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Előző számunkban Ching-chih Chen professzor és tanítvá
nyainak a budapesti NIT konferencián elhangzott előadásait 
ismertettük. Most még két további előadást mutatunk be. (A 
szerk.)

Az első tanulmány a könyvtárak és információs szolgáltatá
sok stratégiai céljai megállapításának néhány fontos vetüle- 
tével foglalkozik, és megmutatja e folyamat kapcsolatát az 
új technológiákkal. A szempontok a következők: új me
nedzsment filozófiai elfogadása, amely koncentráltabb és 
kvantitatív természetű; olyan interperszonális hálózatok ki
alakítása, amelyek az eredmények elérésére összpontosíta
nak; tanuló szervezet megteremtése, amely a sikert és a 
kudarcot a változás folyamatáról szóló tanulságként értel
mezi; és rendszerünk határának kiterjesztése úgy, hogy 
olyan oktatási, hivatali és gazdasági rendszerek is beleférje
nek, amelyekben információs rendszer működik. (A szerző)
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1. Bevezetés

Harry Reid szenátor nemrégiben azt mondta 
a Kongresszusi Könyvtár 1991-es költségvetésé
nek csökkentéséről szóló vitán a Szenátusban: 
„Ebben az országban tisztában vagyunk azzal, 
hogy ennek a nemzetnek a biztonsága, e nemzet 
védelme nem csak a robbanóanyagokon múlik, 
Egy biztos lábakon álló, erős nemzet számára 
éppen olyan fontos, hogy az embereknek legye
nek könyveik, amelyeket olvashatnak, hogy ké
pesek legyenek információt gyűjteni és megtarta
ni.” (Hall, 1991)

Ezt nagyon jól megértik Kelet-Európa orszá
gai, ahol a nyugati nyomtatott művek iránti keres
let ugrásszerűen megnövekedett az utóbbi hóna
pokban -  különösen a demokratikus kormány
zásról szóló dokumentumok iránti kereslet. 
Ahogyan az elmúlt hónapokban hatalmas válto
zásokat láttunk a kormányzás szerkezetében, az 
információtechnológia területén is hihetetlen vál
tozásoknak lehettünk tanúi életünk során. A táro
lás technológiája a papírtól és a mikrofilmtől a 
mágneses és optikai technológiáig fejlődött. Míg 
egykor egy köbcentiméteren tizes nagyságrendű 
karaktert tudtunk tárolni papíron, ma már egy 
köbcentiméteren karaktermilliók helyezhetők el.

A szerző „Establishing information service strategies 
in a technological environment” (The Fourth Internatio
nal Conference on New Information Technology. Buda
pest, 1991. dec. 2-4) c. tanulmányát Orbán Éva 
fordította
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Az adatátviteli lehetőségek is hasonlóan meg
hökkentő fejlődésen mentek keresztül. A távirat 
50 szó/perces sebességétől az üvegszálakon to
vábbítható több milliárd szó/perces teljesítmé
nyen keresztül már elérhető a 1012 szó/perc is. A 
műveleti sebesség másodpercenként pár száz 
utasításról milliárdos nagyságrendre nőtt, és a 
párhuzamos feldolgozás ezt az arányt gyakorlati
lag korlátlanul bővíti. Ám saját információfeldol
gozó képességünk az idők folyamán látszólag 
semmit sem változott, őseink körülbelül 300 egy- 
ség/perces sebességgel tudtak szimbólumokat 
feldolgozni, és mi is erre vagyunk csak képesek. 
Ez a korlát, képtelenségünk arra, hogy saját fel
dolgozó képességünket felgyorsítsuk, úgy vélem 
szimbolikus értelmű. Ez a legnagyobb kihívás ve
lünk szemben. A kihívás az, hogy megtanuljuk, 
hogyan is lehet ezt az információt (amelyet bitek
ben tárolnak, dolgoznak fel és továbbítanak) az 
emberek számára használható ismeretként eljut
tatni a felhasználóhoz.

