
Önkéntes előadóművész

A Budapesti Történeti Múzeumban évente kb. 50 ezer látogató igényel
tárlatvezetést. Stratégiánk központi eleme, hogy a látogatást élménnyé
tegyük, ezért gondoltunk egy színeset, és a tárlatvezetőink által tartott
várostörténeti sétákat és tárlatvezetéseket feldobnánk zenei, prózai, lírai
elemekkel.
Leendő önkénteseink közművelődési munkatársainkkal szorosan
együttműködve a látogatói élmény növeléséhez járulnak hozzá, miközben
kipróbálhatják magukat egy kisebb közönség előtt, kulturált közegben.

Mi a tevékenység?
● Előadóművészeti közreműködői tevékenység megtervezése a

foglalkozás tartójával közösen
● Az előadóművészeti tevékenység (szavalás, hangszerese előadás,

stb.) megvalósítása a várostörténeti sétákon, tárlatvezetéseken, így
a foglalkozást tartó munkatárs tevékenységének kiegészítő
támogatása

● Részvétel a foglalkozás/program teljes időtartamában

Téged várunk, ha…
● szívesen kipróbálnád és fejlesztenéd előadói képességedet,
● bátran kiállsz emberek elé, és a lámpaláz nem okoz problémát, vagy

éppen azon dolgozol, hogy ezt hogyan is küzdhetnéd le,
● szívesen szánsz havonta min. kétszer 2 órát, azaz összesen 4 órát

erre a tevékenységre.

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

egyeztetett időben
● BTM Vármúzeumban vagy a séták helyszínein
● Havonta min. 4 órában (ez kb. 2 alkalmat jelent)

Hogy segítünk a betanulásban?
● A fenti elköteleződésen túl a kiválasztott önkénteseket egy 4 órás

workshop keretében felkészítjük a tevékenységre 2022. június
21-én kedden 16:00-20:00 között, majd elindul a közös
gondolkodás a foglalkozások tartójával.

● A rendszeres tevékenységvégzés idején fontos, hogy megismerkedj
állandó és időszaki kiállításainkkal, hogy azok témájával képben
legyél, ezért önkénteseinknek tárlatvezetést szervezünk.

Miért éri meg neked?
Ha nálunk leszel önkéntes, jobban belelátsz majd a múzeum működésébe
mint egy átlagos látogató, és különösen sok fiatal látogatónkkal
megismerkedsz.
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:
- Műtárgyvédelmi segítő
- Kortárs közönség- és programszervező
- Adatbűvész
- Rendezvénykoordinációs önkéntes
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