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Disertacijos apie Europos Sàjungos biurokratø
neatrastàjà atminties komunikacijà gynimas

ATMINTIES KOMUNIKACIJA ARCHYVUOSE, BIBLIOTEKOSE IR
MUZIEJUOSE: ES STRATEGINIO POÞIÛRIO ANALIZË / Zinaida Manþuch.
Humanitariniø mokslø daktaro disertacija. Vilnius, 2007.

2007 m. gruodþio 6 dienà, per vykusá Zinaidos
Manþuch humanitariniø mokslø daktaro diser-
tacijos gynimà, buvo pristatyta Lietuvoje men-
kai tyrinëta atminties komunikacija archyvuo-
se, bibliotekose ir muziejuose.

Atminties ir jos sàsajø su esminëmis archy-
vø, bibliotekø ir muziejø funkcijomis proble-
ma nëra iðsamiai iðnagrinëta archyvistikoje,
muzeologijoje ir bibliotekininkystëje. Lietuvo-
je archyvistikos tyrimai, kurie vieninteliai pa-
sitelkia atminties teorijas, yra daugiausia isto-
riografinio pobûdþio. Bibliotekininkystëje at-
minties funkcijø tema nereikðminga, bet kai
kurie jos aspektai ryðkëja platesniuose biblio-
tekø funkcijø modeliuose. Muzeologijoje at-
minties problematika persmelkia muziejaus
sampratos bei paskirties, muziejø funkcijø bei
muziejinës komunikacijos klausimus.

Dabartinio diskurso apie atminties komu-
nikacijos bûklæ archyvuose, bibliotekose ir mu-
ziejuose nulëmë tai, kad disertacijoje remia-
masi ávairiø kitø mokslø – psichologijos, isto-
rijos, sociologijos, komunikacijos – teorijomis.

Atminties funkcija pripaþástama viena ið es-
miniø, kurias vykdo archyvai, bibliotekos ir
muziejai. Ðiame kontekste atminties funkcija

traktuotina kaip archyvø, bibliotekø ir muzie-
jø ásipareigojimai bei veikla komunikuojant
tam tikrø bendruomeniø atmintá. Archyvai,
bibliotekos ir muziejai, dalyvaudami bendruo-
meniø atminties komunikacijos procesuose,
tampa atminties institucijomis. Taèiau ðiuolai-
kiniai atminties funkcijos analizës bandymai
stokoja tarpdisciplininës archyvistikos, muze-
ologijos ir bibliotekininkystës þiûros, kuri uþ-
tikrintø bendrø archyvø, muziejø bei bibliote-
kø atminties funkcijos dësningumø paieðkà bei
analizæ. Dabartinë situacija rodo, kad dar ne-
sugebëta visapusiðkai paaiðkinti, kodël ir kaip
archyvai, muziejai ir bibliotekos komunikuoja
atmintá. Atminties komunikacijos problema-
tika neatsiejama nuo socialinio konteksto, ku-
riame funkcionuoja archyvai, bibliotekos ir
muziejai. Todël disertacijoje archyvø, biblio-
tekø ir muziejø atminties funkcija nagrinëja-
ma ne tik apibûdinant esminius dësnius teori-
niu lygmeniu, bet ir atskleidþiant, kaip ji ágy-
vendinama realiame kontekste.

Disertaciniam tyrimui buvo pasirinktas Eu-
ropos Sàjungos (toliau tekste – ES) konteks-
tas. Analizuojami archyvø, bibliotekø ir mu-
ziejø vaidmenys ES atminties komunikacijoje
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pasitelkiant 2000-2006 m. strateginius doku-
mentus ir moksliniø bei taikomøjø projektø
apraðymus.

