NAVA
A NAVA - teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum - a magyar nemzeti
műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális
tartalmakat gyűjt. Gyűjtőkörébe tartoznak az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és
rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorai. A NAVA ezenkívül befogad
helyi műsorszolgáltatói vagy bármilyen egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat
feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a
kulturális örökség részeinek megőrzését.
NAVA Pontok
A NAVA mint audiovizuális kötelespéldány-gyűjtő archívum célja, hogy a nyilvánosság
számára visszakereshetővé és hozzáférhetővé tegye az elektronikus médiában keletkezett
kulturális értékeket.
A szerzői jogi törvény azt teszi lehetővé, hogy a NAVA a digitális gyűjteményét zárt
hálózaton tegye közzé. A NAVA-ban őrzött műsorokhoz ezért nyilvános szolgáltatásokat
nyújtó könyvtárakból, iskolai oktatás célját szolgáló intézményekből, muzeális
intézményekből, levéltárakból, valamint kép- és hangarchívumokból, úgynevezett NAVApontokból lehet hozzáférni. A katalógus szabadon hozzáférhető és kereshető az interneten, a
benne található műsorokat pedig NAVA-pontokban lehet megtekinteni.
Az archívum gyűjteményei:
A NAVA kötelespéldány-gyűjteményében http://kereso.nava.hu az m1, az m2, a Duna Tv,
az RTL Klub és a TV2 2006. január 1. óta sugárzott magyar gyártású vagy magyar
vonatkozású műsorait találják meg. Itt érhető el a Magyar Rádió 3 csatornájának műsora is.
A Különgyűjtemények http://gyujtemenyek.nava.hu - folyamatosan bővülő - béta
verziójában elérhető anyagok:
•
100 magyar játékfilm - a Magyar Nemzeti Filmarchívum gyűjteménye 1941-1981
•
Magyar Világhíradók - a Magyar Nemzeti Filmarchívum gyűjteménye 1931-1943
közötti időszakból
•
Színház- és Filmművészeti Egyetem vizsgafilmjei 1955-1976-ból
•
Mediawave fesztiválfilmek
•
Mindentudás Egyeteme előadások 2002-2006-ból
Tematikus gyűjteményi oldal http://tematikus.nava.hu/
a.. A 150 éve született Benedek Elek tiszteletére készített válogatás a mesekedvelők
körében számíthat népszerűségre, hiszen több mint 300 mese között böngészhetnek a látogatók.
Külön Benedek Elek fejezettel adózunk a nagy mesélő emlékének.
b.. A legszemélyesebb válogatás a NAVA tematikus oldalán az Emlékezés Cseh
Tamásra című gyűjtemény. Cseh Tamás dalait, a róla készült filmet, portréműsort láthat itt az
érdeklődő.
c.. A Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából, az Ég és Föld elnevezésű összeállítás a
NAVA csillagászati témájú műsorait mutatja be.
d.. Nyugat 100 címmel 2008-ban emlékévet rendeztek. Archívumunk azzal tiszteleg a máig
legjelesebb irodalmi orgánum emlékének és ajándékozza meg egyben a magyar irodalom
szerelmeseit, hogy a televízióban sugárzott minden témához kapcsolódó adást egy csokorba gyűjti.