Fájdalmasan korlátozott a képességünk arra, 
hogy a technológia segítségével ezt az utolsó 
korlátot, a megértés korlátáit is ledöntsük. És en
nek nem a technológiai know-how hiánya az oka, 
hanem a stratégiai know-how hiánya. 
Strassman: Information Payoff című könyvében 
amellett érvelt, hogy a stratégia elsődleges a 
szervezeti felépítéshez és a technológiához ké
pest. Azt állította, hogy a technológia és a szer
vezet szükséges feltételek, ám a stratégiai cél kö
vetése a kulcsa a jövőre való felkészülésnek és a 
túlélésnek is (Strassman, 1985). A stratégiai cé
lok követése sohasem volt olyan lényeges a 
könyvtárak számára a világon mindenütt, mint 
ma, mert a könyvtárak kezében van a lehetősége 
annak, hogy ismeretet adjanak át, ne csak bitso- 
rozotokat. A könyvtárak egyaránt odafigyelhet
nek a tartalomra és a közvetítő csatornákra. Ez 
az, ami megkülönbözteti őket.

2. A könyvtár szerepe a változó társada
lomban

A társadalmunkban működő információszol
gáltató rendszerek közül a könyvtár a legnélkü
lözhetetlenebb. Azért, mert a könyvtár mindenek 
előtt emberekre orientált információs szervezet. 
A könyvtár az időn (archiválási funkció) és a té
ren (kölcsönző és forrásmegosztó funkció) ke

resztül képes információt nyújtani, de ez nem vá
lik szolgáltatássá, ha nem összpontosítanak a fel
használó számára való eljuttatásra. Úgy vélem, a 
könyvtárak minden társadalom formálásának 
stratégiai pontjai, és azt kockáztatjuk, hogy ezt a 
formálást rossz útra tereljük, nem a technológiai 
változások, mégcsak nem is a pénzügyi és poli
tikai válságok miatt, bár ezekkel az erőkkel is 
számolnunk kell. Úgy vélem a könyvtárak azért 
kerülnek veszélybe, mert vezetőiknek sohasem 
tapasztalt kihívásokkal kell szembenézniük. És 
ezzel a véleményemmel nem vagyok egyedül. 
Wilf Lancaster mondta a könyvtárosokról „A 
könyvtáros szakma túlélése függ attól, hogy ké
pes és hajlandó lesz-e megváltoztatni a szakma 
hangsúlyait és image-át”. (Lancester, 1982). Le
wis Branscomb kijelentette: „Ha a könyvtárosok 
alkotó szerepet akarnak játszani... ismét tanárok
ká, újítókká és nem gondnokokká kell válniuk, 
különben a gondjaikra bízott kincseket elsor
vasztják más szolgáltatások, amelyek képtelenek 
az emberiséget olyan gazdag képzelőerővel és 
mélységben szolgálni, mint a könyvtárosok tud
nák.” (Branscomb, 1981).

Ám a változás folyamata nem egyszerű. Pat 
Battin írta: „A konzervatív intézményekben a vál
tozás egyik legfélelmetesebb kerékkötője..., 
hogy erőteljes, független szerzett jogok vannak, 
és félnek attól, hogy elveszítik birodalmukat” 
(Battin, 1984). Én azt mondom, hogy a változás 
nékül vész el bizonyosan a birodalom (ha annak 
kell neveznünk). Ezt a jelenséget egy korábbi 
munkámban a „változás paradoxonénak” nevez
tem el (Penniman, 1987). Ha nem teszünk sem
mit, akkor is változni fogunk, de nem úgy, aho
gyan szeretnénk, hiszen változó környezetben é- 
lünk, és alkalmazkodás nélkül intézményeink 
degenerálódnak. A túléléshez alkalmazkodásra 
van szükség. Egyszerű megfogalmazásban a pa
radoxon így hangzik: ahhoz, hogy azok marad
junk, akik vagyunk -  vagyis élők -  változnunk 
kell. Ha nem változunk, nem maradunk életben.

És milyen változásokat keli tennünk? Meg va
gyok győződve róla, hogy meg kell változtatnunk 
a motivációját azoknak, akik ezeket a könyv
tárnak nevezett információközvetítő rendszereket 
irányítják, és a motiváció problémája attól függ, 
hogyan mérjük mai és holnapi vezetőink teljesít
ményét. Miért lesznek felelősek? Ha továbbra is 
aszerint méretnek meg, hogy mekkora a gyűjte
ményük és hány beiratkozott olvasójuk van, hány 
beosztottai dolgoznak, hány számítógép felett

474 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3.



