Látványraktár nyílt az esztergomi
Duna Múzeumban

informatikai, térképi módszerekkel egyszerre lehet
kalandozni az egykori és a mai Budapesten.

Új kiállító térként az esztergomi
Duna Múzeumban megnyílt a
látványraktár, ahol az intézmény gyűjteményeinek legérdekesebb darabjait mutatják
be. A 63 millió forintos fejlesztés uniós támogatással valósult
meg – mondta el hétfőn az MTI-nek az intézmény
marketing munkatársa.

A látogatók a valódi műtárgyraktárba is beléphetnek, a tömörraktári rendszer két polcán függőlegesen és vízszintesen csúsztatható monitorral szöveges és képi anyagok érhetők el, melyek a tárgy
használatának, jellegzetességeinek megértését
teszik könnyebbé. A Magyar Környezetvédelmi és
Vízügyi Múzeum, ismertebb nevén az esztergomi
Duna Múzeum hét gyűjteményének közel háromezer darabját 2014-ben tették elérhetővé a múzeum honlapján. Széchenyi István irat- és levélhagyatékából 930 tétel böngészhető, emellett 80 régi
folyamszabályozási és egyéb térkép tekinthető
meg. A tárgyi gyűjteményből 200 mérnöki eszköz,
modell, makett látható, a 19. századi fényképek
közül 400 tétel áll a nagyközönség rendelkezésére.

Az átalakítással a látogatók képet kapnak a múzeumi gyűjtemény sokféleségéről, valamint az itt
elhelyezett tárgyi, képeslap-, térkép- és éremanyag, illetve a Széchenyi-iratok gyűjteményének
egy része is megismerhetővé válik – tette hozzá
Bárd Edit. A digitális képeslapgyűjteményben
nemcsak böngészni lehet, hanem a régi lapok
felhasználásával üdvözletet is küldhetnek a múzeumból a látogatók, akik egy-egy jellegzetes, vízhez
kötődő foglalkozás tárgyainak virtuális összegyűjtése során érdekes háttér-információkkal gazdagodhatnak. A gyűjtemény egyik különleges darabja, a Vörös László-féle, 1833-ban készült térkép.
Digitális változatát használva, a legmodernebb

A múzeum a magyar vízügy történetével, a hazai
vízgazdálkodással kapcsolatos muzeális értékű
tárgyakat, dokumentumokat gyűjti. Évente átlagosan 20 ezer látogató számára kínálja a vízzel való
találkozás, a vízről való játékos ismeretszerzés
lehetőségét. Saját gyűjteményének gondozása
mellett szakmai segítséget nyújt a területi vízügyi
igazgatóságok által fenntartott vízügyi emlékhelyek, műszaki műemlékek és gyűjtemények nyilvántartásához, kezeléséhez, szakszerű működtetéséhez. Az Esztergom belvárosában, az egykori
főkáptalan épületében található, országos gyűjtőkörű szakmúzeum fenntartója 2014. január 1-jétől
az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
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