
Alapfilmek - https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek
Az Alapfilmek a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum
ismeretterjesztő és oktatási célokat szolgáló filmtörténeti
weboldala, amely a magyar filmkincs legfontosabb alkotásaira
hívja fel a figyelmet. A filmeket műfajok, rendezők, témák
szerint  le lehet kérdezni. A
Tájékozódást  timeline  és  fogalomtár  segíti.  A szócikkekhez
fotógaléria, rendezői portré, érdekesség is kapcsolódik. 

FilmPakk  - http://filmpakk.csgyk.hu
A KönyvtárMozi programot segítő FilmPakkok kialakításához a
Csorba Győző Könyvtár munkatársai a NAVA több mint 500
filmet tartalmazó kínálatából válogattak ki összesen 32 alkotást
az animációs filmek, a kötelező olvasmányok filmadaptációi,
valamint a magyar klasszikus játékfilmek közül.

Filmarchívum - https://filmkereso.filmarchiv.hu/
A Nemzeti Filmintézet Filmarchívum adatbázis
nyilvántartásában szereplő egész estés magyar játékfilmek és
alkotóik adatai érhetők el. 

Cultura Magazin - https://www.cultura.hu
A Cultura.hu egy online kulturális és életmód magazin, melyben
filmes ajánlók, kritikák és interjúk olvashatók a magyar
mozgóképkultúra klasszikusairól valamint a művészet számos
további ágáról.

Filmkultura folyóirat - https://www.filmkultura.hu/
Az Archívum filmes folyóirata 1960 óta jelenik meg, 1996-ig
nyomtatott, 1996-tól napjainkig online formában.
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MMA Lexikon - https://www.mmalexikon.hu/
A  MMA Művészetelméleti és Módszertani
Kutatóintézet  gondozásában megjelent Magyar filmek a
kezdetektől napjainkig című online filmlexikon, amely a magyar
filmkultúra legfontosabb alkotásait mutatja be. Egyszerre nyújt
eligazodást a szakma, az oktatás és a tágabb értelemben vett
olvasóközönség számára.

NAVA - https://nava.hu/
NAVA egy audiovizuális tartalmakat gyűjtő magyar nemzeti
műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum. Digitálisan rögzíti,
feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a közszolgálati
csatornák, valamint a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi
televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású
műsorait.
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Filmvilág - http://www.filmvilag.hu/
A  Filmvilág  Magyarország egyik légrégebbi és legtöbbet
hivatkozott filmművészeti folyóirata.

PORT - http://www.port.hu/
A  PORT.hu  a leglátogatottabb hazai kulturális adatbázis és
programajánló portál. 

Wikipédia - https://hu.wikipedia.org
A Wikipédia egy olyan online enciklopédia, aminek majdnem
minden szócikke bárki által szerkeszthető. 
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