Kitekintés

rendelkeznek vagy hány adatbázisuk van, to
vábbra is statikus, alkalmazkodásra képtelen 
szervezetek maradnak, amelyek nem képesek 
olyan mértékben szolgálni a használóikat, ami
lyen mértékben tehetnék. E szolgáltatások veze
tői, technológiáról beszélve is a tőke kezelésére 
gondolnak. Ezek a vezetők szkeptikusan viszo
nyulnak a legfejlettebb információs technológiá
hoz, mert a múltban nem jutalmazták meg őket a 
termelékenység növeléséért, különösen akkor, 
ha a tőke csökkentéséhez vezetett ez, amelyhez 
értéküket mérték. így azt kell mondanom, hogy 
először meg kell változtatnunk a könyvtárak sike
rességének mérésére szolgáló módszereinket. A 
megfelelő mértékek a könyvtárvezetőket arra 
ösztönzik, hogy átgondolják, hogyan lehet válla
latukat radikálisan átalakítani, ami elkerülhetetlen, 
és előkészítik őket annak újragondolására, ho
gyan költik el a ma rendelkezésükre álló dolláro
kat.

Honnét származhatnak ezek az új teljesít
ménymértékek, amelyek motorjai lehetnek a vál
tozás folyamatának? Ki adja ezeket könyv
tárvezetőink kezébe? Azt hiszem, hogy e szolgál
tatások vezetőinek maguknak keil ezeket az új 
mértékeket kialakítaniuk, és nekik kell a döntése
ket meghozniuk. Az információs szoltáltatások 
vezetésének új filozófiáját kell megtalálniuk.

A hagyományos szemlélet szerint a könyv
tárak felbecsülhetetlen értékű szolgáltatást adó 
intézmények. A legtöbb könyvtár e filozófia tala
ján működik. És néhány vezetői információs 
rendszer is. A számítógép központok közül keve
sebb vallja a magáénak ezt a megközelítést, de 
sok még mindig úgy működik, mintha hinne eb
ben a „felbecsülhetetlen érték”-filozófiában. 
Nincs azonban olyan üzleti alapon álló informá
ciós szolgáltatás, amely hinne ebben. Ahogyan 
górcső alá vesszük az információs szolgáltatá
sok rezsiköltségeit minden intézményben, ez a fi
lozófia elveszíti érvényét, erről meg vagyok győ
ződve.

A filozófiai alternatíva az, hogy minden infor
mációs szolgáltatás vagy termék értéke mérthe
tő. A szolgáltatás értéke lehet a bekerülés költsé
ge a versenyző szolgáltatások költségével össze
hasonlítva, amikor már mindkettő egységnyi 
költségeit megállapították. Akárhogy is számolják 
ki az értéket, explicitté kell tenni, különben későn 
fogják felismerni, mint az elvesztegetett lehetősé
gek árát, amikor a szolgáltatás már megszűnt 
vagy költségvetését jól megnyirbálták.

Az értékek (és költségek) mérésének ez a 
megközelítése súlyos következményekei jár a 
könyvtár infrastruktúrájára nézve. A könyvtárat 
és szolgáltatásait az ezeket magában foglaló tá- 
gabb közösség életének középpontjába helyezi 
ez a megközelítés. A könyvtárat szolgáltató me
chanizmusként és nem raktárként fogja fel. A 
hangsúly az outputon és nem a befektetéseken 
van. Azt is jelenti, hogy a könyvtár küldetése és 
hosszú távú céljai összhangban kell, hogy legye
nek annak az intézménynek a küldetésével és 
céljaival, amelynek a része, és ez sarkalatos kér
dés. A könyvtárnak szorosabban kell kapcsolód
nia az általa szolgált nagyobb intézményhez 
mind a tervezésben, mind a tervek kivitelezésé
ben.

Ez a megközelítés szükségképpen közelebb 
hozza a könyvtári vezetőket a fő döntéshozók
hoz, akik megértik ezt a fajta kvantifikációt, és 
közelebb hozza a vezetői információs rendszerek 
és számítóközpontok vezetőihez, akik nagyobb 
valószínűséggel használnak ilyen kvantitatív 
megközelítéseket.

