Adatbűvész önkéntes
A múzeumokban zajló tudományos tevékenységnek csak egy szelete
látható a kiállításainkban. Ahhoz, hogy a műtárgyállomány bemutatása
szakszerűen történjen meg, számos olyan háttérmunka járul hozzá, amire
sokan nem is gondolnak. Jelentkezz hozzánk önkéntesnek, ha szívesen
dolgoznál velünk a színfalak mögött.
A múzeum több osztályának (Régészeti Adattár, Középkori Főosztály)
tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat lát el, segédkezik
a gyűjteményi digitalizációban.
Mi a tevékenység?
● Iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, nyilvántartása,
tárolása
● Adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatok ellátása
● Az adattárban őrzött kulturális javaink digitalizálása
Téged várunk, ha…
● igényes vagy munkádra és precízen dolgozol
● szívesen nyersz bepillantást a múzeumi munkák háttérbe
● szívesen végzed ugyanazt a feladatot többször is, és felhasználói
szinten kezeled a számítógépet (Office Word, Excel, képkezelő
program)
● a örömmel kerülsz kapcsolatba a kultúra közvetítésével és a
tudományos kutatásokkal
● érdeklődsz a múzeumi szakmák iránt
● szívesen töltesz 8-10 órát havonta, legalább egy fél éven át velünk a
fenti feladatok mentén
Mikor és hol van szükségünk a segítségedre?
● Hétköznapokon, előzetesen egyeztetett beosztás szerint
személyesen 8-16 óra között
● BTM Vármúzeumban
● Havonta összesen 8-12 órában (havonta összesen kb. 2-3
alkalommal)
Hogy segítünk a betanulásban?
● A kiválasztott önkénteseket 1 alkalommal 4 órás workshop
keretében 2022. június 21-én kedden 16:00-20:00 között, illetve
egy 2 órás eligazítás keretében felkészítjük a tevékenységre.
● A tevékenység során munkatársaink támogatnak, ha elakadnál.
Miért éri meg neked?
Ha nálunk leszel önkéntes, sokkal jobban belelátsz majd egy múzeum
működésébe mint egy átlagos látogató. Bekerülsz egy jó hangulatú
munkatársi közegbe, és ugyan nem válsz munkatárssá, szeretnénk rád

részben úgy tekinteni. Ezért a jól végzett önkéntes tevékenységet az
alábbi, munkatársaknak is járó kedvezményekkel jutalmazzuk:
- A BTM tagintézményei által szervezett táborok az önkéntesek
gyermekeinek/unokáinak kedvezménnyel látogathatóak
- Más múzeumok által szervezett szakmai tárlatvezetéseken való
részvétel lehetősége
- A BTM Aquincumi Múzeum, a BTM Vármúzeum, a BTM Kiscelli
Múzeum, a BTM Budapest Galéria kiállításai és rendezvényei az
önkéntes kézikönyvben irányadó módon ingyenesen látogathatók
- A Várkapitányság büféjében vásárlási kedvezmény
- Múzeumi kiadványok kedvezményes megvásárlása
Amennyiben szükséged van referenciára az önkéntes tevékenységről, ezt
szívesen megírjuk neked.
Jelentkezni a nyári kiválasztási körre 2022. június 10-ig lehet az alábbi
űrlap kitöltésével.
Szeretettel várjuk a jelentkezésed!
További információ:www.btm.hu, onkentes@btm.hu
További önkéntes pozíciók:
- Rendezvénykoordinációs önkéntes
- Műtárgyvédelmi segítő
- Önkéntes előadóművész
- Kortárs közönség- és programszervező

