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Az elkövetkezőkben olyan könyvtárak -  a 
magyarországi amerikai, brit, francia, bolgár, 
osztrák, német, szovjet, lengyel és a külföldi ma
gyar intézetek könyvtárainak —, bemutatkozásá
ra kerül sor, amelyek idegen kulturális közegben 
egy adott kultúra reprezentálására vállalkoznak. 
A külföldi magyar intézetek, illetve általában a 
kulturális intézetek gyűjteményeinek ügye köre
inkben elsősorban szakmai kérdésként jelentke
zik. Napjainkban a probléma azonban másfajta 
összefüggések átgondolására is késztet.

E könyvtárak rendeltetése információk és ér
tékek, vagyis 'üzenet' közvetítése, azaz kultúrák 
közötti kommunikáció megteremtése.

Ma már lényegében tudományos közhely, 
hogy a kommunikáció a társadalom érintkezésé
nek alapvető formája. A kommunikáció célja a 
kölcsönös megértés biztosítása. Minden kapcso
latteremtés során a megértés garanciái a kom
munikációs szisztéma jellegében, annak formái
ban és hatékonyságában rejlenek.

A kommunikációs modell feltételezi a folya
mat mindkét végén a dinamizmust, vagyis azt, 
hogy a szándék viszontszándékra lel. Az informá
ciót küldő üzenete az információt fogadó közeg
re talál, s ebben a modellben a viszontjelzés re
ménye is benne foglaltatik. A folyamatban az in
formációt kibocsátó forrás és a fogadó szerepe 
mellett nem kisebb a jelentősége az információt 
közvetítő médiának, illetve esetünkben a médiák 
gyűjtőhelyének, a könyvtáraknak.

A kommunikációs folyamat bizonyos kom
munikációs rendszerben realizálódik, s a kom
munikációelmélet teoretikusai e rendszerek 
működésének számos feltételét és sajátosságát 
tisztázták. Közülük a vizsgált kérdés vonatkozá
sában különösen figyelemreméltók a követ
kezők:

-  mindenekelőtt szükséges egy olyan viszony 
kialakítása, amely „generálja” a kommuniká
ciót,

-  a kommunikátornak tisztában kell lennie az
zal, hogy milyen hatásokat kíván elérni a 
kommunikációs folyamat eredményeként,

-  a rendszer hatékonysága nagymértékben 
függ az információszükséglet és a szüksé
ges információ egyensúlyától, valamint

-  a nyilvánosság mértékétől.
Ha a könyvtárakat a kommunikációs rend

szer részeként kezeljük, a kommunikációs folya
mat alaptörvényei a könyvtárak működésénél
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kapcsolatos stratégiák kialakításában is megha
tározó szerepet kell, hogy betöltsenek.

A könyvtárak vonatkozásában a kommuniká
ciós rendszer egy sajátos formája az a könyv
tártípus, amely tudatosan törekszik a kultúrák kö
zötti információk tranzakciójának bonyolítására. 
Az intézményrendszer kialakulása a zárt nemzeti 
kultúrák kialakulásának és definiálásának idősza
kára esik, amely összekapcsolódott a nemzeti 
kultúrák megismertetésének igényével. Bizonyos 
országok több mint egy évszázada megteremtet
ték ezt az intézménytípust (pl. Franciaország), 
mások öt-hat évtizede vetették meg az alapjait 
(pl. Egyesült Államok, Nagy-Britannia). Magyar- 
ország az első világháborút követő periódusban 
eszmélt a feladatra, s szervezte meg az első kül
földi magyar intézeteket. Tehát az interkulturális 
kommunikáció csatornájának szerepét évtizedek 
óta vállalják ezek az intézmények, de ebben a 
kontextusban a kérdés analízisére eddig még 
nem került sor.

Általában minden jelenség tartós észlelése 
iniciálja az elméleti vizsgálódást. A kommuni
kációkutatás a tömegkommunikációs eszközök 
és az információs ipar robbanásszerű fejlődésé
vel került az érdeklődés középpontjába. Maga a 
tömegkommunikáció és információs ipar néhány 
évtizede építette már rendszerét, mire az analízis 
igénye az 1960-70-es évek fordulóján széles kör
ben felmerült.

