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A mű kiadásának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a megvalósítás eredményessége: 

 

A kiadvány 18 szerző 29 tudományos-ismeretterjesztő közleményét tartalmazza, amelyek a 

Magyar Természettudományi Múzeum internetes blogján (http://mttmuzeum.blog.hu/) 2016-

17-ben megjelent tematikus sorozatnak az egyes bejegyzéseiből álltak össze. A bejegyzéseket 

négy nagy fejezetbe csoportosítottuk, amelyek mind a természettudományos gyűjtemények 

fontosságát, társadalmi jelentőségét, és a segítségükkel a napjaink környezeti kihívásaira adott 

válaszokat foglalják össze közérthető nyelvezettel és sokszor izgalmas és figyelemfelkeltő 

módon.  

A szerzők és a fényképek jogtulajdonosai az anyagukat a szerzői jogok fenntartásával, de 

térítésmentesen bocsátják a kiadvány rendelkezésére. A cél az, hogy a téma iránt érdeklődő 

laikus olvasók, a múzeumot látogatók, a döntéshozók és a környezeti kihívások iránt 

érdeklődők egyaránt magyarázatot találjanak arra, hogy miért van szükség a jelentős 

tudományos információt hordozó természettudományos gyűjtemények megőrzésére, 

fejlesztésére, kiaknázására.  

A kötet az NKA jelentős támogatásával az MTM saját költségvetéséből jelent meg. Mind 

külsejében, mind tartalmában kiváló minőséget képvisel, amely a múzeum küldetésének 

megfelelő hitelességet sugározza. Szándékunk az, hogy széles körben terjesszük, és ezzel a 

társadalom minden rétege számára bizonyítsuk a természettudományos gyűjtemények 

nélkülözhetetlenségét. 









































Cím ISBN
1 Mire jók a természetrajzi gyújtemények? 978 963 9877 320
2 Okinawa Mi Amor - Szerelmem Okinawa 978 963 9877 31 3

Tisztelt Partneri,ink !

Mellékelten ktildjtik az NKA ámogatásával létrejött alábbikiadványaink 1-1 péIdányát:

Kérjük, llogy az átvételi elismervényt szkennelve vagy postai úton szíveskedjenek az alábbí
címeink egyikére visszaktildeni.
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