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2011. november 15. 
 

Beszámoló a Szépművészeti Múzeum Könyvtárában folyó önkéntes munkáról 
http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/konyvtar 

 
A Szépművészeti Múzeum 2006 augusztusában meghirdetett Önkéntes Programja nagy 
érdeklődéssel indult. Elsősorban az információs pulthoz kerestek segítőket, akik idegen 
nyelven is, udvarias, és pontos információkkal látják el a múzeumlátogatókat, érdeklődőket.  
A meglepően nagyszámú jelentkezőből kiválogatott mintegy 100 fős csapat tagjainak sokféle 
érdeklődési köre, végzettsége, személyes tulajdonságai lehetővé tették, hogy a meghirdetett 
feladatokon túl az intézmény különböző tevékenységeibe is belevonják Őket. Az Önkéntes 
Program így a dinamikusan fejlődő Szépművészeti Múzeum egyik sikeres csapata lett. 

A múzeum életében gyakorta előfordult az önkéntes munka. Általános szokás volt pl. 
a II. világháború előtt, a díjtalan gyakornok alkalmazása, amely több évig is tarthatott. Ha jól 
megállta a helyét, megfelelő tudást szerzett, akkor alkalmazták a gyűjteményi osztályokra. 
A mai múzeumi életben is fontos szerepe van az önkéntes munkának. 
 
A palota főbejáratánál elhelyezkedő információs pult üzemeltetésén kívül, a tárlatvezetéseken, 
rendezvények, fogadások szervezésében, lebonyolításában, hostess-munkatársakként lehet 
rájuk számítani. A látogatókat segítő eligazító táblák, ismertetők, audio guide-ok 
összeállításában, fordításában (eddig összesen 17 nyelven) vesznek részt. Művészetterápiai, 
gyermek-foglalkozásokat, teremőrök részére nyelvtanfolyamot tartanak, és továbbképzéseket 
szerveznek. A múzeum adminisztratív feladataiban – postázás, meghívók borítékolása, 
adatrögzítés, statisztika, önkéntes hírmondó szerkesztési munkái, internetes megjelenítések –, 
és nem utolsó sorban, a könyvtári munkálatokban is segédkeznek.  
 

Az önkéntesek munkáját a Szépművészeti Múzeum Közönségszolgálati Osztálya 
koordinálja. Az osztály vezetője, Csordás Izabella az Önkéntes Program koordinátora. 
Munkáját jelenleg egy közalkalmazott segíti.  
A jelentkező kiválasztása után a múzeum szerződést köt az önkéntessel, egyeztetve az 
osztályok vezetőjével, koordinátoraival. A szerződéssel hivatalos jogviszonyba kerülnek a 
szerződő felek, amely jogviszony természetesen mindkét fél részéről azonnali hatállyal 
felbontható.  
Az önkéntesi munka feladatait, szervezeti kereteit, az elvárásokat és ajánlásokat az 
„Önkéntes Kézikönyv” foglalja magában, amelyet rendszeresen frissítenek. A főigazgató 
által jóváhagyott dokumentum rögzíti a program célját, a résztvevők felkészítését, 
továbbképzést. Kitér az önkéntestől elvárható viselkedési/öltözködési normákra éppúgy, mint 
a múzeum különleges nemzeti értékének védelmével kapcsolatos, szigorú előírásokra, 
felelősségvállalásra. Az önkéntes a munkát szabadidejében végzi, ellenszolgáltatás nélkül. 
Aktív önkénteseink havi nyolc munkaóra elvégzését vállalják, amely természetesen lehet több 
is. Passzív önkénteseink, akik 1-2 hónapra megszakítják munkájukat.  
A feladatok koordinálásában, időbeosztások, „szolgálati helyek” kijelölésében, esetleges 
konfliktushelyzetek megoldásában a mentorok segédkeznek az Önkéntes Program 
vezetőjének. Önkénteseink belépéskor nyilatkozatot tesznek, személyes adataikat a 
szerződéskötéskor regisztrálják, és kapnak egy kitűzőt, amellyel igazolni tudják a csapathoz 
tartozásukat a kijelölt helyeken való tartózkodás alkalmával. 
 
