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TThhee  SSmmiitthhssoonniiaann  hhoommee  PPaaggee  

hhttttpp::////wwwwww..ssii..eedduu  

  SSttaaffff  mmeemmbbeerrss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  SSmmiitthhssoonniiaann——tthhee  llaarrggeesstt  mmuusseeuumm  aanndd  rreesseeaarrcchh  ccoommpplleexx  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  

wwiitthh  1166  mmuusseeuummss  aanndd  ggaalllleerriieess,,  tthhee  NNaattiioonnaall  ZZoooo  aanndd  sseevveerraall  rreesseeaarrcchh  cceenntteerrss——  hhaavvee  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ffuullllyy  iinntteeggrraatteedd,,  ccrroossss--rreeffeerreenncceedd  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn’’ss  ssiitteess,,  ppeeooppllee  aanndd  

rreessoouurrcceess..  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nnooww  aavvaaiillaabbllee  ttoo  eevveerryyoonnee  wwiitthh  aa  ccoommppuutteerr  aanndd  aa  lliinnkk  ttoo  tthhee  WWoorrlldd--WWiiddee  

WWeebb..    

TThhee  SSmmiitthhssoonniiaann  HHoommee  PPaaggee  ggiivveess  uusseerrss  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  vviissiitt  tthhee  SSmmiitthhssoonniiaann  iinn  mmuucchh  tthhee  ssaammee  

wwaayy  aass  vviissiittoorrss  ttoo  tthhee  MMaallll  ddoo..  UUsseerrss  ccaann  ssttaarrtt  bbyy  ggaatthheerriinngg  ggeenneerraall  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  tthhee  ““CCaassttllee,,””  aanndd  tthheenn  

ddeecciiddee  wwhhiicchh  SSmmiitthhssoonniiaann  ffaacciilliittyy  ttoo  ““vviissiitt..””  OOrr,,  tthheeyy  ccaann  ggoo  rriigghhtt  ttoo  tthheeiirr  ffaavvoorriittee  ppllaacceess  oorr  oobbjjeeccttss..  

TThheeyy  ccaann  ddoo  eevveenn  mmoorree..  UUssiinngg  tthhee  ““PPeerrssppeeccttiivveess””  ffeeaattuurree,,  tthheeyy  ccaann  bbrriinngg  ttooggeetthheerr  aallll  tthhee  SSmmiitthhssoonniiaann’’ss  

kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  aa  ssiinnggllee  ssuubbjjeecctt  aanndd  ccrreeaattee  tthheeiirr  oowwnn  ccoolllleeccttiioonnss  aanndd  eexxhhiibbiittiioonnss..    

TThhee  SSmmiitthhssoonniiaann  HHoommee  PPaaggee  ooffffeerrss  mmoorree  tthhaann  11,,550000  eelleeccttrroonniicc  ppaaggeess  aanndd  ccoonnttaaiinnss  oovveerrvviieewwss  iinn  

SSppaanniisshh,,  GGeerrmmaann  aanndd  FFrreenncchh..  MMaannyy  SSmmiitthhssoonniiaann  ffaacciilliittiieess  aanndd  ooffffiicceess  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  HHoommee  PPaaggeess..  AAss  

ttiimmee  ppaasssseess,,  mmoorree  HHoommee  PPaaggeess  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd,,  aanndd  tthhee  eexxiissttiinngg  oonneess  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ggrrooww..    

  

WWeellccoommee  

AA  mmeessssaaggee  ffrroomm  tthhee  SSeeccrreettaarryy  wweellccoommeess  uusseerrss..  VViiddeeoo  aanndd  aauuddiioo  cclliippss  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  

uusseerrss  wwiitthh  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ssooffttwwaarree..  UUsseerrss  ccaann  jjuummpp  ttoo  aann  OOvveerrvviieeww  ooff  SSmmiitthhssoonniiaann  MMuusseeuummss,,  

NNaavviiggaattiinngg  tthhee  EElleeccttrroonniicc  SSmmiitthhssoonniiaann,,  tthhee  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  SSmmiitthhssoonniiaann  ((aannsswweerrss  ttoo  ffrreeqquueennttllyy  aasskkeedd  

qquueessttiioonnss))  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  PPllaannnniinngg  aa  VViissiitt..  

VViieeww  ffrroomm  tthhee  CCaassttllee  

AA  mmoonntthhllyy  mmeessssaaggee  ffrroomm  tthhee  SSeeccrreettaarryy  mmaayy  bbee  vviieewweedd  aass  tteexxtt  oorr  ppllaayyeedd  aass  aauuddiioo..  TThheerree  aarree  lliinnkkss  ttoo  

SSmmiitthhssoonniiaann  NNeewwss  RReelleeaasseess  aanndd  SSeeccrreettaarryy’’ss  SSppeeeecchheess..  

WWhhaatt’’ss  NNeeww  

AA  ssaammpplleerr  ooff  ccuurrrreenntt  SSmmiitthhssoonniiaann  eexxhhiibbiittiioonnss  aanndd  aaccttiivviittiieess,,  nneeww  aanndd  rreecceenntt  aaddddiittiioonnss  ttoo  tthhee  

SSmmiitthhssoonniiaann  WWeebb  SSeerrvveerr,,  aa  sseeccttiioonn  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  EElleeccttrroonniicc  SSmmiitthhssoonniiaann  aanndd  ccuurrrreenntt  pprreessss  rreelleeaasseess    

YYoouu  aanndd  tthhee  SSmmiitthhssoonniiaann  

IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  bbeeccoommiinngg  aa  mmeemmbbeerr  oorr  ddoonnoorr;;  ffeelllloowwsshhiipp,,  iinntteerrnnsshhiipp  aanndd  vvoolluunntteeeerr  ooppppoorrttuunniittiieess  

PPllaacceess  

IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  mmuusseeuummss,,  ggaalllleerriieess,,  rreesseeaarrcchh  cceenntteerrss  aanndd  ooffffiicceess,,  aass  wweellll  aass  aa  mmaapp  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  

MMaallll..    

PPllaaccee  lliissttiinnggss  ggiivvee  bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonnss  ooff  SSmmiitthhssoonniiaann  ffaacciilliittiieess,,  tthheeiirr  llooccaattiioonnss  aanndd  hhoouurrss..  UUsseerrss  ccaann  aallssoo  

cchhoooossee  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess::  CCaalleennddaarr  ooff  EEvveennttss  aanndd  AAccttiivviittiieess,,  NNeeww  aanndd  TTeemmppoorraarryy  

EExxhhiibbiittiioonnss,,  RReesseeaarrcchh,,  EEdduuccaattiioonn  AAccttiivviittiieess..  


