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már kipróbált lépések megismertetésére a helyi
munkaközösségi keret jó volt. A hazai és külföl-
di tágabb körrel való kapcsolatok kiépítésére
nagyszerû alkalmat nyújtottak az MKE vándor-
gyûlései, ahol célunk volt, hogy mindig más
megyében, minél nagyobb számban jelenjenek
meg, tanuljanak és tanítsanak, ismerkedjenek
másokkal és mutassák meg magukat az iskolai
könyvtárban dolgozók is.

Milyen hiány pótlására szolgált az akadémia?
Sem az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum, sem az Országos Pedagógiai Intézet, sem
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ
nem folytatott az 1980-as években kutatást a
szakképzett (fõleg közép-) iskolai könyvtárosok
körében. A felsõoktatási képzésben a hallgatók
hiányos felkészítést kaptak a közoktatási könyv-
tárakat tekintve a leglényegesebb területrõl, az
iskolában végzendõ olvasószolgálat speciális
kérdéseirõl: olvasáslélektan, a tanulás tanítá-
sa, olvasásszociológia, a kérdéskultúra kérdé-
sei, helyi könyvtárhasználati tematika (mai
szóval: helyi tanterv) készítése, tanár és diák
igényének fejlesztése egyénileg és csoporto-
san, a tantestülettel való kapcsolat módszerta-
ni és etikai kérdései, az egyéni és a csoportos
foglalkozások speciális lehetõségei a könyv-
tárostanárok munkaidejében, munkafényképek
készítése és elemzése stb.

Végül az 1983 és 1991 közötti évekbõl né-
hány adatot közlök, az elsõ öt akadémiáról:
1983: Az iskolai könyvtár mint a könyvtárügy
része (Budapest)
1985: Olvasásfejlesztés könyvtári eszközökkel
(Budapest, Veszprém)
1987: Iskolai könyvtárosok pedagógiai munkája
(Budapest, Kunszentmiklós)
1989: Könyvtár az iskolavezetésben, vezetés a
könyvtárban (Budapest, Aszód, Gödöllõ)
1991: A tájékoztató szolgálat egyes kérdései az
iskolai könyvtárakban. Kommunikáció, kérdés-
kultúra (Budapest)

Ma, huszonkét év múltán is vallom:
– pompás dolog munkaközösségben találkozni
évente két-három alkalommal,
– csuda vidám, kellemes élmény országot-szak-
mát megismerni a vándorgyûlésen, sok újat hal-
lani az MKE ülésein,
– égetõen kell a nyüzsgéstõl mentes, elmélyült

munkát igénylõ, „élenjáró” szakemberek számá-
ra tervezett Nyári Akadémia.

Ezért örültem, hogy hivatástudó utódaim
megszervezték a tizedik akadémiát, ahol a szom-
bathelyi, budapesti és más könyvtárostanárok
közzé tehették tudásukat, mi, hallgatók pedig
tanulhattunk tõlük.

Várjuk a következõ nyári akadémiát!
Ugrin Gáborné

ny. könyvtárostanár

„Hivatása könyvtáros”

– két kiváló szakemberrõl –

„Hivatása könyvtáros” – ezt választotta harminc-
hetedik vándorgyûlése címéül a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete (MKE). A vándorgyûlés té-
mái között szereplõ kérdések, mint a könyvtáros
szerepe a társadalomban, a könyvtáros hivatás, a
könyvtáros etikai kódex, valóban állandó témái
szakmai vitáinknak, ezért indokolt volt napirendre
tûzésük. E kérdések vizsgálata közben újra és
újra felmerül, hogy a társadalom sem erkölcsi-
leg, sem anyagilag nem becsüli meg kellõkép-
pen munkánkat. Természetesen ezeknek a meg-
állapításoknak van valóságos alapjuk, azonban
joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon a könyv-
táros szakma felismeri-e és megbecsüli-e kiváló
kollégáit. Azokat, akik itt dolgoznak közöttünk
és akik, ha nem is az országos média kereszttü-
zében, de azért széles körben ismerten dolgoz-
nak a „tudásalapú társadalom” megvalósításáért,
a könyvtáros szakma megbecsültségének növe-
léséért.

Akik jelen voltak a Társadalomtudományi
Szekció Innováció és mindennapok: az alkotó
könyvtáros címû szekcióülésen, elsõként Jónás

Károly és Villám Judit elõadását hallgathatták
meg a következõ témában: Történelem – politi-
ka: kézikönyvekkel az olvasó és a tudomány
szolgálatában.

