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ARAPOVICS MÁRIA 

Önkéntesség múzeumokban 

Absztrakt: Egy társadalom fejlettségének megítélése, a társadalmi tőke mérése és kohéziója szempont-
jából fontos tudnunk, hogy a lakosság milyen mértékben tud ellenszolgáltatás nélküli önkéntes tevé-
kenységgel hozzájárulni mások jóllétéhez. Az European Voluteer Centre műhelymunkája alapján a nem-
zetközi önkéntes vizsgálatok (ILO, országos statisztikai felmérések) főbb eredményeit és dilemmáit vá-
zolja az írás. Az önkéntesség fogalma elismert lett hazánkban, ugyanakkor az önkénteseket befogadó  
szervezetek felkészültsége még fejleszthető. A nemzetközi és a hazai vizsgálatok kitérnek az önkéntesek 
motivációira is, ezek bemutatásának célja a múzeumi önkéntes menedzsment fejlesztését. A hazai mú-
zeumok közül egyre több ismeri fel a közösségépítés új  lehetőségeit, az önkéntesek tevékenységének 
előnyeit. A múzeumi jó gyakorlatok, követendő példák bemutatása és elemzése segítheti a múzeumi 
kulturális szolgáltatások minőségének javítását. Kulcsszavak: tapasztalati tanulás, önkéntesség, felnőt-
tek tanulása, önkéntesek motivációja, múzeum. 

 

Tapasztalati tanulás 

A tapasztalati tanulás a mindennapi munkánk, tevékenységünk során valósul meg. Kolb és Fry 

amerikai oktatási szakemberek modellje szerint a tapasztalati tanulás négy fázissal mutatható 

be: a konkrét tapasztalatot (észlelést) a megfigyelés követi, ezután jön az absztrakt fogalomal-

kotás szakasza (gondolkodás), amiből az aktív kísérletezés, tehát a cselekvés következik .1 Egy 

új feladat, vagy egy munkakör számos új készségünket fejlesztheti. De nemcsak munkavégzés 

közben, hanem önkéntes segítés közben is tanulhatunk. Informális tanulási környezetben, az 

önkéntes munka során számos gyakorlati tapasztalat szerezhető meg. Az önkéntes munka elő-

nye lehet az is, hogy az önkéntes egyrészt az adott szakterület munkafolyamatáról szerezhet 

tapasztalatot, másrészt megismerheti a szervezet (múzeum) működtetésének alapvető formáit, 

a szervezeti kultúráját, a helyi cselekvési technikákat. Harmadrészt hasznos szakmai kapcso-

latok is kialakulhatnak az önkéntes tevékenység során, ami hosszú távon akár munkalehetősé-

get is jelenthet az önkéntes számára. Több önkéntessel folytatott beszélgetésből az derült ki, 

hogy az önkéntesek úgy érzik, többet kapnak (jó érzést, szeretetet, köszönetet, tanulási él-

ményt, örömet), mint amit időadományként vagy segítésképpen adnak az önkéntes tevékeny-

ség során. 

Az önkéntesség ismertté válása 

A mindennapok hősei az önkéntesek, akik képesek időadománnyal támogatni a nemes célokat. 

Az önkéntesség mögött húzódó meghatározó késztetés és emberi érték a szolidaritás, ember-

társunk segítése, ebből adódóan, mint a társas együttélés természetes velejárója, egyidős az 

emberi civilizációval. Miképpen az adományozásnak, a segítésnek is komoly tradíciói vannak. 

Hazánkban is hagyománya van a jótékony segítésnek, a közös munkának, vagy akár a kalákába 

szerveződő összefogásnak. Az önkéntesség új formája a rendszerváltást követően újjászülető, 

a nonprofit szervezetekhez vagy egyházhoz kapcsolódó karitatív tevékenység a kilencvenes 

évektől megjelenik, mégis Magyarországon lényegében ENSZ által meghirdetett Önkéntesek 

                                                      
1 Kolb – Fry 1975. 
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Évétől (2001) válik számottevő tevékenységgé hazánkban, áramlik be a köznyelvbe az önkén-

tesség fogalma és tudatosul az emberekben, hogy ténylegesen önkéntes tevékenységet folytat-

nak. A nemzetközi szervezetek által fókuszba helyezett tevékenységek kapcsán elinduló kam-

pányok általában elérik céljukat: hazánkban az Önkéntesség Európai Éve (2011) programso-

rozathoz kapcsolódó rendezvények és kutatások tették igazán népszerűvé a segítés e speciális 

formáját. 

