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MIT TEHETNEK A KÖNYVTÁRAK AZ ÁLHÍREK
TERJEDÉSE ELLEN?
© raumlaborberlin a Kulturprojekte Berlin megbízásából

A könyvtárak aligha vannak felkészülve az
álhírek elleni harcra, mondják a kritikusok. Talán
valóban túl korán tekintették őket a jelenség
elleni védőbástyának. Ám hálózataik keretein belül igenis képesek arra, hogy felvegyék a
harcot a manipulált hírekkel szemben.
HOGYAN HATNAK AZ ÁLHÍREK?
A könyvtárak az e téren folytatott munkájuk során ez idáig abból indultak ki, hogy az álhírek elleni
leghatásosabb gyógymód, ha hiteles információkat terjesztenek. A „jó információk” azonban nem
egyszerűen egy üres lyukba hullnak – meg kell küzdeniük a fejekbe már berögződött álhírekkel.
Agykutatók rámutattak arra, hogy ez teljesen más, és egyszersmind jóval nehezebb feladat. Ha
ugyanis például a téves információk már meglévő meggyőződést támasztanak alá, az azok
helyesbítésére tett kísérlet az úgynevezett visszafelé elsülés effektusához vezethet – azok a
tények, amelyek nem az ember saját nézeteivel egyeznek, még meg is erősítik a téves
információkat.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az „álhír” igencsak divatos fogalommá nőtte ki magát, amelyet
különböző jelenségekre alkalmaznak. Teljes mértékben kitalált hírekre éppúgy, mint azokra,
amelyeket politikai okokból meghamisítanak ugyan, ám valóságtartalmuk is van. Ehhez jönnek
még a ténynek álcázott vélemények, valamint a klasszikus hírlapi kacsa is: olyan téves
információ, amely rendszerint tévedésen alapszik.
Itt megint csak bejön a képbe az emberi tényező, és ezzel a könyvtárak és munkatársaik
szerepe. Az információ ugyanis bizalmi áru, főleg ha arról van szó, hogy már meglévő
meggyőződéseket akarunk megkérdőjelezni. És nem szabad alábecsülnünk azt a tényt sem,
hogy a könyvtárakban már megtaláljuk azt az alapvető tudásbázist, hogy hogyan kell az
információkat feldolgozni és ellenőrizni.
TUDÁS ÁTADÁSA HÁLÓZATON BELÜL
„Differenciáltabban képzett könyvtárosokra lesz szükség”, nyilatkozta Nate Hill, a Metropolitan
New York Library Council ügyvezető igazgatója a Goethe Intézettel folytatott párbeszéd során. A
könyvtárak ismereteiből aztán egyidejűleg rokon szakmák is tudnának profitálni, mint például az
újságírás – Hill nézete szerint az archívumok kezelése és gondozása fontos alkotóeleme lehet az
álhírek elleni harcnak.
Hogy hogyan működne a tudás hatékony csereprogramja, azt az IREX, a Nemzetközi Kutatói és
Tanulmányút Bizottság egy impozáns projekt keretében mutatta be Ukrajnában. Ez a nemzetközi
és közhasznú szervezet mindenekelőtt könyvtárosokat, majd kereken 15.000 ukrán állampolgárt
tanított meg arra, hogy hogyan kell a forrásokat ellenőrizni és fizetett véleményeket, uszításokat,
valamint meghamisított videókat felismerni annak érdekében, hogy fellépjenek azzal a
manipulációval szemben, amelyet az Oroszország által finanszírozott propaganda fejt ki. A
könyvtárak önmagukból eredően valóban nincsenek felkészülve az álhírek elleni harcra.
Ám minden előfeltétel adott ahhoz, hogy egyre hatékonyabb eszközöket alkalmazva
vegyék fel azt.
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Forrás: https://www.goethe.de/ins/hu/hu/kul/bib/21468726.html
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Jelenleg egy második ipari forradalom zajlik körülöttünk. Nem is olyan
távoli jövőben nagyon sok munkát a robotok fognak végezni helyettünk
és több millió hagyományos munkahely fog megszűnni. Azokat a
munkákat
végző
emberek
maradnak
meg
továbbra
is
nélkülözhetetlennek, akik innovációt, szellemi hozzáadott értéket
visznek bele a munkájukba. És ez bizony nem megy jó
problémamegoldó készség, kreativitás és logikus gondolkodás nélkül.
Ennek fejlesztésére pedig a legalkalmasabb - de persze nem egyedüli
tantárgy - a matematika. Nem is sejtjük, mekkora értéket fognak
jelenteni hamarosan ezek a készségek, és hatalmas hátrányba fognak
majd kerülni azok, akikből ez hiányzik. Nekünk személyes missziónk, hogy szerethetővé és
érthetővé tegyük a matematikát és ezért hoztuk létre a "Mire jó a matematika?" előadásokat is.
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Forrás: https://www.mateking.hu/mirejoamatek
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„Joy of Europe” nemzetközi ifjúsági festészeti és
rajzverseny
A Gyermekek Kulturális Központjának Belgrádi Titkársága 2019. július 1-jéig öt
korcsoportban várja 4 és 18 év közötti tehetséges fiatalok jelentkezését.
Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/joy_of_europe