A Szépművészeti Múzeum nagy örömmel fogadja az önkéntesek segítségét. Odaadó 
munkájukat egy-egy gesztussal honorálja: a főigazgató karácsonyi évértékelő fogadására való 
meghívással, szépművészeti múzeumi kiadványokkal, belépőjegyekkel.  
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2011-től „emeritus önkéntes” címet kap, aki az 55. életévét betöltötte, és a Szépművészeti 
Múzeumban öt éven túl végzett önkéntesi munkát. 
A múzeum havonta szervez önkéntes találkozókat, amelyeken az aktuális időszaki kiállítások 
megtekintésén kívül egy-egy gyűjteményi egységgel, múzeumi-belső munkaterületekkel 
ismerkedhetnek meg. 
Munkájukról, tudnivalókról, programokról – természetesen önkéntesek által szerkesztett – 
negyedéves, internetes, Önkénes Hírmondóból tájékozódhatnak: 
Önkéntes Hírmondó, Önkéntes Program/Volunteer Program. Felelős szerkesztő: Csordás 
Izabella, szerkesztő: Fábián Erika, tervezőszerkesztő: Árva Ildikó. 
www.onkentes.szepmuveszeti.hu 
 

A könyvtári munkára  jelentkezők széles köréből induláskor 5 főt választottunk ki. A 
csapat tagjai változnak, de általában 3-4 fő dolgozik rendszeresen. 
Személyes beszélgetések után tartunk egy rövid könyvtári tájékozatót. A feladatok 
meghatározása, és elosztása az egyes önkéntesek érdeklődési köre szerint alakul. 
Példák a kiválasztott személyek végzettségéről: 
mérnök – könyvtáros 
informatikus-könyvtáros – matematika tanár 
informatikus-könyvtáros – szerkesztő 
informatikus-könyvtáros – magyar szakos egyetemi hallgató 
informatikus-könyvtáros főiskolai hallgató 
programozó 
mérnök 
 
Életkorúk szerint nők-férfiak vegyesen, 20-on évesektől – nyugdíjasig. 
 
Elvégzett feladatok: 
A könyvtárosi munka legkevésbé hálás feladatai közé tartozó katalógusszerkesztés, 
katalóguscédula nyomtatás, előrendezés, beosztás (pl. 2007-ben 4900 katalóguscédula került 
beosztásra). 
 
A könyvtári feldolgozó munkában használatos gyűjteményi/kiállítási katalógusok raktári 
jelzet-segédletének Excel-ben való begépelése, szerkesztése, adatok frissítése. 
 
A HunTéka adatbázisba konvertált rekordok autopszia alapján történő revíziója, a teljes 
bibliográfiai rekord, ill. leltári adatok ellenőrzése, felülírása, kiegészítése. 
 
Van Gogh-dokumentum-gyűjteményünk revíziója. 
 
Folyóirat duplum-jegyzék összeállítása. 
 
Könyvtári szerzeményezési munka támogatása, hazai és nemzetközi kiadói prospektusok, 
jegyzékek rendezésével. A jegyzéken szereplő kiadványok behasonlítása a könyvtári 
katalógusban. Visszajelentők rendezése a partner neve szerint. 
Önkéntes segítéségével készítettünk honlapot a könyvtár nemzetközi cseréjéhez, amely a 
könyvtár cserekiadványait tartalmazza. 
 
Olvasószolgálati munkák: fénymásolat készítése, olvasótermi felügyelet. 
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Könyvtárközi kölcsönzés adminisztrációja, kölcsönzések regisztrálása. 
 
Könyvtár/Adattár részére a sajtófigyelő-kivágatok rendezése: 
az éves bontásban lévő gyűjtőket szoros időrendben kellett összerakni,   
újságcikk-kivágatokat, fénymásolatokat kronológiában, dossziéban rendezni, 
Szépművészeti Múzeumra vonatkozó internetes hivatkozások, cikkek kigyűjtése, nyomtatása, 
rendezése, 
Szépművészeti Múzeumra vonatkozó nyomtatott sajtó gyűjtése. 
Magyar és nemzetközi művészeti események, tudományos előadások meghívóit tartalmazó 
kisnyomtatvány-gyűjtemény rendezése (városnév/intézménynév/dátum szerint).  
 