Hazánkban a tevékenység jelen van, 1995 óta a KSH a nonprofit szervezetekben végzett 

munkáról adatot is gyűjt, de az igazán nagy változást azt hozta, hogy 2005-ben megjelent a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény, ami lehetővé tette, hogy nemcsak civil-non-

profit szervezetekben, hanem közintézményekben, kulturális intézményekben is lehet legálisan 

önkéntes tevékenységet végezni. 

Valamennyi nagymintás önkéntes felmérés (2004, 2008, 2010) és a KSH adatai szerint a 

nonprofit szektorban hazánkban évek óta a szabadidős területen van jelen a legtöbb önkéntes2. 

(Ez nem meglepő, hiszen a korábban említett Johns Hopkins Egyetem által koordinált nemzet-

közi vizsgálat is azt mutatta ki, hogy Magyarországon a legtöbb nonprofit szervezet is ezen a 

területen tevékenykedik.) Ugyanakkor a múzeumi önkéntességet segíti, hogy a magyar lakos-

ság szokásaiba már beépült a kulturális célú önkéntesség. Több vizsgálat is felmérte, hogy a 

hazai önkéntesek jellemzően milyen területen szeretnek segítséget nyújtani. A gyakoriság sor-

rendjében 2004-ben a legjellemzőbb: a lakóhelyi, települési segítségnyújtás (68%), a hivatalos 

ügy elintézése (41%), a szociális, egészségügyi, művelődési területen tevékenykedő szervezetek 

segítése (21%). 

A 2008 évi vizsgálat szerinti első négy tevékenységi sorrend hazánkban és az EU országa-

iban: 
 

Rangsor Magyarország Európai Unió országai 

1 sport, szabadidő vallási szervezetek 

2 vallási szervezetek, egyházban sport szabadidő 

3 kulturális szolgáltatás jóléti szervezetek, szociális szolgáltatás 

4 jóléti szolgáltatás kulturális szolgáltatás 

EVS 2008 felmérése alapján 

Az önkéntesség fogalma 

Az elmúlt 10-15 évben egyre több nemzetközi szervezet hívta fel a figyelmet az önkéntesség 

társadalmi hasznosságára, melyet az ENSZ és az Európai Unió is deklarált dokumentumaiban. 

Az önkéntesség mérése, annak összehasonlítása a fogalmi különbözőségek következtében 

igen nehéz. A kutató számára kihívást jelent az önkéntesség mérése, a definícióalkotás meg-

határozza a mérési eredményeinket, az összehasonlító vizsgálat ezért szinte lehetetlen. 

Az normatív, tételes definíciót fogalmaz meg az Egyesült Nemzetek Önkéntesei (UNV) 

által készített jelentésben arról, hogy mi az önkéntesség. Három jellemzőt fogalmaz meg:  

− Az önkéntes tevékenység után nem jár nem anyagi ellenszolgáltatás, bár a kiadások meg-

térítése és jelképes fizetség adható. 

− Az önkéntességet belső indíttatásából, nem kényszerítve, az egyén szabad akarata alap-

ján kell végezni 

− A tevékenység más személy vagy a társadalom hasznára irányul hasznára szolgál, köz-

vetlen haszonnal nem jár (noha mindig kimutatható hosszú távú saját haszon is).  

                                                      
2 KSH felmérései, Czike-Kuti 2005, Bartal-Kmetty 2009. 
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A nemzetközi munkaügyi szervezet, az ILO általi meghatározás szerint az önkéntesség 

olyan munka, melyet önkéntesek végeznek jótékonysági szervezetekben, illetve humanitárius 

vagy nonprofit civil szervezetekben (nem nyereségorientált szervezetekben) és az elvégzett 

munkáért munkavállalóként a piaci ár alatti fizetést kapnak. Ebbe a definícióba a családon 

belüli segítés is beletartozik. 