Nepaisant to, kad atminties komunikaci-
jos problematika nagrinëjama archyvistikoje,
bibliotekininkystëje ir muzeologijoje, dar në-
ra bandymø atskleisti jos procesø. Disertaci-
joje pirmà kartà integruojami ávairûs atmin-
ties komunikacijos aspektai – atminties socia-
linës funkcijos, komunikacijos technologijø
vaidmuo, prasmiø konstravimas ir kt. Ðiame
darbe iðplëtotas atminties komunikacijos po-
þiûris akcentuoja bûtinybæ pereiti nuo univer-
saliø uþdarø prie atvirø sistemø, funkcionuo-
janèiø tam tikrame socialiniame, politiniame,
kultûriniame ir istoriniame kontekste. Archy-
vø, bibliotekø ir muziejø vaidmenys komuni-
kuojant atmintá ES niekada nebuvo tyrinëja-
mi anksèiau, nors kai kurie gretimi tyrimai liu-
dija tokios analizës poreiká.

Disertacijoje siekiama nustatyti bibliote-
kø, muziejø bei archyvø vaidmená komunikuo-
jant atmintá Europos Sàjungoje. Tikslo ágyven-
dinimui keliami tokie uþdaviniai:

• Apibrëþti bibliotekø, muziejø ir archy-
vø vykdomà institucionalizuotà atmin-
ties komunikacijà bei jos ypatybes.

• Nustatyti ES strateginiuose dokumen-
tuose atspindëtà atminties komunikaci-
jos vizijà ir atminties institucijø vaidme-
nis atminties komunikacijos procese.

• Apibûdinti ES moksliniuose ir taiko-
mosiuose projektuose susiformavusià
atminties komunikacijos vizijà ir atmin-
ties institucijø vaidmenis atminties ko-
munikacijos procese.

Disertacijos problemos formulavimui bei
sprendimø paieðkai reikðmingos átakos turë-
jo socialinio konstruktyvizmo poþiûris, kuris
sudaro darbo metodologiná pagrindà. Socia-
linio konstruktyvizmo þiûra turëjo átakos kon-
cepcijoms, taikomoms atliekant empirinius ES

strateginiø kultûros paveldo ir atminties insti-
tucijø dokumentø bei moksliniø ir taikomøjø
projektø tyrimus.

Pagrindinis metodas, pasirinktas empiri-
niams tyrimams atlikti, yra dokumentø turi-
nio analizë. Turinio analizës metodø grupë ski-
riama analizuoti tekstus traktuojant juos kaip
paþiûrø bei vertybiø atspindþius. Pagrindinis
turinio analizës privalumas, kuris nulëmë ðio
metodo pasirinkimà disertaciniam tyrimui, yra
tai, kad turinio analizë uþtikrina pakankamai
plaèias interpretacijos galimybes ir kartu pa-
siþymi grieþtomis bei standartizuotomis ana-
lizës procedûromis, dël to gauti rezultatai
tampa objektyvesni.

Disertacijoje nagrinëjamos ðiuolaikinës at-
minties komunikacijos paþinimo tendencijos
archyvistikos, bibliotekininkystës ir muzeolo-
gijos moksluose. Analizë parodë didëjantá
(nors ir nevienodai matomà ir ásisàmonintà
kiekvienos disciplinos kontekste) poreiká pa-
gilinti archyvø, bibliotekø ir muziejø paskir-
ties ir funkcijø sampratas. Atminties ir praei-
ties vaizdiniø komunikacijos reiðkiniai yra la-
bai platûs ir perþengia ðiø disciplinø gvildena-
mos problematikos ribas, todël atminties
institucijø bei jø funkcijø studijos neiðvengia-
mai tampa disciplinine sritimi.