3. A változás modellje

Ezek a tényezők elvezetnek engem a válto
zás egy olyan modelljéhez, amely kétféle hidat 
tartalmaz a jelen és a kívánt jövendő között (Pen- 
niman, 1987).

Az első, egy retrospektív híd (nevezzük visz- 
szacsatolásnak), amely összehasonlítja azt, amit 
mondtunk, hogy tenni szándékozunk, azzal, amit 
eddig elértünk (azaz számonkérés). A másik egy 
előre ható híd, amelynek alapja a beavatkozás -  
vagyis az, hogy a jövőt kívánságainknak megfe
lelően alakítjuk, nem pedig más elképzelések 
szerint. Ezt a két hidat (a felelősségre vonást és 
a beavatkozást) sikereink és kudarcaink elemzé
se, valamint tapasztalataink nyílt megosztása köti 
össze egymással. A Journal of the American So
ciety of Information Science (JASIS) egyik cikke 
a következő, két könyvtáros által írt bekezdést 
tartalmazta:

„A könyvtárvezetők felelőssége, hogy olyan 
szervezeti légkört teremtsenek, amely bátorítja 
és támogatja a változást. A hagyományos bizott
sági szerkezetek nem nyújtanak kielégítő megol
dást a kihívások elővételezésére és a kihívások-
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kai való szembenézésre. A kísérletezés nagyon 
fontos, az improvizáció elkerülhetetlen, és a sike
rekben és kudarcokban való osztozás szakmai 
és szervezeti szükségszerűség. A nagy felelős
ség azonban az egyéné marad, akinek alkalmaz
kodnia kell, és magáévá kell tennie a folyamatos 
változás gondolatát, mint célt, és mint az egyéni 
és szervezeti működés formáját.” ( és
Dooley, 1985)

Saját szavaimmal úgy tudnám megfogalmaz
ni, hogy meg kell tanulnunk, hogyan kell „tanuló 
szervezetet” teremteni -  azaz, olyan szervezetet, 
amely minden próbálkozást, minden csoportot, 
minden programot úgy kezel, mint a tapasz
talatok megosztásának, a tapasztalatokból való 
okulásnak egy lehetőségét.

Nem meglepő az elmondottak alapján, hogy 
néhány drámai változást láthatnak az információ
szolgáltatás terén az AT & T Bell Labs-nál, ahol 
hét évet töltöttem, mielőtt a Tanácshoz csatla
koztam volna. 1985-ben az AT & T könyvtári há
lózata új megközelítést fejlesztett ki a szolgáltatá
soknak a felhasználókhoz való eljuttatásában. Ez 
egy fizikai eszköz, az ún. „információelérő” állo
más volt. E vállalkozásnak az volt a célja, hogy 
megismerjük egy olyan közösség új hozzáállását 
az információs szolgáltatások biztosításához, 
amely hozzászokott ahhoz, hogy a szolgáltatás 
szintjét a fizikai berendezés méretével azonosít
sa. Az állomás fizikai, elektronikus és emberi for
rások egy olyan kombinációját nyújtotta a hasz
nálóknak, amelynek egységre eső költségei (és 
térigénye) jóval alatta maradtak a korábbi hagyo
mányos könyvtáréinak. A tervezés a „bankipar
ban” használt ötletekre támaszkodott, amilyen 
például: alapvető szolgáltatások nyújtása elektro
nikus úton; oda kell menni, ahol a fogyasztó van; 
ha szükség van rá, emberi kapcsolódási lehető
ség biztosítása; a hálózatfejlesztés felhasználása 
a szolgáltatás támogatására. Ha ilyen informá
cióelérő állomást létesítettünk, és -  ami nem ke
vésbé fontos - ,  amikor az üzleti feltételek azt 
diktálták, meg is szüntettünk állomásokat, jóval 
kisebb költséggel, mintha hagyományos könyv
tárat kellett volna bezárnunk.

Az információs állomásokon csak bevált 
technológiákat alkalmaztak, és a hálózatban már 
máshol elérthető forrásokra támaszkodtak. Ez 
volt az egyik eszköze annak, hogy a használó 
munkahelyéhez közelebb vigyék a szolgáltatást, 
és a máshol már hozzáférhető források gyors el
érését biztosítsák.

