
 

 
 
 
 
 
 

BLÖ III-1117/2019 
 

Szakmai beszámoló a Belváros-Lipótváros, Budapest 
Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(I.23.) évi önkormányzati rendeletében 
jóváhagyott, az egyházak, a társadalmi és civil 
szervezetek, valamint alapítványok támogatása c. 
pályázatához 
 

Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzatának felhívására benyújtott „Eötvös Loránd, a tudós tanár c. 

kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban” című pályázatunkban igényelt 300.000 forintnyi 

támogatásból 200.000 forint összegű támogatást ítélt meg számunkra a Képviselő-testület a 105/2019. 

(V.16.) számú határozata alapján. 

Az III-1117/2019 iktatószámú támogatási szerződésben foglalt összeget a pályázatban vállalt tételekre 

fordítottuk, a jelen szakmai beszámolóban lentebb ismertetett Eötvös Loránd kiállítás keretében az 

elnyert támogatási összeghez igazítva a tételekre fordítható összeget. 

Az Eötvös-év zárásaként 2019. november 22-én nyílt meg az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban (1053 

Budapest, Ferendiek tere 6.) zártkörű ünnepségen A pontosság bűvöletében – Eötvös Loránd élete és 

munkássága című időszakos, interaktív tárlat, melyre egyéni és csoportos látogatókat 2020. május 22-ig 

fogadnak. 

Az interaktív kiállítás nem titkolt célja lerombolni azt az előítéletet, hogy a fizika unalmas. 

Az első teremben egy hosszú idővonal teszi lehetővé, hogy rendszerezzük Eötvös Loránd életútjának 

fontosabb eseményeit, amelyek közül néhány dinamikusan fényképekkel és eredeti dokumentumokkal 

illusztrált. Annak érdekében, hogy az így kapott kép Eötvös életéről személyesebbé váljon, digitális 

másolatok kerülnek bemutatásra rövid leírásokkal az itt elhelyezett 3 db tableten. Az első tablet életének 

kezdeti szakaszát, pályaválasztási dilemmáit mutatja be a gyermekkor kedves, majd az érett gondolkodású 

fiatal felnőtt levelein keresztül. A második tablet a heidelbergi diákévek anyagát színesíti, például korabeli 

metszettel a német egyetemi diákéletről. A harmadik tableten pedig Eötvös tanári pályafutásával 
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kapcsolatban jelennek meg bővebb információk, például a tavaly vásárolt órai jegyzetének egy-egy 

érdekes részletét tudjuk felvillantani a digitális bemutatás segítségével. 

A második teremben elhelyezett, összesen 6 db Lenovo tablet segítségével, a 19. század végi egyetemi 

fizikaszertár szimbolikus újraalkotásán túl Eötvös Loránd három legfontosabb kísérlete került 

bemutatásra. A felületi feszültséggel, a gravitációval és a Föld forgásával kapcsolatos kutatások, mérések 

és a hozzájuk szerkesztett eszközök megtekinthetőek és kipróbálhatóak a tárlaton. 

A kiállítás célközönsége a 14-18 év közötti korosztály, így az ő érdeklődési körüknek megfelelően kerültek 

kialakításra a bemutatási módok, azonban a kiállítás fiatalabb és idősebb látogatókat is bevonja, nekik is 

élményt nyújt. A célközönség figyelmének fenntartása érdekében a kiállítási szövegek mennyisége 

minimalizált. Olvasandó szövegek helyett hangosított animációk készültek. A három kísérlet magyarázata 

is hangosított animációk segítségével történik, ezáltal (és főként az eszközök kipróbálásával) lehetővé 

válik, hogy a látogató egyszerre több érzékszervével koncentráljon egy adott témára, kérdéskörre. 

A tabletek beszerzési ára darabonként bruttó 41990,- Ft, melyből majdnem 5 db beszerzését köszönhetjük 

az elnyert támogatásnak. 

Fotódokumentáció 

 

1. kép A kiállítás bejárata (részlet) 



 

2. kép: Az első teremben elhelyezett 3 db tablet 

 

 

3. kép: Az első terem tabletjein elhelyezett tartalom (részlet) 

 



 

4. kép: A második terem részlete, 2 tablettel 

 

 

5. kép: A második teremben elhelyezett két tablet 

 



 

6. kép: A második terem tabletjein elhelyezett tartalom (részlet) 

 

 

7. kép: A második teremben elhelyezett további két tablet az Eötvös-ingával 



 

8. kép: A második terem két tabletje 

 

 

9. kép: A második terem tabletjein elhelyezett tartalom (részlet) 
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