy Mészáros Márta Örökbefogadása a MUBI
platformján került bemutatásra világszerte. A restaurált magyar filmeket a világ minden táján, Japántól
Brazíliáig értékesítette a Filmarchívum terjesztési csapata.

20. SANGHAJ NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL

Külföldi terjesztési szerződések: 170 db
Külföldi nyilvános vetítések: több mint 300
SZAKMAI ESEMÉNYEK
2019-ben a Filmarchívum részt vett az European Film Marketen
(Berlin), a Cannes-i Film Marketen és a kifejezetten klasszikus filmekre
koncentráló lyoni MIFC-en, a FIAF (Filmintézetek Nemzetközi
Szövetsége) Párizsban megrendezett éves konferenciáján, a FIAF
Winter School-on, amelynek a témája a filmklasszikusok terjesztése,
pozicionálása volt.

FIAF IGAZGATÓTANÁCS

A FIAF éves kongresszusán, Ráduly György Filmarchívum igazgatót a FIAF igazgatósági tanácsába
választották. További jelentős diplomáciai siker, hogy a FIAF 2022-es éves kongresszusát Budapesten
rendezheti a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum. Az eseményen a világ 150 filmintézetének vezetői
vesznek majd részt, ezzel a legfontosabb nemzetközi szakmai fórumnak a szervezési feladatait vállaltuk el.
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III. Budapesti Klasszikus Film Maraton
A Filmarchívum szervezésében harmadik alkalommal került megrendezésre a Budapesti Klasszikus Film
Maraton. A fesztivál programjának a tematikáját a film és a zene kapcsolata határozta meg. A klasszikus
filmeket bemutató 8 napos nemzetközi filmfesztviált Budapest mellett Egerben és Győrben rendezték
meg nagy sikerrel. A fesztivál főtámogatója 2019-ben is Budapest Főváros Önkormányzata volt.
8 NAP ALATT TÖBB, MINT 100 FILM
17 000 NÉZŐ
TÖBB, MINT 300 MÉDIA MEGJELENÉS

VENDÉGEINK 2019-BEN:
A fesztivál vendégei voltak 2019-ben: Szabó István, Jankovics Marcell, Mészáros
Márta, Ragályi Elemér (HSC), Koltai Lajos (HSC), Nagy Feró, Sebő Ferenc,
Szomjas György, Víg Mihály, Andor Tamás (HSC), Szabó Gábor (HSC)
Külföldi díszvendégek 2019-ben: Pierre Richard, Michael Nyman, Udo Kier,
Magda Vásáryová, Johanna ter Steege, Katinka Faragó, Veronika Varga

MAGDA VÁSÁRYOVÁ, JANKOVICS MARCELL, NAGY FERÓ,
PIERRE RICHARD, KOLTAI LAJOS, JOHANNA TER STEEGE, SZABÓ ISTVÁN
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III. Budapesti Klasszikus Film Maraton
2019-ben a Toldi mozi, a Puskin mozi, az Uránia Nemzeti Filmszínház,, a Budapesti Francia Intézet és hat
napon át a Szent István tér adott helyszínt a filmfesztiválnak.

SZABADTÉRI VETÍTÉSEK:
Evita (Alan Parker) –
A rendszerváltás utáni első Budapesten forgatott
szuperprodukció. Fehérlófia (Jankovics Marcell) – A magyar animáció
legmonumentálisabb filmje, amit a világ legjobb 50 rajzfilmje közé választottak.
Queen - Hungarian Rhapsody: Live in Budapest 1986 – A népszerű koncertfilm a
„30 éve szabadon" emlékév keretében került bemutatásra. István, a király (Koltai
Gábor) – A legsikeresebb magyar rockopera, ami előszele volt a magyarországi
rendszerváltozásnak. Magas szőke férfi felemás cipőben (Yves Robert) – A
rendszerváltás előtti Magyarországra filmjeivel vidámságot csempésző komikus,
Pierre Richard jelenlétében. Ember a felvevőgéppel (Dziga Vertov) – A filmtörténeti
alapmű Michael Nyman zenéjével.

SZAKMAI NAP A FILMES ÉRTÉKMEGŐRZÉSRŐL
Több, mint 20 filmszakmai előadás,
a világ 40 filmintézetének vezető munkatársai részvételével,
előadások és workshopok 3 napon át,
4 cine-koncert (némafilm zenei kísérettel).
Nemzetközi szakmai partnerintézmények: BFI, CNC, Cannes Classics, Cineteca
di
Bologna,
Cinemathéque
Francaise,
Cinemathéque
de
Nice,
Cinemathéque de Toulouse, Cseh Nemzeti Filmarchívum, Deutsche
Kinemathek, Deutsche Fiminstitute, Danish Filminstitute, EYE, FIAF,
Filmarchiv Austria, Filmmuseum Austria, Int. Classic Filmmarket – Lyon,
Irish Filminstitute, LaRochelle-i Filmfesztivál, Lengyel Filmintézet és
Archívum, Lobster film, Mosfilm, Szlovák Filmintézet, Szlovén Filmintézet
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online tevékenységünk
A Filmarchívum online felületeken számol be az aktuális eseményekről, a rendezvényekről és
a gyűjteményi újdonságokról. A Filmarchívummal kapcsolatos hírek a filmarchiv.hu-n jelennek meg.

Újdonság
az
alapfilmek.hu,
a
Filmarchívum
ismeretterjesztő
és
oktatási célokat szolgáló filmtörténeti
weboldala, amelynek 316 szócikke a
magyar
filmkincs
legfontosabb
alkotásaira hívja fel a figyelmet.
A
Budapesti
Klasszikus
Film
Maratonnal kapcsolatos hírek 2019
augusztusától a filmmaraton.hu-n
elérhetőek.