Az „információelérő” állomás többek között 
az alábbi funkciókat látta el:

► Kurrens folyóiratok helyben használata 
nyomtatott formában,

► Hozzáférés folyóiratok régebbi példányai
hoz, illetve más helyigényes anyagokhoz 
nagy sűrűségű táróló eszközön. Ez lehet 
mikrofilm, CD-ROM vagy optikai lemeztí
pus, ha az adatbázisok ebben a formában 
készülnek.

► Más forrásokhoz való hozzáférés bibliog
ráfiai rendszereken, pl. az OCLC-n, vagy 
az AT & T központi katalógusain keresz
tül. A hozzáférés ebben az esetben a táv
másolatok továbbításának lehetőségét, 
vagy a nyomtatott másolatok kérését 
jelenti, lassabb szállítási mechanizmus 
révén.

► Hozzáférés a használó saját munkaállo
másáról elektronikus postai kapcsolaton 
és online adatbázis-szolgáltatásokon ke
resztül bizonyos funkciók esetében (pl. 
helyi és távolsági adatbázis lekérdezés, 
szakértői segítség kérése).

Arra szeretnék itt elsősorban rámutatni, hogy 
az információs állomás legalább annyira egy ta
nulási segédlet volt a változások előkészítésére, 
mint amennyire egy szolgáltatási újítás. Kezdte 
eltávolítani a használókat a könyvtár hagyomá
nyos megközelítésétől, és a gyűjteményhez való 
hozzáférés megszokott képétől.

Szeretnék most ismertetni egy másik az 
AT & T könyvtári hálózatából származó példát. 
Ahogyan az információs állomást a hálózat fizikai 
jelenlétének kiterjesztésére használtuk, anélkül, 
hogy költséges könyvtári berendezéseket kellett 
volna felállítanunk, az elektronikus redszereket 
használtuk fel arra, hogy a hálózat virtuális jelen
létét kiterjesszük. Az AT & T területén több, mint 
4000 épület volt. Ezen épületeknek alig 3%-ában 
dolgozott 500-nál több ember. A feladatunk az 
volt, hogy tartózkodási helyétől függetlenül az AT 
& T valamennyi szakemberéhez eljuttassuk a 
szolgáltatásokat, és nyilvánvaló, hogy nem épít
hettünk könyvtárakat minden olyan épületbe, 
ahol 500-nál többen voltak. így egyre inkább 
elektronikus csatlakozó pontokra támaszkodtunk 
az információkeresésben, dokumentumrendelés
ben és az információszolgáltatásban.

Amikor eljöttem az AT & T-ből, több mint 
15 000 aktív online használónk volt, akik mintegy 
30 000 keresést kezdeményeztek havonta. He
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tente 50 új használóval bővült a hálózat, akik a vi
lág minden részéről elérték az AT & T-t. Több 
mint 50 belső építésű adatbázishoz biztosítottunk 
hozzáférést, amelyek alapján dokumentumokat 
lehetett kérni, és bizonyos esetekben teljes szö
veges visszakérés is biztosítva volt.

Egy másik kötegelt rendelési rendszer épült 
ki az elektronikus posta köré, amelynek segítsé
gével használóink saját helyi gépeiken keresztül 
léphettek kapcsolatba a mi szolgáltatásainkkal. E 
szolgáltatással adatbázis-lekérdezéseket kérhet
tek, belső dokumentumokat rendelhettek meg, 
vagy külső dokumentumokról kérhettek fénymá
solatokat, kérhettek könyvtári könyveket vagy vá
sárolhattak könyveket, tájékoztatási kérdéseket 
tehettek fel és bejelentkezhettek keresésre inter
aktív adatbázis rendszereinkbe.