Disertacijoje pristatomos esminës iðvados
atskleidþia atminties komunikacijà vykdanèiø
institucijø apibrëþties kvestionavimà, nurodant
tai, kad atminties institucijà apibrëþia ne kul-
tûros paveldo rinkiniai, o specifinë veikla, ku-
ri leidþia paveldui tapti kultûriniu bendruome-
niø atminties tarpininku. Atminties institucija
yra siekiamybë, o ne natûrali archyvø, biblio-
tekø ir muziejø bûsena. Ne visi archyvai, bib-
liotekos ir muziejai yra atminties institucijos.
Ðis teiginys logiðkai iðplaukia ið to, kad kultû-
ros fondas nëra pakankama sàlyga archyvams,
bibliotekoms ir muziejams tapti atminties
institucijomis. Be to, archyvai, bibliotekos ir
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muziejai nëra tik atminties institucijos. Jos at-
lieka kitas funkcijas – pvz., archyvai uþtikrina
individø ir organizacijø atskaitomybæ ir veik-
los skaidrumà, visos institucijos vykdo infor-
macinæ, edukacinæ veiklà. Bûtina pozicionuo-
ti atminties komunikacijà kitø archyvø, biblio-
tekø ir muziejø funkcijø atþvilgiu. Teorinëje
plotmëje tai iðspræstø archyvø, bibliotekø ir
muziejø paskirties ir misijos klausimus, prak-
tinëje – leistø pasirinkti tinkamas strategijas
komunikuojant atmintá.

Nors plati paveldo iðtekliø prieiga ðiuolai-
kinëje visuomenëje, kultûros paveldas atitols-
ta nuo bendruomeniø gyvenimo konteksto.
Transportavimo, ápakavimo aspektai dominuo-
ja ðiuolaikiniø archyvø, bibliotekø ir muziejø
komunikacijos traktuotëse.

Disertacijoje pristatomas teorinis modelis,
kuris apibûdina archyvø, bibliotekø ir muziejø
atminties komunikacijos dësningumus. Mode-
lio metodologiná pagrindà sudarë sistemø ir
veiklos teorijos. O modelis vadinamas integruo-
tu dël dviejø prieþasèiø: 1) jame atminties
institucijos integruojamos á platesnës atminties
komunikacijos sistemos kontekstà ir 2) jis apima
atminties socialinius ir komunikacijos aspektus,
kurie neretai yra analizuojami izoliuotai.

Remiantis sukurtuoju teoriniu modeliu, di-
sertacijoje pristatoma atlikta empirinë ES stra-
teginiø dokumentø turinio analizë siekiant nu-

statyti, kaip ES strateginiuose dokumentuose
traktuojamos atminties, kultûros paveldo, ar-
chyvø, muziejø ir bibliotekø sàvokos, kokios
politikos sritys laikomos prioritetinëmis. Ver-
tinamos trys ES politikos kryptys – kultûros,
informacijos bei garso ir vaizdo, kurios plëto-
ja kultûros paveldo prioritetus; nagrinëjamos
ir kritiðkai vertinamos jø pagrindinës nuosta-
tos. Politikos prioritetø analizë atliekama pa-
sitelkiant pagrindinius ES strateginius doku-
mentus bei mokslinius tyrimus, apþvelgiant ES
pagrindinius valdymo institucijø (Europos Ko-
misijos, Parlamento ir ES Tarybos) dokumen-
tus, paskelbtus 2000–2006 m. Analizës rezul-
tatai parodë, kad ES informacijos ir kultûros
politikoje ignoruojami vertybiniai atminties
komunikacijos aspektai. Tà liudija „atminties“
ir „paveldo“ sàvokø sutapatinimas su materia-
liomis praeities liekanomis. Archyvø, biblio-
tekø ir muziejø funkcijos susiaurinamos iki in-
formacijos valdymo veiklos. Áprasti ðiø insti-
tucijø atributai, iðryðkinami ES strateginiuose
dokumentuose, yra fondai, tipologiniai bruo-
þai bei paveldo valdymo veikla. Nepaisant to,
kad ES politika orientuojama á Europos integ-
racijà, neaiðku, kaip jos siekti. Socialiniai ir kul-
tûriniai atminties komunikacijos tikslai igno-
ruojami. Dël to „atminties institucijø“ sampra-
ta siejama tik su technologijø ir informacijos
valdymo procesø sàsajomis.

„Informacijos mokslø“
redkolegijos informacija

Áteikta 2007 m. gruodþio 12 d.


