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Tárgy: az ,,Álmok álmodóí - Világraszóló magyarok" 2.o kiállítás megvalósításában való
együttműködés

Tisztelt Dr. BudaiTamás Elnök Úr!

Szeretném önt tájékoztatni arról, hogy a Kormány a 448/2o2o. (X. 1.) Kormányrendeletben és
a L623/2o20. (X. L.) Kormányhatározatban döntött az ,,Újjászülető Millenáris" koncepció
keretében megvalósuló fejlesztésekről, beruházásokról, kulturális programok és kiállítások
megrendezéséről 2o2o és 2024 közott.

A döntés értelmében a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. lehetőséget kapott a
2001 decemberében megnyitott ,,Álmok álmodói _ Világraszóló magyarok" című kiállítás
újragondolásával egy volumenében, hatásában hasonlóan nagyszabású, azonban más
koncepció a lapjá n felépített p rogra m megrendezésére.

A nemzeti és nemzetközi együttműködést jelképező, hazánk és Európa társadalmi, kulturális
és életmódbeli értékein, a tudományos-technikai fejlesztésen és az információs társadalom
eredményein alapuló, jövőt bemutató ,,Álmok álmodói - Világraszóló magyarok" 2.o.
munkacímű kulturális és oktatási interaktíV tudományos kiállítás a tervek szerint a Millenáris
megalakulásának 20 éves évfordulójához kapcsolődva 2027 decemberében nyílik meg.



A kiállítás ezúttal is a magyar lángelmét, a magyar találmányok globális fejlődésre való hatását
állítaná a középpontba, ám más nézőpontból: nem az egyes géniuszok, hanem témakörök
köré szerveződve, hálózatszerűen bemutatva a magyar tudomány és alkotók eredményeit,
valamint a jövő lehetséges kihívásainak megoldására tett kísérleteket.

A Millenáris előtt álló összetett feladat magas színvonalú és költséghatékony ellátásához az
országszerte működő tudományos és kulturális intézmények egyidejű közreműködése,
valamint a közgyűjtemények és dokumentu mőrző intézmények széles körű segítsége
szükséges, amit az előző kiállításhoz hasonlóan jogszabályi háttérrel is támogatni szeretnénk -
az ezzel kapcsolatos Lo3o/2o21. (ll'5.) Korm. határozat elfogadásra került.

A mintegy 4000 négyzetméteren megvalósuló, minden korosztályt megszólító, emberközeli
élményalapúságra építő, analóg és digitális eszközöket Vegyesen alkalmazó, oktatási célokra,
ill. a hazai K+F eredményeinek megismertetésére is alkalmas projekt 2o2L-2o22 egyik
legmeghatározóbb tudományos-kulturális eseménye lehet, az egymást erősítő tartalom révén
vala men nyi együttm űködő partner javát szolgálva.

A kormányhatározatban foglaltak végrehajtásába bevont felelős miniszterként örömmel
karolom fel a rendezvényt, és személy szerint is elkötelezett Vagyok a projekt sikeres
megvalósulásában.

Az vezetése alatt műkodő intézményben olyan, a világ élvonalába tartozó eredmények
születtek, amelyeket feltétlenül érdemes összefüggéseiben, élményszerűen, a legkorszerűbb
eszközök felhasználásával bemutatni, ehhez intézményük páratlan tárgy- és
dokumentumgyűjteményének a kiállítási koncepcióba illeszkedő elemeit is felhasználva.

Tisztelettel kérem, tegye lehetővé, hogy a szervezők egy személyes találkozó keretében
vázolhassák elképzeléseiket, kéréseiket és a lehetséges együttműködés alapjait. Ennek
érdekében a Millenáris részéről Dankó Virág ügyvezető igazgató asszony és érintett
munkatársai, illetve a Dr' Gazda lstván tudománytörténész professzor úr által Vezetett kurátori
csapat a közeljövőben felveszi intézményükkel a kapcsolatot.

Bízom abban, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál, és a hazai kulturális-
tudományos életben hálózatszerűségében példaértékű összefogás valósulhat meg.

Nyitottságát és segítő közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2o2L. március 1.

Tisztelettel:


