nyitva tartás
nyitva tartási törzsidő: HÉTFŐ-SZOMBAT
VASÁRNAP

9:00-16:00
ZÁRVA

Meghirdetett programjainkról, jegyárainkról, kedvezményeinkről, terembérleti szolgáltatásainkról és az aktuális
nyitva tartásról, kérjük, tájékozódjon az elérhetőségeinken!
www.ligneum.hu

+36 99 518-777 | ligneum@nyme.hu
facebook.com/nymeligneum

Ismerje meg a Nyugat-magyarországi Egyetem
soproni programajánlatait és kapcsolódó
szolgáltatásait!
GYIK Rendezvényház
Sokszínű programkínálat, terembérlési lehetőség

www.gyikrendezvenyhaz.hu | gyikrendezvenyhaz@nyme.hu

az állandó kiállítás
főbb elemei
Kocsánytalan tölgy makett
Interaktív terepasztal, vadászati torony
Fafaj felismerő játékok
Különleges fatermékek
Gépek, mérőműszerek működés közben
Fában élő zene – kipróbálható hangszerek
Design sarok – bútormodellek, makettek
Faépítészeti bemutató – foglalkoztató faház
Gerinces Állattani Gyűjtemény

Egyetemi Élő Növénygyűjtemény (Botanikus Kert)
Egyedülálló természetvédelmi terület, igényelhető szakvezetés
botanikuskert.nyme.hu | botan@emk.nyme.hu

erdmuz.emk.nyme.hu | erdmuz@gmail.com

Egyetemi Diákhotelek
Kedvező szállásajánlatok kiegészítő szolgáltatásokkal

Nyugat-magyarországi
Egyetem
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Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény
(Erdészeti Múzeum)
Állandó és időszakos kiállítások, erdő- és múzeumpedagógiai
foglalkozások

uf.nyme.hu/szallas | szallasfoglalas@sopron.nyme.hu
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Nyugat Étterem
á la carte, napi és heti menüajánlatok, családi és céges
rendezvények, esküvők
www.nyugatetterem.hu | nyugat@nyme.hu
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Ligneum Látogatóközpont
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H-9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Koordináták: 47.679744-16.576057
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Erdőről, fáról, szív

A Nyugat-magyarországi Egyetem ”Zöld Egyetemként” környezettudatos gondolkodásra és viselkedésre nevel. Az európai uniós forrásból megvalósult Ligneum NymE Látogatóközpont a tudomány széles körben történő népszerűsítését
szolgálja. A soproni campus területén elhelyezkedő tudományos-turisztikai komplexum szakmai működése alapján
elnyerte „Az év ökoturisztikai létesítménye 2013” címet. Az
impozáns épület külső megjelenése, igényes belsőépítészeti
és arculatkialakítása Építőipari Nívódíjban részesült.
A Botanikus Kert által övezett háromszintes élményközpont hatalmas ablakfelületein kitekintve a csodálatos természeti környezet adja az objektum legszebb természeti
díszét. A közel 110 éves Egyetemi Élő Növénygyűjtemény,
kedvező mikroklímájának köszönhetően, egyedülálló fenyő- és örökzöld gyűjteménnyel rendelkezik.
A korszerű, kreatív, interaktív kiállítóterek, az ismeretközvetítő és kulturális programok minden korosztály
számára kínálnak felfedeznivalót. A látogatók megismerkedhetnek az egyetem képzési programjával, oktatói,
hallgatói sikereivel, munkáival.

Az erdő alkotóelemeinek interaktív bemutatója a benne
zajló ökológiai, gazdálkodási folyamatokat is szemlélteti.
Egyértelművé válnak a faanyagok különleges tulajdonságai, sokoldalú felhasználási lehetőségei, megújuló energiaforrásként való alkalmazásuk.
Faépítészeti stílusok, makettek, különleges fák és fatermékek, valamint a fában rejlő végtelen lehetőségek
a faanyagot, a fát, mint alapanyagot ismertetik. A kreatív és kortalan fajátékok, a fában élő zene világa és a
Leonar3Do háromdimenziós tervező szoftver a látogatókkal még az idő múlását is elfeledteti. A kialakított tematikus helyszíneken a megismerést érintőképernyős információk, tudományt népszerűsítő információs táblák,
színes illusztrációk segítik.
Egyedülálló jelentőségű
a Főiskola átű a Selmecbányáról
Sel
költözésével 1919-ben kimenekített „Erdővédelmi és Gerinces Állattani Gyűjtemény”. A kitűnő állapotban megőrzött, több mint 300 kivételes értékű preparátum egyed
mindenki számára lebilincselő élményt jelent.

A Ligneum NymE Látogatóközpont különböző funkciókat
tölt be. A kiállító területeken kívül 50 fős konferencia helyszínnel és 40 főt befogadó, hangulatos oktatóteremmel is
rendelkezik. Igényes, modern kialakításuk miatt kedveltek
konferenciák, szakmai napok, fórumok, tréningek, kulturális események, termékbemutatók lebonyolítására.
Az egyetem tudásanyagát közvetítő interaktív kiállítóterek, valamint a Botanikus Kert kézzelfogható közelsége
együttesen támogatják az erdők és természetvédelmi területek megóvását.
A Ligneum NymE Látogatóközpont tudományt népszerűsítő helyszínei új, izgalmas felfedezésre invitálják
az érdeklődőket!

