Kiállítás Lászlómajorban
2018 márciusa óta látogatható a határon átnyúló PaNaNet+ projekt keretében megvalósult kiállítás a FertőHanság Nemzeti Park bemutató majorságában, Lászlómajorban. Az interaktív beltéri kiállítás a nyugat-pannóniai
régió néhány jellegzetes élőhelyének élővilágát mutatja be.


A projektterület térképe

A teret a feldolgozott tartalom hat kisebb részre tagolja: az érdeklődő
betekintést nyerhet a nádas, a szikes tavak és szikes puszták, a mocsár-és
láprétek, valamint a vízpart közeli erdők világába.
A terület természeti értékein túl a kiállítás egy régi mesterséget is bemutat:
a látogatótérben berendezett kovácsműhely hajdani eszközei szintén
kézzelfogható élménnyel szolgálnak.
A bemutatótér kialakítása során fontos
szempont volt, hogy minél több
újszerű, figyelemfelkeltő elemmel találkozzon a látogató, melyek az
élményszerű ismeretszerzést biztosítják.
A színes, interaktív információs táblák, mozgatható, megtapintható elemek,
a látványos installációk, játékok és grafikák arra ösztönzik az érdeklődőt,
hogy a bemutatott témák megismerése során egyidejűleg minél több
érzékszervét használja.


Vizes élőhely sarok

Az egyes tartalmak feldolgozási módja lehetővé teszi, hogy minden
korosztály érdekes információkhoz jusson, s a fogyatékkal élők számára is
lehetségessé váljon az élmény alapú ismeretszerzés.


Interaktív tábla a gyógynövényekről

Bár az egyes kisebb terek más-más élőhely értékeit mutatják be, a kiállítás
egysége a különböző ismétlődő elemek és megjelenítési módok révén mégis
biztosított: a látogatóterek ablakfelületeit minden esetben az adott
élőhelyhez köthető színes grafika fedi, mely a rajta átszűrődő fény révén olyan
hatást kelt, mintha a látogató maga is jelen lenne az adott élőhely világában.


 Ablakfólia élőhely-képpel
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Minden téma esetében visszatérő elem az ablakok felett elhelyezkedő grafika is,
mely egy-egy jellemző, érdekes faj egyedfejlődését mutatja be.
A tervezés során természetesen a legkisebbekre is gondoltunk: a számukra is
elérhető magasságban elhelyezett színes, elmozdítható elemek játékos formában
ismertetik meg őket egy-egy érdekességgel.
Az interaktív kiállításhoz kapcsolódva helyet kapott még egy foglalkoztató tér is,
mely alkalmas akár játékos, akár kreatív kézműves foglalkozások lebonyolítására.
A kiállítás megvalósítását az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU003 - PaNaNet+ projektje
támogatta.

