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Nemzetközikutatásiprogram
magyarkezdeményezésre
XXI. század kommunikációja összegzo címet viselo
program a maga nemében
egyedülálló nemcsak hazai, hanem
szélesebb értelemben vett nemzetközi tudományos körökben is.
Kezdeményezésünkcélja az volt,
hogya modern társadalomtudományok, a szociológia,a pszichológia,
a tudománytörténet, a politikaelmélet, valamint a filozófia, a közgazdaságtan, a nyelvészeteszközeivel
fogalmazzunk meg kérdéseket és
elgondolásokat az információs társadalom alakulásáról. Az induláskor, 2000 decemberében az akkori
Westel és a Magyar Tudományos
Akadémia Filozófiai Kutatóintézete
több évretervezte a Mobil Információs TársadalomKutatási Programja címet viselo együttmuködést.
A kutatást kezdeményezoés abban
folyamatosanrészt vevo, azt figyelemmel kíséro westelesekjT-Mobile-osok (informatikusok,mérnökök,
tartalomfejlesztok, kommunikációs
szakemberek stb.) számára az új
(mobil)kommunikációstechnológiák
társadalmi-gazdaságifolyamatokhoz
való kapcsolódása,az alkalmazkodás és a (kölcsön)hatásvolt az egyik
legizgalmasabb kérdés. Ma már

- évekkelaz érdemi munka beindulását követoen- egyre inkább a várható hatásokelemzésénekkérdései
és a kutatásoktapasztalatainakközvetlenhasznosításakerülaz érdeklodés eloterébe.

mobilkommunikációbanbetöltött és

sadalomról van szó, és ezalatt ért-

nemzetközilegelismert tevékenysé-

jük az informatika robbanásszeru

ge óriási lehetoséget teremtett, és
egyben nagy felelosséget is jelent
a vállalkozáshoz.
A kutatásvezetéséreaz MTAFilo-

fejlodésével és a számítástechnika,
az elektronikus média és a távköz-

A XXI. század kommunikációja

zófiai Kutatóintézeténekigazgatóját,

lés összekapcsolódásávallétrejött
új világot, amelyben megszunoben
vannak a tér- és az idobeli különb-

címu programelso évébenkifejezetten a magyar tudósok részvételére

dr. Nyíri Kristóf professzortkértük
fel. A nemzetközilegismert, nagyte-

ségek, s bár a hagyományosinternet helyhez kötött, mégis a fizikai

építettünk. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy bizonyítást nyerjen:
a kezdeményezésentúl a magyar
kutatók hozzáadottérték-többlete

kintélyutudós szervezoje,koordinátora és magais aktívalkotójaa nagyszerucsapatmunkának,amelyazóta
hivatalosan is nemzetközivé vált.

mozgás a korábbiaknál sokkal intenzívebbé vált. Mobilitásunk a lét-

érdemes lesz arra, hogy felhívja

Több nagy konferenciára és számos kisebbtanácskozásrakerültsor

magára a nemzetközi tudományos
körök figyelmét. Miután a projekt
kezdettol fogva nyitott, azaz annak
minden eredménye,a tanulmányok
és konferenciákanyagahárom nyelvenazonnalhozzáférhetoazinterneten, nemvolt kétségünkafelol,hogy
nem marad észrevétlenés hatástalan a kezdeményezés.Az azonban

bennünketis meglepett- és ezt
az elso tanulmányok közlését követoen már észrevettük -, hogy úttöro szerepet vállaltunk, legalábbis
az európaikontinensen.A szélesköru érdeklodésés kapcsolódásiszándék, a szakma legnagyobbjainak
figyelme érzékeltette velünk: a kutatási téma idoszerusége,a vállalat

azelmúlt években,és a kutatássorozat dokumentumai nyomtatásbanis
megjelentek. Már az elso kiadvány
a 2002. évi frankfurti könyvkiállítás
egyik keresett kötete volt, bekerült
a német tudományoskönyv-forgaIomba.
A modern kommunikációban
dolgozók számáraaligha kérdéses,
hogy a XXI. század egyik legnagyobb kihívásaszakmájuklehetosége és felelossége egyben: hogyan
segítheti a kommunikációaz emberek mindennapi életét, személyes
boldogulását. Amikor információs
társadalomról beszélünk, ma már
egyre inkább mobilinformációs tár-

elemünk, kommunikálási igényünk
úgyszintén. Miközben alig tíz évvel
ezelott fogalmazásiés verbális akadályoztatásmiatt diszkriminációt kiáltottak emberjogi aktivisták, a mai
világ széles köru kommunikációs

technológiai tárházából bárki találhat a maga számára megfelelo kifejezésieszközt.
Történelmi
tanulmányainkból
tudjuk, hogy a távíró,majd a telefon
megjelenésévelmilyen módon alakult át az emberekélete,hogyanvált
az ember fizikai mozgásának,gúzsba kötöttségének feloldásával függetlenebbé. Kétségtelen,az emberi
fejlodést kíséro e technikai eszköz
megjelenésenagyhatásúlépésvolt.
Izgalmaskérdés:mennyivelment
(mehet)elorébbavilágezenúj eszközök révén?Stalán mégizgalmasabb:
van-e, lehet-e hatásuk az eszközt
kitalálóknak, annak használatára

megtanítóknaka mindennapi használókra, a technológia gyakorlati
alkalmazóira?
Kommunikációelméleti
megközelítésben a telefonálás idobeli
- a mobilozás esetében meg még

inkábbtérbeli- megkötöttség
alóli
felszabadítása az emberek közötti hagyományos kapcsolattartásnak. Ma már ismerjük a gazdaság,
a politika mindennapjaiba való és
a társadalmi nyilvánosságotalakító
hatásait, éppen e projekt kutatóinak jóvoltából is.S még mielott szememrevetnék,hogy csakis a pozitív
hatásokról szólok, sietve hozzáteszem:vannak árnyoldalaiis a témának.Többfélemegközelítés,sokféle
irányultságban bontakozikki a kutatást érdeklodéssel és figyelemmel
kíséronek. Egyvalamiazonbanegyre nyilvánvalóbbáválik: a kommunikációs környezet megváltozása
nemcsak a magatartásunkat, hanem a gondolkodási mechanizmusunkat is megváltoztathatja.S hogy
azt passzívszemlélokéntvagy aktív
alakítókéntéljük meg- valamennyiünkön múlik.
G. Németh György,
a tudományoskutatási
projekt koordinátora

