SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott vissza nem térítendő támogatásról
Pályázat címe: A közgyűjtemények kollégiuma nyílt pályázati felhívása, 2016
Pályázati azonosító: 204106/02229
Altéma kódszáma: 204106
Azonosító: A2016/N3874
Megvalósult kiállítás címe: A 212. SZ. BORNEMISSZA GERGELY CSERKÉSZCSAPAT
MEGALAKULÁSÁNAK
90.
ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
RENDEZETT
KIÁLLÍTÁS – HEGYEN VÖLGYÖN
Kiállítás jellege: időszaki kiállítás
Nyitva tartás: 2017. június 1. – 2017. szeptember 30. (4 hónap)
Megvalósítás helyszíne: Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont
Támogatás összege: 500.000 Ft
Igazgató: Ficzek László
Pályázat szakmai felelőse: Tikovits Ernő

Enteriőr a kiállításban

A kiállítás hasznosulásának értékelése:
A közel múltban a magyar államvezetés különös hangsúlyt fektetett a hazai természetjárás
népszerűsítésébe, infrastruktúrájának korszerűsítésébe. Elég, ha csak az újonnan kijelölt
Országos Kéktúrára és kisebb testvéreire – az Alföldi Kéktúrára és a Dél-Dunántúli Kéktúrára
– gondolunk. Ennek szellemében a Kárpát Egyesület, Eger és a 212. sz. Bornemissza Gergely
Cserkészcsapat a maga eszközeivel már korábban anyaggyűjtésbe kezdett egy megvalósítandó
kiállítás előkészítésére.
Egerben már látható volt ennek a kiállításnak egy másfajta feldolgozása, és most az Egri Érseki
Palota Látogatóközpont hozzájárult ahhoz, hogy még szélesebb közönségnek bemutassa,
vallásos szempontból hangsúlyozva, így tovább mentve (az emlékezetbe is) a turista múlt
emlékeit.
A kiállítás sikere és a lehetőség lehetővé tette, hogy egy hónappal meghosszabbítsuk a tárlatot.
A kiállítás szépen elérte a célközönséget. A tárlat látogatószáma a 4 hónap alatt rendkívüli
volt, 7455 fő. A gyermek látogatók száma 3146 fő.
Kiállításunk jegybevétele 5 106 000 Ft.

A kiállítás megnyitója

A kiállításhoz kapcsolódó sajtóanyagok:
A tárlatról vagy a tárlathoz kapcsolódóan a következő sajtóanyagok jelentek meg:
Szent István TV: http://szentistvantv.hu/hirek-esemenyek/hegyen-volgyon-turakiallitasegerben vagy https://youtu.be/J3avB_fDNKs
Szent István Rádió: (2017. június 9.)
Eger TV: http://www.tveger.hu/2017/06/02/a-cserkeszet-95-eve/
(ezekről a helyekről bárki, bármelyik tv letöltheti ingyen)
Utolsó letöltések ideje: 2017. október 30.

Kommunikáció
Kiállításunkat az Egri Érseki Palota kapujánál, valamint a bejáratnál elhelyezett plakáttal
hirdettük, plakátokat helyeztünk el egyházi intézményeinknél, plébániákon, valamint a helyi
közintézményeknél, iskoláknál. 120 meghívót küldtünk ki az intézmény protokoll listája
alapján. A kiállítást az interneten is elérhetővé tettük: saját honlapunkon és saját Facebook
oldalunkon, valamint több programajánló portálon. Hírlevelünket nagyjából 200 e-mail címre
küldtük ki. Rendszeresen jelen voltunk a helyi televíziókban, rádiókban.

A kiállítás plakátja

A kiállítás további hasznosulása:
A 2018-as év folyamán – terveink szerint – a kiállítás látható lesz a gyöngyösi Mátra
Múzeumban és a balassagyarmati MNM Palóc Múzeumában.

A kiállítás leírása és szakmai beszámoló elérhetősége az intézmény honlapján:
http://www.egriersekipalota.hu/ a Pályázatok menüpontban.
2017. október 30.
Tikovits Ernő
a kiállítás kurátora

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

