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Gå ind i Cinemateket, Gothersgade 55, og tag trappen eller
elevatoren bag billetsalget op til 1. sal, hvor biblioteket ligger.
Biblioteket har åbent tirsdag og torsdag kl. 12-19, samt
onsdag
og fredag kl. 12-16.
Nyttige

webadresser

Vi udlåner desværre ikke film, men henviser til DFIs videotek
eller til nærmeste folkebibliotek.
Besøg også Billed- & Plakatarkivet, der ligger lige ved siden
af biblioteket. Her kan du gennemse billedmateriale og bestille
kopier af billeder og plakater fra vore samlinger. Forespørgsler
kan sendes til billedarkiv@dfi.dk.

Nyttige webadresser
dfi.dk: Det Danske Filminstitut
dfi.dk/bibliotek: Det Danske Filminstituts bibliotek
dfi.dk/bibliorama: Det Danske Filminstituts biblioteksdatabase
dfi.dk/filmografi: Danmarks Nationalfilmografi
dfi.dk/billedarkiv: Det Danske Filminstituts billedarkiv
bibliotek.dk: Database over danske bibliotekers materialer

E

Det Danske Filminstitut / Biblioteket
gothersgade 55, 1 / 1123 københavn K
Tlf: 3374 3590 / Fax: 3374 3589
bibliotek@dfi.dk / www.dfi.dk/bibliotek

Velkommen i DFIs bibliotek.
Biblioteket har en af
verdens største samlinger
af litteratur om film og tv
og er åbent for alle.

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70.000 bøger
250 tidsskrifter fra hele verden
1.2 millioner avisudklip: anmeldelser, artikler, interviews
Upublicerede manuskripter til ca. 15.000 film
20.000 filmprogrammer
Bibliorama – bibliotekets database
Danmarks Nationalfilmografi – en database med fyldige 		
oplysninger om danske og udenlandske film
Gratis adgang til udvalgte betalingsdatabaser
Læsesal med stor samling af billedværker
Mindre skiftende udstillinger
Trådløst internet

Har du et spørgsmål om
film eller tv, eller ønsker
du at læse mere om din
favoritfilm eller yndlingsinstruktør, så er DFIs
bibliotek stedet.
Det Danske Filminstituts bibliotek er en guldgrube for filmelskere.
Her er film- og tv-bøger for enhver smag: Fra biografier om
Hollywoodstjerner til filmteoretiske værker, fra dansk tv-historie
til japanske tv-serier, fra Lumière- til Coen-brødrene.
DFIs bibliotek er et forskningsbibliotek, der siden 1941 har
indsamlet materiale om filmkunst og filmfolk. Vi køber relevant
litteratur om film, tv, video og multimedier på alle hovedsprogene.
Biblioteket er åbent for alle. Vi besøges dagligt af filmstuderende,
gymnasieelever, forskere, lærere, branchefolk og mange andre
film- og tv-interesserede.
I åbningstiden hjælper vi med at besvare spørgsmål og vejlede
i informationssøgning i de filmdatabaser biblioteket stiller til
rådighed. Forespørgsler kan også sendes til bibliotek@dfi.dk.
I åbningstiden kan biblioteket kontaktes på tlf. 3374 3590.
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