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PRESSEMEDDELELSE
GENVEJ TIL KULTURARVEN: GRATIS PRØVEADGANG TIL TUSINDVIS AF
RADIO- OG TV-UDSENDELSER
Under overskriften ’Søg, find, udforsk’ giver tjenesten Mediestream nu online adgang
til en unik samling af danske radio- og tv-udsendelser. Der er tale om et helt nyt
værktøj, der skal gøre det lettere at finde og afspille kildemateriale fra den danske
audiovisuelle kulturarv. Hermed forbedres mulighederne for aktivt at studere og forske
i disse udsendelser.
Statsbiblioteket, som driver Mediestream, giver forskere og studerende på længere
videregående uddannelser gratis prøveadgang til Mediestream i august og september
2013. Herefter kan institutionerne købe adgang via en Academic-licens, som også giver
mulighed for at vise udsendelserne i undervisningen.
Mediestream - www.statsbiblioteket.dk/mediestream - indeholder
 Danske radio- og tv-udsendelser fra 2005 og frem - fra DR og TV2 samt andre
udvalgte kanaler
 50.000 reklamefilm fra henholdsvis biografer (1955-1995) og TV2 (1988-2005)
 På sigt vil radio- og tv-programmer fra før december 2005 også indgå
Fra reklamer til folketingsdebatter
Gense fx Tuborgs reklamer for julebryg, Kaj og Bøje fra Scandlines eller folketingsdebatten, hvor en ændring af udlændingeloven resulterede i heftige diskussioner
mellem bl.a. Søren Krarup (DF) og den radikale Morten Østergaard. Følg Peter Palland i
udsendelsesrækken ’Er jeg da helt gak mor?’ eller genhør programmet ’Ibens Harem’
med Svend Auken.
Statsbiblioteket har siden 1980’erne indsamlet radio- og tv-udsendelser, og
Mediestream opdateres nu løbende med de nyeste udsendelser fra danske kanaler.
Reklamefilmene repræsenterer i sig selv et unikt kildemateriale - også internationalt
set - fordi Danmark er på forkant, når det gælder såvel bevaring som forskning i
reklamefilm.
Det er en forudsætning for visning af udsendelserne, der stilles til rådighed via
Medistream, at formålet er forskning eller undervisning.
For yderligere oplysninger
Fra 29. juli kan projektleder Karen Williams træffes på 8946 2305 eller
kw@statsbiblioteket.dk
.