Az Európai Unió Bizottsága 1997-ben az Amszterdami szerződésben méltányolta először 

az önkéntességet, melyben az önkéntes szolgáltatási tevékenység úgy jelenik meg, mint ami a 

tapasztalatszerzés, az információcsere, a fiatalok és idősek részvétele által hozzájárulás  a tár-

sadalmi szolidaritáshoz. 

Az Önkéntes Központ Alapítvány megfogalmazásában az önkéntesség olyan tevékenység, 

melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföl-

dön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az 

önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az 

önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának 

segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevé-

kenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben 

for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi 

beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkozta-

tottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében. 

A definíciós vitáktól függetlenül megállapítható, hogy az önkéntes tevékenység minden 

formában hasznos, ezért érdemes tág fogalmat alkalmazni. A hazai fogalom használatára ne-

gatívan hatott, az a kormányzati kommunikáció, ami az érettségi teljesítéséhez kötelezően elő-

írt iskolai társadalmi munka bevezetése előtt folyt. Civil kezdeményezésre lett a „kötelező ön-

kéntesség” helyett „iskolai közösségi szolgálat” a tevékenység megnevezése a jogszabályok-

ban. A bevezetés átgondolása kedvezőbb fogadtatásra talált volna a diákok és a pedagógusok 

körében. 

Hasonló „átnevezés” lenne szükséges, a kormány által bevezetett másik intézkedés kap-

csán. 2014-től a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülő emberek választ-

ható, 30 napos önkéntes tevékenységet folytathatnak. A jelenlegi szabályozás értelmében a 

munkanélküli státuszba került emberek akkor jogosultak segélyekre, ha meghatározott ideig 

közmunkát végeznek. Ha erre nem veszik fel őket, nincs ilyen lehetőség, annak érdekében, 

hogy rendszeres, munkához hasonló napirenddel és kapcsolatokkal hozzásegíthetők legyenek 

a foglalkoztatáshoz, 30 napos önkéntes tevékenység, „FHT önkéntesség” is választható szá-

mukra. Ez sem tekinthető tisztán önkéntes tevékenységnek, a kötelező jellege és a tevékeny-

séghez kapcsolódó tapasztalatok sokakban negatív érzéseket keltettek, ami messze áll az ön-

kéntesség szellemiségétől. A szervezés tapasztalatai összefoglaló Önkéntes Központ Alapít-

vány megfogalmazása szerint javasolt lenne inkább az egyéni közösségi munka vagy foglal-

koztathatósági közösségi szolgálat elnevezés.3 

2011-ben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlása alapján átvett önkéntes defi-

níció tágabb keretet enged az önkéntesség értelmezésének, hiszen itt a munkaerőpiaci  szem-

pontok érvényesültek, az, hogy a fizetett munka mellett milyen ingyenes, önkéntes tevékeny-

séget folytatunk. Ebben a megközelítésben az is ide sorolható, ha szüleinket ápoljuk,  vagy ha 

a nagymama unokájáról gondoskodik. 

                                                      
3 F. Tóth 2014. 
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Civil szervezet tagjaként a családon belüli segítés számomra kötelesség, nem önkéntes te-

vékenység, ugyanakkor munkaerő-ráfordítási szempontból meghatározó ez a tevékenység, hi-

szen nem az állami alapellátást vesszük igénybe. Szervezeti önkéntesség során külön odafi-

gyelést érdemel, hogy az önkéntesek ne ugyanazt a munkát végezzék, mint a fizetett munka-

társak, hiszen az önkéntesnek frusztráló lehet, hogy ingyen dolgozik, míg más ezért pénzt kap, 

a fizetett alkalmazottban pedig félelmet kelt, hogy elveszítheti a munkáját. 