„Magyarországi és magyar nyelvű folyóiratok a Szépművészeti Múzeum Könyvtárában” 
jegyzék elkészítése a „Magyar Virtuális Múzeum” adatbázisa részére. Közreadása még 
szerkesztés alatt, ahogy a Szépművészeti Múzeum bibliográfiájából egy internetes adatbázis 
kialakítása is aktuális munka. 
 
A könyvtári önkéntesek feladataikat a könyvtár nyitva tartás alatt végzik: 
hétfőtől – péntekig naponta 9-18 óra, szombaton 9-13 óra között 
júliusban, augusztusban: hétfőtől – csütörtökig  9-16 óra, pénteken 9-13 óra között. 
 
A könyvtári önkéntesek 2006 szeptember óta teljesített óraszámai: 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (I-

XI.) 
összesen 

6 fő  
168,5h 

5 fő  
398 h 

4 fő  
284 h 

3fő  
260 h 

3fő  
258h 

4fő 
242 

8fő 
1610h 

 
A könyvtári önkénteseinek munkájával kapcsolatban felmerül néhány kérdés: 
Mi motiválja az önkéntest, hogy a Szépművészeti Múzeum könyvtárában dolgozzon? 
Talán a könyvtári munka érdekli? Új emberi kapcsolatok kiépítésének lehetősége motiválja? 
Esetleg további életpályájára fontos kihatással lehet? Ajánlólevelet szeretne, amellyel 
megtámogathatja állásinterjúját?  
Válaszok: általában a könyvtárban jó lenni, jó olvasni, szép, vagy különleges a környezet, 
érdekes a könyvtári munka. Felsőfokú tanulmányaihoz szakmai tapasztalatot tud szerezni. 
Mindenképpen fontos a szakmai kapcsolatok, információk megszerzése, és erre kitűnő egy 
ilyen lehetőség. Szereti a csöndes, elmélyülő munkát, humán beállítottságú, szívesen tölti 
ilyen munkával a szabadidejét. Érdeklődik a képzőművészetek iránt, gyakori látogatója a 
múzeumnak. 
 
Milyen végzettsége van? Milyen emberi tulajdonságokkal rendelkezik, amely segíti Őt a 
munkavégzésben? Fontos leszögezni, hogy ez is egy szakma, amit felsőfokú tanulmányokkal 
lehet elsajátítani, de sokat segít a helyismeret, tapasztalat. Könyvtárunk az ország kiemelkedő 
jelentőségű művészettörténeti bibliofil szakkönyvtára. A több mint 230 ezer rekordot 
tartalmazó internetes katalógusunkban, többségében szakrendben elhelyezett, mintegy 200 
ezer dokumentum között az eligazodást segítheti a képzőművészetben való jártasság. A 
szakterületről való általános informáltság, tudás, műveltség, nyelvismeret elengedhetetlen. 
A könyvtári munkában sok a magyar és nemzetközi szabvány, előírás, megtetézve a helyi 
szokásokkal. 
Emberi tulajdonságai – figyelmes, csöndes, nyugodt, önzetlen, nyitott az új dolgok iránt – 
teszik alkalmassá erre a munkára. 
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Mennyi időt kíván az önkéntes munkával tölteni? 
Ha kevés az ideje, nem érdemes betanítani, de ha életpályájának fontos állomása, ha nagy 
odaadással kívánja ellátni a feladatát, nagyobb figyelmet kell rá szenteljünk.  
Fontos a párbeszéd, tudnunk kell, mit akarunk és milyen elvárásaink lehetnek! 
 
Végezetül: szeretnénk, ha önkénteseink jól éreznék magukat nálunk. Kívánjuk, szerezzen 
örömet a közös munka, érezzék az elért eredményeket saját sikerüknek is! Szívből köszönjük 
lelkes, szorgos és önzetlen munkájukat! 

 
Illés Eszter 

eilles@szepmuveszeti.hu 
 
 
 