A szolgálatom alatt a Bell Laboratóriumban 
bevezetett másik fontos változás a folyóiratokról 
készült fénymásolatok kezelésének módját érin
tette a könyvtári hálózatban. Míg egykor egy a 
különböző fiókkönyvtárakban a fénymásolatok 
iránti kérések miatt elosztott és többpéldányos 
folyóirat gyűjtést folytattuk, most rádöbbentünk, 
hogy nem engedhetjük meg magunknak ennek a 
gazdaságtalan megoldásnak a továbbvitelét. 
Ehelyett egy központosított dokumentum-szol
gáltatást alakítottunk ki, amely javította a doku
mentumok eljuttatását a használóhoz, csökken
tette az egységnyi költségeket a fénymásolatok 
készítésében, és rendet teremtett a szerzői jogi 
engedélyezések területén.

Ez a változás részben azért jött létre, mert a 
különböző eljárások részletes költségelemzése 
kimutatta, hogy a teljes, felosztott költség, ha a 
fénymásolatokat egy elosztott, szabadpolcos 
gyűjteményből biztosítják, nagyobb. A központo
sított dokumentumszállító szolgálat létrehozása 
összhangban állt azzal az általános törekvésünk
kel, hogy az információs szolgáltatásokat mesz- 
szire eljuttassuk, vagyis közvetlenül a használó 
munkahelyéhez vigyük.

Több más kísérleti rendszert is kipróbáltunk a 
Laboratóriumokban, amelyek gyors hozzáférést 
biztosíthatnak a nyomtatott irodalomhoz, közvet
lenül az egyének munkahelyén. Ezeket a kiadók
kal összefogva fejlesztettük ki, így minden hazár- 
dőr részt vett a dologban.

A legjelentősebb kísérlet talán az volt, amely 
eljövetelem idején folyt a Bell Laboratóriumok
ban, és semmiféle technológiához nem kapcso
lódott. Olyan emberi hálózatok kifejlesztését kí

sérelték meg, amelyek a szervezeti határokat át
vágták, hogy átalakítsák a munkavégzés módját. 
A szervezeti átalakulás e folyamatát Charan ta
nulmányozta részletekbe menően, aki a kialakuló 
hálózatokat a kapcsolatok és a magatartás mo
delljeit befolyásoló mechanizmusoknak tekinti, 
más szavakkal, olyan mechanizmusoknak, ame
lyek képessé teszik az embereket arra, hogy nyíl
tan és világosan beszéljenek, hogy javítsák a 
döntéshozatalt, bizalmat keltsenek és a problé
mákat és megoldásaikat a használó szemszögé
ből értékeljék (Charan, 1991). Túl korai lenne 
még nyilatkozni arról, hogy a Laboratóriumok kí
sérletei sikeresek lesznek-e, de nyilvánvaló, hogy 
ilyen kísérletek számos különböző intézményben 
folynak, és intézményeink hatékonysága forog 
kockán.

A könyvtárakban is szükségünk van hasonló 
kísérletekre, amelyek a vezetés hagyományos hi
erarchikus struktúrái számára jelentenek kihívást. 
Ahhoz, hogy ezt megtegyük, szükségünk van 
olyan „hálózatok” (nem technikai, hanem szerve
zeti hálózatok) kiépítésére, amelyek a könyvtári 
és információtudományi kutatókat a könyv
tárvezetőkkel összehozzák, és szükségünk van 
arra is, hogy nagyobb legyen a megértés e két 
csoport között. A könyvtárvezetők óvatosak, ha 
változásról van szó, mert arra álltak rá, hogy el
kerüljék a hibákat, míg a kutatók furcsa módon 
szenvtelenen állnak hozzá a munkájukhoz. Gyak
ran remek elemzők, de a felelősségvállalástól és 
a beavatkozástól idegenkednek. A könyvtár- 
vezetők, másrészről, a múlt mennyiségi számon
kérései alatt görnyednek, amikor egy rosszindu
latú történet megakaszthatta a szakmai elő
menetelüket vagy a költségvetés korlátozását 
vonhatta maga után. A könyvtárosok valójában 
hasznot húzhatnának a kutatókkal kötött szoros 
szövetségből, ha megengednék, hogy könyv
táraikban folyamatosan és jól látható módon kí
sérletezzenek. A könyvtárakat tanuló szerveze
tekké kell alakítani a szó valamennyi értelmében, 
mind a használók, mind a fenntartók megítélése 
szerint.