Ezért fontos megjegyezni, hogy az EGSZB nyilatkozata kiemeli: „Nem az a cél, hogy az 

önkéntes tevékenység helyettesítse a fizetett munkát, sőt kifejezetten az a kívánatos, hogy a fizetett 

munkát ne lehessen önkéntes tevékenységgel helyettesíteni. Az önkéntes tevékenység különleges 

értéke az, hogy hozzájárul a közösség formálásához. Az önkéntes tevékenység nem egyszerű tár-

sadalmi szolgáltatás és nem is azért van, hogy állami alapfeladatokat vállaljon át”.4 

Az önkéntesek motivációja és tipizálása 

Ahhoz, hogy jó múzeumi önkéntes programokat tudjunk kialakítani, nem árt, ha tudjuk, jel-

lemzően kik nyitottak hazánkban az önkéntes tevékenységre. Több motivációs kutatás közül 

az egyik legfrissebb a Bartal Anna Mária és Kmetty Zoltán által 2008-ban végezett szociológiai 

felmérés, mely alapján a hazai önkéntesség erőteljesen érték, de kevésbé norma és legkevésbé 

sem hitrendszer által vezérelt cselekvés.5 Azt vizsgálták, milyen motivációs tényezők állnak 

az önkéntes tevékenységek hátterében. Ezek a területek a következők: 

− másokon segítés, egy társadalmi ügy / társadalmi csoport melletti elköteleződés , 

− a szervezet missziójának megértése, tapasztalati tanulás , 

− barátok, családtagok, illetve környezetében lévők követése, akik önkéntesek, 

− egyfajta önvédelem, megszabadulni a magáról alkotott negatív érzésektől , 

− karrier-tényező, a jövőbeni foglalkozása szempontjából hasznos tapasztalatok szerzése , 

− elismertség, a formális megbecsülésének igénye, 

− szociális: új ismeretségeket és barátságok, 

− reciprocitás elve , adok-kapok cserekapcsolatnak tekinti az önkéntes, 

− visszahatás (reaktivitás), jobbá tegye azt a rosszat, ami történt vele az életében , 

− önmegbecsülés, az önkéntes munka által jobban, és fontosabbnak érzi magát , 

− vallás, hitéletbeli elköteleződésnek való megfelelés, 

− a helyi önkormányzati /kormányzati forrás és támogatás hiánya motiválja , 

− kulturális motiváció: az önkéntes fontosnak tartja a kultúra megóvását, megőrzését, és a 

különböző kultúrák megismerését, 

− környezetvédelmi motiváció: az önkéntes tenni akar valamit a természet- és környezet-

védelemért, fenntartható fejlődésért. 

A felmérés mintája alapján a tipikus önkéntes olyan 18-45 év közötti nő, aki városokban 

vagy községekben él, inkább házas, de nagy gyakorisággal lehet hajadon, inkább gyermekes, 

aki általában 2 gyermeket nevel, de gyakori, hogy gyermektelen, felsőfokú vagy középfokú 

végzettsége van, gazdaságilag aktív, szolgáltatás jellegű, illetve felsőfokú képzettség önálló 

alkalmazását igénylő munkakörben dolgozik, a maga módján vallásosnak és katolikus feleke-

zetűnek vallja magát, átlagos havi jövedelme inkább 75-150 ezer forint között van, de gyakori, 

                                                      
4 EGSZB 2011, Arapovics. 2011. 
5 Bartal-Kmetty. 2009. 
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hogy ennél magasabb, 250-300 ezer forint és az elmúlt 10 évben lett önkéntes. A szervezetek-

nél végzett leggyakoribb önkéntes tevékenysége, hogy rendezvények, események szervezésé-

ben és lebonyolításában segédkezik, vagy pedig adminisztratív feladatokat lát el, vagy pedig 

gyermek- és ifjúságvédelmi programokban segédkezik. Az értékvizsgálat megállapította, hogy 

az önkéntesség elsősorban örömforrás, másodsorban közösségi élményt is jelent. „A magyar 

önkéntesek értékvezérelt cselekvését elsősorban egy társadalmi ügy és csoport melletti elkö-

teleződés motiválja, ami kiváltja az altruisztikus magatartást, a segítést. /…/ az önkéntesség 

mögöttes dinamikájában nagy szerepet játszik, hogy a szervezetek munkatársai partnerként 

kezelik-e az önkénteseket vagy „beosztottként“, illetve a munkatársak mennyire ismerik el az 