A 2019-ES ONLINE JELENÉT SZÁMOKBAN:
172 ÚJ CIKK AZ INTÉZMÉNYI HONLAPON
260 ÚJ SZÓCIKK AZ ALAPFILMEK.HU-N
250 CIKK A FILMMARATON.HU-N
618 000 MEGTEKINTÉS A FILMARCHÍVUM YOUTUBE CSATORNÁJÁN
441 000 MEGTEKINTÉS A FILMARCHÍVUM VIMEO CSATORNÁJÁN

A honlapok mellett a szociális média különböző felületein is elérhetőek voltak a Filmarchívummal
kapcsolatos hírek. Az aktív Facebook-jelenlétnek köszönhetően az év során 9200-ra nőtt az oldal
követőinek a száma.
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Az épület megújulása
2018-ban elkezdődött a Filmarchívum épületeinek felújítása, amely 2020-ig tart. Az épület felújítása a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatási forrásából, a Filmarchívum technológiai fejlesztése az EMMI
Közgyűjteményi Digitalizációs Stratégia keretében biztosított forrásokból valósul meg. A felújítás lehetővé
teszi, hogy az intézmény korszerű raktárakkal, kutatóhelységekkel, munkaállomásokkal működhessen
tovább. A teljeskörű átépítés alatt a Filmarchívum munkája nem szünetel, ezért a munkatársak gyakran
átmeneti munkaállomásokon látják el feladataikat.

AZ I. SZAKASZBAN MEGÚJULT TEREK: IRODA, ÉTKEZŐ, AULA

2019 áprilisában átadták a Filmarchívum központi telephelyének az első szakaszban felújított területeit:
a portát, az aulát, a munkaállomásokat, a rehabilitált vizesblokkokat, az új tárgyalót, a kutatószobákat és a
kötelespéldány-irodát. Ezen kívül megtörtént az új és korszerű HVAC hűtő-, fűtő-, párakezelő- és
szellőztetőrendszerrel felszerelt kötelespéldány raktárak kialakítása folyamatos 15 °C / 40 % RH értékekkel,
kifejezetten a mágnesszalag hosszú távú megőrzési igényeinek a kielégítésére.
AZ I. SZAKASZBAN 1035 NÉGYZETMÉTERNYI ÖSSZTERÜLET ÚJULT MEG
2019 májusában indult a Filmarchívum főépülete felújításának
második szakasza: a teljes kutatói épületszárny felújítása, a
raktári klímarendszer cseréje korszerű HVAC rendszerre,
valamint a filmraktár szigetelése.
Megtörtént az alagsori gépészet felszámolása, és annak helyén
a digitalizáló kapacitás, valamint egy korszerű szerverterem
kialakítása a KDS forrásból beszerzendő adattároló eszközök
üzemeltetésére. Ugyancsak megtörtént a filmkezelő helyiségek
kialakítása a földszinten, a munkavédelmi szempontok
figyelembevételével.
Ezen kívül sor került egy oral history helyiség kialakítására,
amely hangszigetelt és kép- valamint hangfelvételre is
alkalmas, vezérlőszobával ellátott helyiségben. Az épület
elektromos tervezése során különös gondot fordítottunk a LAN
és optikai hálózat kialakítására a munkahelyek között.
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A főépület felújításának a második szakaszában valósult meg 1247 négyzetméternyi gyűjteményi raktár
megújulása is.
A hosszú távú megőrzés elengedhetetlen feltétele az állandó hő- és páratartalom biztosítása, ezért a
Filmarchívum magas minőségű TESTO hő- és páramérő adatgyűjtő monitor készülékeket és kiértékelő
rendszert szerzett be, valamint a lokális páratartalom stabilizáláshoz – akár ipari körülményekhez is
igazodó – TROTEC levegőszárító berendezést is.

RAKTÁR MOZGÁS 2019-BEN

TÉTEL (DB)
5872

TEKERCS (DB)
16 928

SÚLY (KG)
57 062

A 2019. I. félév teendőit, a munkaterület átadásának előkészületei határozták meg, ezért szükséges volt
biztosítani bizonyos gyűjteményi kontingensek máshol történő ideiglenes elhelyezését. Ezen kívül az
intézményi munka kiszolgálása folyamatosan működött. Külföldi kölcsönzésre 44 alkalommal, 66 filmet
adott ki a raktár, ebből 9 filmet 35 mm-es filmkópián.

technikai fejlesztések
A Filmarchívum a KDS program keretében megalapozott tervezés szerint újítja meg technikai állományát.
2019 májusától állt szolgálatba az új archív-kapus filmszkenner, filmdiagnosztikai rendszer és 960 TB
(terabyte) kapacitású gyors háttértár rendszer, valamint LTO7 robotrendszer.

ARCHÍV-KAPUS FILMSZKENNER, GYORS HÁTTÉRTÁRAK

2019 novemberében a kötelespéldány-rendelet korszerű módosítására tettünk javaslatot.
2019 decemberétől a 2017-ben megtervezett open source szoftverekre alapuló munkafolyamatok
FFMPEG (FFV1) implementálása indult meg. A Filmarchívum jelentős hangsúlyt fektet a nemzetközi
archívumi világban már bevett open source fejlesztésű szoftverek és formátumok használatára, ezeket
vezeti be az intézményi munkában.
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Köszönjük A nemzeti filmintézet minden
munkatársának, támogatóinknak,
partnereinknek és a magyar filmeket
szerető közönségnek!
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