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BBI: KULTÚRA ÉS ISMERTSÉG

A

kultúra népszerûsége nehezen mérhetõ. A kor, a társadalom ízlésétõl, az emberek egyéni vagy irányított érdeklõdésétõl függ.
Attól, ahogyan az értéket értékesnek, a lényeget lényegesnek, az
egyedülállót különösnek mutatjuk. A Balassi Bálint Intézet létrejöttével nem csupán az állami feladatvállalásokat teljesítõ, nagy múltú és
komoly tapasztalatokkal bíró elõdintézmények munkája fogalmazódott újjá, hanem az a mód is, hogy a magyar kultúrát miként lehet az
öncélú és igényes érdeklõdés középpontjában állítani.
 .a nyelv nem tudomány, a szó, a beszéd nem bölcsesség. Kulcsa a tudományoknak, út, mód eszköz a bölcselkedésre. (Kármán
József) És nem csupán a bölcselkedésre, hanem a kultúra közvetítésére, a nyelv szerkezetén keresztül a sajátos nemzeti gondolkodás
gyökereinek nemzetközi elültetésére.

Az Erdélyrõl szóló fotókiállítás részlete
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Az európai uniós csatlakozás nem csupán a hasonulásra való készséget, hanem az önazonosság tudatos vállalását is feladatként rója
ránk. Azt, hogy színt vigyünk abba az egységbe, amely nem elszürkít, hanem tovább azonosít. A magyar nyelv kultúrahordozó szerepe
és a magyar kulturális kommunikáció nyelvet éltetõ szerepe így válhat kiemelt feladattá.
A Balassi Bálint Intézet sokrétû oktatási és képviseleti feladatai
mellett nagy hangsúlyt nyer tehát a program- és rendezvényszervezés, a médiakommunikáció. A kulturális intézet csak akkor nem lesz
sajtótermék, ha hírei a köz érdeklõdésének és a nemzetközi igényeknek is szólnak, és minduntalan megfogalmazódik bennük a
megismerhetõség elve.
Az elmúlt fél esztendõ kétféle társadalmi kommunikációs csatornán folyt: egyfelõl az oktatás népszerûsítésén, kurzusaink megismertetésén keresztül, másfelõl saját gondozású, valamint meghívott
programjaink révén.
A nyelv oktatása állandó kulturális közvetítés: nincs olyan nagyhatású program, amely annyit végezne, mint egy jó, magyar nyelvet oktató tanár. Ezért különös jelentõséggel bír a magyar-nyelvi
hungarológiai kurzus, amelyre beszámoló, illetve sajtótájékoztató
épült.
Kurzusaink népszerûsítését szolgálta a nyári Sziget 2002 rendezvényen való Nyelvi Elsõsegély elnevezésû standunk mûködése. Ehhez több nyelven mini-tankönyv is készült, a fesztivál sajátos szükségleteihez igazítva a nyelvi anyagot. A szeptemberi Euro-Nyelvparádén
a Balassi Bálint Intézet oktatási kínálatát, kiadványait mutattuk be az
érdeklõdõk számára. Az Intézet szakmai, tudományos feladatainak
bemutatására ad lehetõséget november 1517-ig az Expolingua kiállítás Berlinben, ahol az Intézet kiállítóként jelenik meg, valamint a
hazai Educatio 2002 kiállítás, amelyen új köntösbe öltöztetett tankönyveinkkel leszünk jelen.
A kulturális programok szélesebb körbõl vonzzák az érdeklõdõket az Intézetbe. Szeptember 11-én került sor az Magyarországi Észt
Intézet Kaunisz Erdély (Szép Erdély) címû kiállítására, amelyre az
észt államfõ felesége, Dr. Ingrid Rüütel asszony és Dr. Mádl Ferencné, Dalma asszony is ellátogattak, elõadást tartottak. Szeptember 18.
és 21. között az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány és a Balassi Bálint
Intézet szervezésében történésztanárokat láttunk vendégül egy továbbképzésen.
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Mádl Dalma, a Magyar Köztársaság elnökének felesége a kiállításmegnyitón

Hasonlóképpen ad otthont az Intézet november 4-én a Határon
Túli Magyar Tankönyvtanács Szakszótárakról folyó ülésének.
Idõrõl idõre fotókiállítással, az év bizonyos napjaihoz kötõdõ
programjainkkal várjuk az idelátogatókat. Kiállítási sorozatunk indul
A világ magyar szemmel címmel. A Halottak napjához kapcsolódóan fotótárlatot tekinthetnek meg az Intézet aulájában.
Elektronikus felületünk, az interneten hozzáférhetõ honlapunkon
pedig rövidesen nyelvi tesztek, szavazórovat, friss programjaink leírásai, kiadványaink szemelvényei lesznek olvashatóak, használhatók.
A Balassi Bálint Intézet Nyílt Napja 2002. november 28-án várja az érdeklõdõket. A Nyílt Nap nem csupán az oktatási, hanem a tudományos, népszerûsítõ tevékenységeink bemutatását is szolgálja
majd. A délelõtt folyamán lesz lehetõség óralátogatásra, nyelvi szintfelmérésre. Kora délutántól kerül sor a diákoknak és tanároknak szóló szakmai módszertani elõadásra, próbavizsgát lehet majd tenni, illetve részt lehet venni idegen nyelvû kerekasztal-beszélgetésekben,
melyeknek témája a magyar nyelv és annak oktatása lesz. Ismeretterjesztõ elõadás keretében Balassi koráról, a korabeli hadászatról hallhatunk, a kiállítások pedig a magyar és a nemzetközi kultúra iránt ér-
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deklõdõk számára kínálnak értékes pillanatokat. A Nyílt Nap zárásaként magyar táncház hívja majd a mozogni vágyókat.
A Balassi Bálint tudományos ismeretterjesztõ elõadássorozata,
filmklubja várhatóan januártól indul.
A kultúra népszerûsége nem a korszerûségén, hanem vállalhatóságán és azokon múlik, akik vállalni akarják. Ez így válik, a lektori hálózattal együttmûködésben, a Balassi Bálint Intézet belföldi, nemzeti feladatává is.
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