önkéntes segítők munkáját.” 6 

Önkéntesekkel kapcsolatos feladatok a múzeumokban 

Az önkéntesek és a középiskolás iskolai közösségi szolgálatosok fogadása egyszerre öröm a 

szervezetnek és egyszerre jelenti új feladatok megszervezését. A múzeumi közösségek fejlesz-

tése, új célcsoportok bevonása (pl. idősek, tinédzserek, egyetemisták) és közösségi aktivizálása 

a társadalmi szolidaritást és a művelődést, a kulturálódást egyaránt erősíti .7 Az alábbiakban a 

nonprofit szervezetekben gyűjtött tapasztalatok alapján foglalom össze, mire érdemes figyelni 

önkéntesek bevonása esetén: 

Önkéntes a múzeumban. Minden szervezetben az új belépő helyét, feladatait meg kell ter-

vezni, még akkor is, ha nem kifejezetten munkakörről beszélhetünk. A szervezet részévé kell 

válnia, adva a véleményére. Mindenképpen olyan feladatot kell tervezni, ami nem egyenértékű 

a fizetett alkalmazottak munkakörével és segíti, bővíti a múzeumi tevékenységek körét. pl. 

tárlatvezetés, közönségkapcsolati feladatok, közösségszervezés, egyedi programok stb.  

Szervezeti irányelvek, önkéntes szerződés. A feladat kiválasztásában meghatározó annak 

áttekintése, milyen munka milyen minőségi és felelősségi köre van. Az önkéntessel célszerű 

szerződést kötni, ennek kereteit a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvény tartalmazza. 

Önkéntesekkel kapcsolatos HR feladatok: toborzás, kiválasztás. Sok esetben az önkéntesek 

toborzása és kiválasztása olyan komoly HR feladatok elvégzésével jár, mint egy munkatárs 

felvétele. A legfontosabb, hogy a múzeumi értékrendet elfogadja az önkéntes. A feltételrend-

szert célszerű a program meghirdetése előtt tisztázni. A feltételeket a kereslet – kínálat hatá-

rozza meg. Annak célszerű felvenni az önkéntest, aki a koordinátora, mentora lesz a későbbi-

ekben. 

Az önkéntes bevezetése a múzeumba. Miképpen az új munkatársat, az önkéntest is meg kell 

ismertetni a múzeumi dolgozókkal, be kell járni a múzeumot, ismernie kell a helyi adottságo-

kat. Legfontosabb, hogy tudja, hova forduljon probléma esetén. 

Az önkéntes képzése, felkészítése. Ténylegesen minden önkéntes programot megelőzően 

felkészítő képzést kell tartani a múzeum tevékenységéről a felelős munkatársak bemutatásával. 

A felkészítés elengedhetetlen. 

Koordinálás, mentorálás. Az önkéntesek munkáját segítő főállású munkatársnak kell kí-

sérnie. Angol tanulmányok szerint minimum 4 hónap felkészítés/próbaidő szükséges. 

                                                      
6 Bartal. 2010, 
7 Arapovics 2014. 
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Motiválás, megtartás. Az egyik legfontosabb feladat, hogy meg tudjuk tartani az önkénte-

seinket! Ehhez vonzó és kihívást jelentő feladatokat kell felajánlani, engedni kell a tevékeny-

ség kibontakozását. célszerű exkluzív programokkal, belépőkkel, nyitás előtti VIP tárlatveze-

tésekkel jutalmazni. 

Dicséret, megbecsülés, elismerés, köszönet. Nem lehet eleget köszönni az ingyenes idő-

adományt! Az elismerés, elismertetés segítése mindenek előtt való.  

Ellenőrzés, számonkérés, értékelés. Érdemes már az elején tisztázni, (akár önkéntes szer-

ződésben is rögzíteni) az ellenőrzés mikéntét, rendszerességét. Fontos az elején rögzíteni a 

teljesítményértékelés formáit. 

Kilépés. Miképpen sétáló cédulával járjuk körbe munkahelyünket kilépéskor, hasonlóan 

kell eljárni, amikor az önkéntes már befejezi a tevékenységét. Az eszközök, belépők, kölcsön-

zött könyvek stb. visszajuttatásával, a későbbi együttműködés reményével, az igazolások ki-

adásával kell lezárni a folyamatot. 

