
Kortárs közönség- és programszervező

A Budapesti Történeti Múzeum tagintézményeként működő Budapest
Galéria kortárs művészek munkáiból rendezett tárlatoknak ad otthont.  A
kortárs művészet népszerűsítése, terjesztése számunkra nemcsak
szenvedély, hanem küldetés is, nyitott és inspiráló múzeumként
közösséget teremtünk és kritikai gondolkodásra ösztönözzük
látogatóinkat. Leendő önkénteseink segédkeznek a Budapest Galéria
programjainak, kiállításainak előkészítésében és népszerűsítésében, a
közönség szervezésében a köztéri programok esetén segítik a helyszín
biztosítását és a közönség tájékoztatását.

Mi a tevékenység?
● a Galéria programjainak népszerűsítése,
● a programok előkészítése, ehhez kapcsolódó kommunikációs és

szervezői tevékenység ellátása, illetve ebben a kurátor támogatása,
asszisztencia nyújtása,

● a programok megvalósulása során a közönség tájékoztatása, a
köztéri programok esetén a helyszín biztosítása

Téged várunk, ha…
● érdeklődsz a kortárs művészetek iránt,
● szívesen betekintenél a kortárs programok szervezésének hátterébe,
● komfortos vagy abban, hogy megszólíts számodra ismeretleneket,
● frappánsan és közvetlen módon fejezed ki magad szóban és írásban,

magyarul és angolul,
● jártas vagy a social media felületek kezelésében,
● szívesen töltesz min. 12 órát havonta, legalább négy hónapon át

velünk a fenti feladatok mentén.

Mikor és hol van szükségünk a segítségedre?
● Hétköznapokon vagy hétvégén, nyitvatartási időben, előzetesen

egyeztetett beosztás szerint
● A tevékenység egyrészt a Budapest Galériában, másrészt

otthonról/bárhonnan végezhető,
● Havonta min. 12 órában (ez kb. 3 alkalmat jelent)

Hogy segítünk a betanulásban?
● A fenti elköteleződésen túl a kiválasztott önkénteseket 2 alkalommal

4 órás workshop keretében felkészítjük a tevékenységre, az első
alkalmat 2022. június 21-én 16:00-20:00 között tartjuk.

● A rendszeres tevékenységvégzés idején fontos, hogy megismerkedj
a Galéria működésével, ezért munkatársaink alkalmanként
workshopok keretében kísérnek majd ebben.

● A pontos látogatótájékoztatáshoz fontos számunkra, hogy képben
legyél kiállításainkkal, ezért önkénteseinknek tárlatvezetést
szervezünk.



Miért éri meg neked?
Ha nálunk leszel önkéntes, belelátsz majd a múzeum, különösen a
Budapest Galéria működésébe. 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:

- Adatbűvész
- Műtárgyvédelmi segítő
- Önkéntes előadóművész
- Rendezvénykoordinációs önkéntes

http://www.btm.hu
mailto:onkentes@btm.hu