Vajon tudjuk-e, hogy mennyi szakmai munka
a feltétele egy ilyen elõadás megtartásának, va-
jon érdekel-e bennünket annak a két embernek
az élete, akik nem romantikus fellángolásból
választották a könyvtáros hivatást – ketten együtt
már több mint négy évtizede könyvtárosok –,
vajon elhisszük-e, hogy ilyen emberek azok, akik
megteremthetik a könyvtáros szakma becsületét?
Elkötelezettségükre, hivatásszeretetükre, szakmai
munkájuk színvonalára, a könyvtáros szakmáért
történõ társadalmi szerepvállalásukra gyakran
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gondolok más kollégák példájával együtt, ami-
kor az etikai munkabizottságban kell javaslato-
kat megfogalmazni a könyvtárosokra vonatkozó
etikai szabályokkal kapcsolatban.

Azt gondolom, hogy a társadalmi megbecsü-
lés egyik jele az, ha az elismert könyvtárosok
életútját bemutatjuk, szakmai és társadalmi sike-
reiket, valamint közéleti szerepvállalásaikat nyil-
vánossá tesszük. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy
reális képet alakíthassunk ki szakmánk társadal-
mi megítélésérõl. Jónás Károly augusztus 20-a
alkalmából kapott Szinnyei-díjat, Villám Judit
július 1-jén kapta meg a Közszolgálatért és az
Országgyûlésért Díjat. Ez adja aktualitását könyv-
tárosi életútjuk bemutatásának.

Az Országgyûlési Könyvtárban több évtize-
des munkakapcsolat alapján jól ismerem mind-
két kolléga tevékenységét, mégis úgy gondolom,
az a leghitelesebb, ha néhány kérdéshez kapcso-
lódóan õk mondják el könyvtárosi életútjuk leg-
fontosabb állomásait.

Egy rövid beszélgetés nem alkalmas arra,

hogy teljes életutatokat áttekintsük. A kép, ami

így kirajzolódik, töredékes lesz, de szeretném,

ha az általatok legfontosabbnak ítélt mozzanato-

kat felelevenítenétek.

Jónás Károly: 1971-ben magyar–történelem
szakon végeztem az Egri Tanárképzõ Fõiskolán,
majd 1973-ban  történelem kiegészítõ szakon
kaptam másoddiplomát az ELTE bölcsészkarán.
1980-ban A Képviselõházi Könyvtár története
1918–1939. címû disszertáció megvédésével
bölcsészdoktori címet szereztem az ELTE böl-
csészkarán. 1971-tõl 1980-ig az Országgyûlési
Könyvtár olvasószolgálati osztályán tájékoztató
könyvtárosként, 1980-tól 2004-ig az osztály ve-
zetõjeként dolgoztam, 2004-tõl a Képviselõtájé-
koztatási osztályon vezetõ fõtanácsosként tájé-
koztató könyvtáros és a Magyar Parlamenti
Gyûjtemény tudományos kutatója vagyok. 1976-
ban Kiváló Munkáért Kitüntetésben részesültem,
1999-ben az Országgyûlés elnöke által létesített
Ghyczy-díj tulajdonosa lettem. Több könyvet
írtam, cikkeim és tanulmányaim különbözõ
könyvtári és történelmi szakfolyóiratokban jelen-
tek meg.

Villám Judit: 1986-ban végeztem az ELTE
BTK magyar nyelv és irodalom–történelem sza-
kán. Még egyetemista koromban két évig a
Nyelvészeti Tanszék könyvtárában dolgoztam
könyvtárosként. Ezután az MTA Nyelvtudomá-

nyi Intézetében tudományos segédmunkatársként
részt vettem a Történeti Etimológiai Szótár né-
met nyelvû változatának megírásában. 1993-tól
az Országgyûlési Könyvtár Képviselõtájékozta-
tási osztályán dolgozom tájékoztató könyvtáros-
ként. 1996-tól a Magyar Parlamenti Gyûjtemény
gyûjteményvezetõi feladatait is ellátom. Alapve-
tõ feladatom a képviselõk és a nyilvánosság tá-
jékoztatása, valamint a gyûjteménnyel kapcsola-
tos munkák irányítása. Fõ kutatási területem az
országgyûlés története. 2002-tõl az MKE Társa-
dalomtudományi Szekciójának titkára vagyok.

A vándorgyûlésen való közös szereplésetek

hosszú múltra visszatekintõ együttes munka újabb

állomása volt. Hogyan kezdõdött ez és milyen

események kötõdnek hozzá?

J. K.: A ’80-as évektõl számos könyvtártör-
téneti írásom jelent meg, ezek – mivel az Or-
szággyûlési Könyvtár a parlament részeként te-
vékenykedett – ezer szállal kapcsolódtak a Ma-
gyar Országgyûlés történetéhez, amelyre szintén
kiterjesztettem kutatásaimat.

Villám Judit könyvtárba kerülése után hama-
rosan kiderült közös érdeklõdési körünk, közös
kutatási területünk. A Magyar Parlamenti Gyûj-
temény ekkor még szervezetileg az én osztályom-
hoz, vagyis az olvasószolgálati osztályhoz tarto-
zott, mindkettõnk szaktájékoztató tevékenységé-
nek ellátása folyamatos munkakapcsolat kiala-
kulásához vezetett.

