
A Nyugat-magyarországi Egyetem Látogatóközpontja, a Ligneum, a Térségi Infrastrukturális Operatív 
Program (TIOP-1.3.1/07/2/2F-2009-0008) keretében valósult meg. Az impozáns objektum külső megjele-
nésében, igényes belsőépítészeti és arculatkialakítási megoldásaival példaértékű tervezői és kivitelezői munka. 

Komplex tudományos-turisztikai létesítményként a soproni campus területén fogadja az érdeklődő vendé-
geket, szakembereket. A Botanikus Kert által övezett háromszintes épület hatalmas ablakfelületein kitekintve 
a csodálatos természeti környezet adja az objektum legszebb természeti díszét. A korszerű, kreatív, interaktív 
kiállítóterek, az ismeretközvetítő és kulturális programok minden korosztály számára kínálnak felfedezni valót. 
A látogatók megismerkedhetnek az egyetem 10 karának képzési programjával, szakjainak specialitásaival, ok-
tatói, hallgatói sikereivel, munkáival. 

Az erdő alkotóelemeinek interaktív bemutatása mellett, a benne zajló ökológiai, gazdálkodási folyamatok 
szemléltetésére is sor került. Faépítészeti stílusok, makettek, különleges fák és fatermékek, valamint a fában 
rejlő végtelen lehetőségek a faanyagot, a fát, mint alapanyagot ismertetik. Egyértelművé válnak a faanyagok 
különleges tulajdonságai, sokoldalú felhasználási lehetőségei, megújuló energiaforrásként való alkalmazásuk.

Egyedülálló jelentőségű a Selmecbányáról a főiskola átköltözésével 1919-ben kimenekített „Erdővédelmi 
és gerinces állattani gyűjtemény”. Az eredeti, fából készült vitrines szekrények kitűnő állapotban megőrizték 
a kivételes értékű preparátum egyedeket, melyek az egyetemi campus egyik épületének tetőterén vártak arra, 
hogy értéküknek megfelelő helyszínre leljenek. A korábban nem látogatható, „rejtett” kincsek így kerültek a 
Ligneumba, ahol előzetes bejelentkezéssel, szakmai vezetéssel tekinthetők meg. 

A „Tudod, hogy…” feliratú, tudományt népszerűsítő információs táblák számos, elgondolkodtató új isme-
retre, érdekességre hívják fel a figyelmet. A kialakított tematikus helyszíneken a megismerést érintőképernyős 
információs táblák, színes illusztrációk segítik.

A Ligneum NymE Látogatóközpont különböző funkciókat tölt be, így kialakított helyszínei, azok tema-
tikája egyszerre többféle igényt is kielégítenek. A tudományt népszerűsítő tematikus helyszíneken kívül ki-
váló feltételeket biztosít konferenciák, szakmai napok, fórumok, tréningek, kulturális események, találkozók, 
termékbemutatók lebonyolításához. A Botanikus Kert gyönyörű természeti környezete által körülölelt 50 fős 
konferenciahelyszín és a -1. szinten található 30–35 főt befogadó, hangulatos oktatóterem máris több, sikeres 
rendezvénynek adott otthont.

A Faipari Mérnöki Kar 50 éves jubileumához kapcsolódó események jelentős része a látogatóközpontban 
zajlott. Az V. Nemzetközi Lombosfa Konferencián Európa 13 országának 14 intézménye képviseltette magát.  

A Ligneum a Kutatók Éjszakáján, szeptember 28-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A rendez-
vénysorozat hatéves egyetemi történetében kiemelkedő látogatottságot ért el. A központban rendezett progra-
mok sikerét az 1689 fő regisztrált látogató igazolja. 

Az objektum korhatár nélkül, újszerű élményszerzés lehetőségét kínálja. Egyszerre alkalmas a szakmai kö-
zönség, valamint az óvodás, általános és középiskolás korosztály, kiránduló családok, felnőttek, gyerekek fo-
gadására. Berendezett kiállítóhelyszínei, programjai a Nyugat-magyarországi Egyetem 10 kara által képviselt 
tudományágak népszerűsítését, a felsőoktatás innovatív támogatását szolgálja, így fontos beiskolázási marke-
tingeszközök. A szakemberek, oktatók, kutatók és hallgatók számára kiváló regionális, országos valamint nem-
zetközi szintű találkozóhelyet biztosít. Az oktatási és a K+F+I eredmények folyamatos követésével befogadja 
az új ötleteket, közvetíti a tudományos értékű újdonságokat.

A Ligneum NymE Látogatóközpont fő témakörei révén az erdő és a fa csodálatos világának felfedezésére invitálja az 
érdeklődőket, de a visszatérő vendégek is mindannyiszor új élményekkel, felfedezésekkel távozhatnak.
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NymE Látogatóközpont, az egyetem új
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