Ezek a vizsgálatok elsősorban a tömegkom
munikáció kérdéseivel foglalkoztak. Az elemző 
munka természetesen a kommunikáció tradicio
nális formáit is felölelte, s számos más diszciplí
na, (biológia, nyelvészet, pszichológia stb.) terü
letén folyó kutatásokat is felhasználta a kérdés 
tisztázására. Ezek az elemzések a kommuniká
ciós folyamat egyetemes jellemzőit, illetve egy- 
egy kultúra keretén belül érvényes törvényeit 
vizsgálták. Sajátos szempontokat vetett fel azon
ban az a szituáció, amikor a kommunikációt kul
túrák szembesülése is befolyásolta.

A kapcsolat és hatástörténet az európai 
összehasonlító irodalomtörténet, nyelvészet, 
néprajz-, stb. kutatás területén nagy múltra tekint 
vissza. Magának az interkulturális kommuniká
ciós folyamatnak a vizsgálatára azonban szintén 
csak az 1960-as, illetve az 1970-es években 
terelődött a figyelem (M.H. Prosser, L.S. Harms, 
F. lonsef, J.C. Condon stb.).

Két felismerés terelte ebbe az irányba a kuta
tást. Egyrészt az, hogy az Egyesült Államokban a

multikulturális társadalom koncepciója elismert 
ténnyé vált. Az amerikai társadalom tudomásul 
vette, hogy hosszú távon sokféle etnikum együtt
élésével kell számolni és kommunikációjuk meg
teremtésével lehet a társadalmat megszervezni. 
Az egy társadalom keretén belül együttélő kultú
rák kommunikációjának kérdése hasonló módon 
érintette Kanadát, Ausztráliát -  s a modern mun
kaerőemigráció következtében — számos euró
pai országot (pl. Svédország, Németország etc.). 
A kutatást ösztönző másik tényező a fejlődő or
szágok és a fejlett nyugati világ kultúrájának 
szembesülése és kommunikációjának felgyorsu
lása volt.

A vizsgálat egyik ága a kulturális dialógus 
szellemében végzi elemzéseit, amely a kommuni
káció esélyeit, a kommunikációt megteremtő kö
zös feltételeket kutatja, a másik irányzat a kultú
rák közötti kommunikáció korlátáit, a krízis forrá
sait analizálja.

A kutatás az interkulturális kommunikáció 
széles skálájára (verbális, non-verbális, folklór, 
zene stb.) kiterjed, de nem foglalkozott eddig a 
könyvtárakkal, mint az interkulturális kommuniká
ciós rendszer csatornájával. Az összehasonlító 
könyvtártudomány a szakma eredményeinek 
nemzetközi összehasonlítására vállalkozott, de 
nem tekintette feladatának a kultúraközvetítő 
szerep analízisét.

A kilencvenes évek Európájában nyilvánvaló
an nagyobb érzékenységre és újabb dimenziók 
felismerésére késztet a bekövetkezett történelmi 
fordulat. Az integrációs folyamatok felgyorsulásá
val a Glóbus összezsugorodásának MacLuhan-i 
víziója közelebb jut a beteljesüléshez.

A határok elmosódása, a demokrácia, s nyo
mában a nyilvánosság bővülése az interkulturális 
kommunikáció esélyeit növeli. Az új kommuniká
ciós rendszerek kiépítésének időszakában a 
meglévő intézményrendszer megértése, újraérté
kelése, céljainak ismételt definiálása, s a kommu
nikációs rendszerek törvényei szerint a stratégiák 
újragondolása válik lehetővé és szükségessé.

A könyvtári rendszerek vonatkozásában ez a 
vizsgálódás nyomon követheti egyrészt

-  a minket partnernek tekinthető külföldi inté
zeteket és könyvtáraikat, másrészt

-  az általunk tudatosan megtervezett, a hazai 
kultúrát külföldön reprezentáló magyar inté
zetek könyvtárait,

-  harmadsorban nem érdektelen megvizsgálni 
a spontán, a tudományos érintkezés során
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kialakuló kommunikációs folyamat eredmé
nyeként másutt szerveződő, a nemzeti kultú
rák kutatását elősegítő gyűjteményeket, va
gyis az ún. germanica, fennica, americana, 
stb. és az ebbe a sorba illő hungarika anya
gok ilyen szerepét, lehetőségeit és a valós 
helyzetét.
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