1996-ban a gyûjtemény Judit gyûjteményve-
zetõi kinevezésével a képviselõtájékoztatási osz-
tályhoz került, s az országgyûlés történetével és
mûködésével kapcsolatos kérdések megválaszo-

A képen Villám Judit és Jónás Károly
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lásában folytattuk gyümölcsözõ együttmûködé-
sünket, amely – úgy érzem – mindkét osztály
szempontjából eredményesnek bizonyult. Több
közös kézikönyvünk és tanulmányunk jelent meg.
Ezek közül a 2002-ben az Országgyûlés által
kiadott A Magyar Országgyûlés elnökei 1848–

2002 címû almanachot és a 2004-ben az Ország-
gyûlési Könyvtár és a Miniszterelnöki Hivatal
közös gondozásában napvilágot látott Magyar

kormányprogramok 1867–2002 címû kétkötetes
munkánkat említem meg.

V. J.: Kutatói tevékenységemet a könyvtár-
ban is folytattam, rendszeresen publikáltam. Az
együttes munkavégzés kedvezõen hatott a közös
kutatási tevékenység ösztönzésére is. A Jónás
Karcsi által említett elõzményeket követõen te-
hát nem tekinthetõ véletlennek, hogy a ’90-es
évek végétõl a parlamenti üléseken bemutatott
kormányprogramok gyûjtõmunkálatainak – eze-
ket egyéni történelmi érdeklõdésünktõl indíttat-
va még külön kezdtük el – folytatását már össze-
fogással és hatékony munkamegosztással fejez-
tük be. A házelnökök életrajzát tartalmazó könyv
megírására Jónás Karcsit kérte fel könyvtárunk
fõigazgatója, és nagy megtiszteltetés volt, hogy
Karcsi engem választott szerzõtársnak.

J. K.: Közös tevékenységünket tovább segí-
tette egy fontos esemény: 2004 második félévé-
tõl az olvasószolgálati osztályról áthelyezéssel a
Magyar Parlamenti Gyûjtemény munkatársa let-
tem. Ez a tény önmagában is növelte együttmû-
ködési lehetõségeinket, azóta – a közösen nyúj-
tott olvasótermi tájékoztatások, szolgálatok mel-
lett – számos közös parlamenti kiállítás, közö-
sen összeállított országgyûlési háttérkiadvány
született. Ezekkel egyidejûleg komoly kutatáso-
kat igénylõ feladatokat is kaptunk, amelyek 1848-
tól az országgyûlési elnökökkel és alelnökökkel
kapcsolatos dokumentumok, tárgyak összegyûj-
tésébõl kialakítandó elnöki archívum létrehozá-
sa és gondozása címszóval foglalhatók össze.
Természetesen egyéb közös munkáink is van-
nak, s jó néhány szakmai kérdésben vagy össze-
jövetelen együtt szerepelünk, ilyen volt a ván-
dorgyûlés is.

**
Az elmondottakból is jól érzékelhetõ az Or-

szággyûlési Könyvtár munkájának két leglénye-
gesebb mozzanata: az, hogy egyaránt kell az
Országgyûlés jogalkotó tevékenységét a lehetõ
legszélesebb értelemben segítenünk, és ugyan-

ilyen elkötelezettséggel kell a nyilvánosság szol-
gálatában az országos szakkönyvtári feladatain-
kat is ellátnunk.

Jónás Károly és Villám Judit közös munkája
szimbolikusan jeleníti meg az Országgyûlési
Könyvtár kettõs funkcióját. Egyikük életútjának
nagy része elsõsorban a nyilvános olvasóközön-
séggel, másikuké inkább a parlament könyvtári
kiszolgálásával fonódott össze. Egyik könyvük
az Országgyûlés elnökeivel, illetve az intézmény
történetével, másik könyvük a kormányprogram-
okkal, ezáltal az ország történetével foglalkozik.
Villám Juditot Szili Katalin, az Országgyûlés
elnöke tüntette ki a képviselõtájékoztatási tevé-
kenységben, a Magyar Parlamenti Gyûjtemény
gondozásában elért sikereiért és publikációs te-
vékenységéért. Jónás Károlynak a Nemzeti Kul-
turális Örökség minisztere, Bozóki András adott
díjat több évtizedes tájékoztatói, vezetõi és kuta-
tói tevékenységéért.

Jónás Károly és Villám Judit példája azt
mutatja számomra, hogy a könyvtáros egyidejû-
leg lehet a szakma elmélyült ismerõje és sikere-
sen publikáló szakember, valamint – ami nem
kevésbé fontos – szerethetik kollégái is.

Jónás Károlyról és Villám Juditról méltán
mondhatjuk: „Hivatása könyvtáros!”

Redl Károly


