
Az Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVvel című orosz 
és magyar nyelvű virtuális kiállítás a Szentpétervári Levéltári 
Bizottság és Budapest Főváros Levéltára közötti együttmű-
ködési megállapodás keretében valósult meg. Alapját az 
az 500 fénykép képezi, amelyek szovjet és magyar fény-
képészek teleobjektívjén keresztül bepillantást nyújtanak 
Oroszország és Magyarország 20. századi történelmébe. 
A felvételeket három tematikai egységbe osztottuk: „Épü-
letek és utcák”, „Emberek és hétköznapok”, „Nemzetkö-
zi kapcsolatok”. Az egyes témakörökön belül a fényképek 
időrendi sorrendben követik egymást. A képek tematikai csoportosítása esetleges: számos esetben előfordul, hogy egy fotó 
a másik két témakörhöz is kapcsolódhatna, ami csak az egyes fényképek témájának sokszínűségére hívja fel a figyelmet. 

A virtuális felület létrehozásával Oroszország és Magyarország levéltári anyagához való hozzáférést szeretnénk kiszélesíteni. ●

Napjainkban a természettudományos témájú tv-csatornák gyakorlatilag mindent megmutatnak a természetről az érdeklődők-
nek. A Föld legismertebb kutatóinak segítségével, lélegzetelállító felvételekkel ejtik ámulatba a nézőket. Ám a természettudo-
mányos múzeumoknak is van lehetősége arra, hogy látványos kiállításaikon túl más közönségvonzó programokat kínáljanak. 
A Magyar Természettudományi Múzeumban 1992 óta töretlen sikerrel működik a Természetbúvár-terem, ahol egészen más 
törvények uralkodnak, mint egy múzeumban. Itt a tudományos gyűjteményekből származó tárgyak kézbe vehetőek, megsza-
golhatóak, sőt némelyik még meg is ízlelhető! A muzeológiában is használt műszerek és eszközök (mikroszkóp, nagyítók, UV 
lámpa) állnak rendelkezésre a felfedezéshez, amely önállóan vagy múzeumpedagógus segítségével folyhat. 

Ki ne szeretne letelepedni egy bálnaállkapcson, vagy megsimogatni egy afrikai elefántbika koponyáját, megérinteni a szürke 
cápa bőrét, belenyúlni a titkos szekrénybe, vagy megtudni, valójában miből is van Bora Bora hófehér tengerparti homokja? 

Mindezt Ön és családja is megteheti, ha a téli hidegben a Magyar Természettudományi Múzeumban kirándul a termé-
szetbe. ●

A nagy sikerű Textúra előadássorozat nyomán – ahol képzőművészet, kortárs 
szépirodalom és színház találkozik – a Magyar Nemzeti Galéria 2017. március– 
áprilisában rendezi meg összművészeti sorozatának gyerekverzióját Mini 
Textúra címmel.

Népszerű kortárs Pagonyos meseírók (Berg Judit, Kertész Erzsi, Dániel András, 
Tasnádi István és Jeli Viktória) írtak rövid történeteket a Galéria egy-egy műal-
kotására, amelyek a múzeum egyik különálló teremsorában elevenednek meg 
négy fiatal bábrendező elképzelésében, s a Budapest Bábszínház művészei-
nek előadásában.

A négy mese-jelenet egyidőben zajlik, a gyerekközönség egy játékos térkép 
alapján barangolhat egyik helyszínről a másikra. A program után a látottakat 
feldolgozó kreatív kézműves foglalkozás is várja őket. ●
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