Múzeumi önkéntes program. Azok a múzeumok tudják hatékonyan haderőre fogni az ön-

kénteseket, akik komplex programot készítenek, átgondolják a fenti kérdéseket, majd folya-

matosan felülvizsgálják. Mintát adhat a Szépművészeti Múzeum, vagy a Ludwig Múzeum 

programja. 

Az önkéntesség elismerése 

Az említett önkéntes motivációs kutatások bizonyították, hogy az önkéntesek motivációja 

szempontjából nagy szerepe van a példamutatásnak. A felnőttszocializáció esetében a minta-

adás, a jó példa és annak elismerése meghatározó a társadalmi szolidaritás érdekében. A mérés 

és a népszerűsítés mellett fontos feladat az adományozók, az önkéntesek elismerése. Ezek ki-

fejezhetők díjakban (pl. Év Önkéntese), de munkaerőpiaci  előnyben vagy egyetemi kreditpon-

tokban is. A dicséret és jutalmazás mellett eszközök kifejlesztésére is sor került. 

Az önkéntes munka elismerése alapvető a tevékenység terjesztése, a cselekvések ösztön-

zése érdekében. Az önkéntesség elismerésére az Önkéntes Központ Alapítvány munkatársai 

egy nemzetközi projekt keretein belül olyan „kompetencia portfoliót” dolgoztak ki, amellyel 

felmérhetők az önkéntesség során megszerzett, a munkaerőpiac számára is fontos képességek, 

kompetenciák. Ezek láthatóvá tétele segíthetnek az önkéntes tapasztalatokkal rendelkezőknek 

a munkakeresésben. Az Önkéntes Portfólió 3 részből áll. A füzetszerű Önkéntesként szerzett 

képességek felmérése – Kompetenciák feltárása, az kiskönyvszerű Önkéntes útlevél – Önkén-

tesként végzett tevékenységek gyűjteménye, különálló igazolás, a Betétlap önéletrajzhoz – Ön-

kéntesként szerzett kompetenciáim prezentálása a munkáltatónak. Az Önkéntesség Európai 

Éve idején ezt a portfóliót a Képesítési Keretrendszer követelményeinek és a kulcskompeten-

ciák láthatóvá tételével megújítottuk. 8 A portfólió célja, hogy az önkéntesek a munkaerőpia-

con elismertessék, érvényesíteni tudják tapasztalataikat, célja az elvégzett önkéntes tevékeny-

ségek összesítése, leírása, igazolása. A portfólió lehetőség az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükséges kulcskompetenciák elismertetésére, a nem-formális tanulás bemutatására. Letölt-

hető: http://www.onkentes.hu/cikkek/kompetencia-portfolio 

                                                      
8 A kiadvány újbóli megjelenésében aktív szerepet vállaltam az Uj Széchenyi Terv TÁMOP 5.5.2. program támo-

gatásával, az „Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten” című TÁMOP -5.5.2-09/1-2009-

0001 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. http://www.onkentes.hu/cikkek/kompetencia-portfolio 

http://www.onkentes.hu/cikkek/kompetencia-portfolio
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A múzeumi önkéntesség presztízse 

A kulturális intézményben végzett önkéntes tevékenységnek presztízse van. Nem akárki léphet 

be a kulisszák mögé! Nem akárki férhet hozzá testközelből kulturális kincseinkhez. Nem 

akárki láthatja a megnyitó előtt a kiállítás anyagát! A múzeumi önkéntesség előnye, hogy szép 

környezetben, egyedi tárgyak között és hasonló érdeklődésű emberekkel körbevéve végezhe-

tünk önkéntes munkát. Az sem utolsó szempont – ami sok önkéntes motivál az új típusú ön-

kéntesség során – hogy pályánk elején jól mutat az önéletrajzunkban, hogy egy kulturális in-

tézményben tapasztalatot szereztünk – különösen, ha ezen a területen szeretnénk elhelyez-

kedni. Őrízzük meg tehát a múzeumi önkéntesség presztízsét! 
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