Úgy vélem, hogy az egyik módja annak, ha 
az elképzeléseik sikeres megvalósításához szük
séges feltételek teljes skáláját a maga mélységé
ben megmutassák. Nemcsak a feltételekkel kell 
tisztában lenniük, hanem e feltételek megterem
téséhez is segítő kezet kell nyújtaniuk. Nem elég, 
ha a technológiát vagy a kutatásmódszertant ala
posan ismerik. A kutatóknak alaposan kell ismer
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niük azt a környezetet is, amellyel foglalkoznak, 
és azokat a valószínűleg meglévő feltételeket is, 
amelyek e környezetben nagy valószínűséggel 
kudarchoz vagy sikerhez vezethetnek.

Ha a kutatók valóban segíteni akarják a 
könyvtári vezetőket abban, hogy a könyvtár új 
képét kialakítsák, akkor a kutatóknak segíteniük 
kell a könyvtárvezetőket abban, hogy a kutatást 
a könyvtár stratégiai céljai közé beillesszék. Haj
landóságot kell mutatniuk arra is, hogy a rövid 
távú gyakorlati problémákhoz is leereszkedjenek, 
amelyek alkalmanként rövid távú előnyöket hoz
nak, hogy időt és hitelt nyerjenek nagyobb sza
bású terveik, elképzeléseik számára.

Éveken át olyan rendszerkorlátokért küzdöt
tem, amelyek a felhasználó nézőpontját is érvé
nyesítik, nemcsak a rendszertervezőét (a könyv
tárosét, a kutatóét stb.) Azért is szót emeltem, 
hogy a „rendszer” határai közé nemcsak a kere
ső rendszert és a dokumentumtermelő vagy - 
szolgáltató rendszert kell beszorítani, hanem az 
oktató rendszert is (a használók, a közvetítők és 
a tervezők számára), az adminisztrációs alrend
szert és a gazdasági rendszert is, amelyben a 
technikai rendszerek találhatók (Penniman, 
1991). Azt mondtam, hogy

► meg kell ismernünk a rendszer teljes kör
nyezetét,

► válaszolnunk kell a felmerülő használói kí
vánságokra,

► megfelelő technológiát kell használnunk 
(nem szükségképpen a legfejlettebb tech
nológiát, amely, természetesen, a techno
lógus vagy a kutató számára a legérdeke
sebb), és

► kapcsolatot kell létesítenünk a többi rend- 
szerelemmel (mint pl. a dokumentum elő
állító rendszerek, a dokumentumterjesztő 
rendszere).

Hangsúlyozni szeretném, hogy most még 
fontosabb, hogy a gazdasági és bürokratikus 
rendszerekkel kapcsolatokat építsünk ki és ala
posan megértsük ezeket, mint bármikor is volt. 
Ezek a rendszerek határozzák meg a jövőben, 
hogy végső soron a könyvtárak sikeresek lesz
nek vagy kudarcot vallanak.

4. Következtetések

Dolgozatom a könyvtárakban végbemenő 
változásokról szól, és hangsúlyozza, hogy bármi
lyen fontos is, a sikernek nem a technológiai kör
nyezet a legfontosabb tényezője. A változás tel
jes modelljének előrehatónak kell lennie, és 
olyan erőteljes visszacsatolási mechanizmust kell 
biztosítania, amely arra ösztönzi a könyvtárakat, 
hogy „tanuló szervezetekké” váljanak. Az AT & T 
Bell Laboratóriumnál korábban szerzett tapasz
talatok is megerősítik ezt a felfogást, és rámutat
nak, hogy szükség van olyan új kapcsolatokra az 
együttműködő emberek között, amelyek a ha
gyományos szervezeti struktúrákon kívüli hálóza
tokban valósulnak meg. Szorosabb csapatmun
kára van szükség a kutatók és a vezetők között, 
akiknek alaposabban meg kell ismerniük egymás 
környezetét. Különösen fontos, hogy mindkét 
csoport megértse azt az összetett és többszem
pontból vizsgálható környezetet, amelyből a 
rendszerek kinőnek (és ezen belül a nem techni
kai hanem bürokratikus és gazdasági rendszer
összetevőket).

Végül szeretném megismételni e dolgozat 
egyik korábbi megállapítását. A könyv
tárvezetőknek ki kell dolgozniuk a siker mértéke
it, és biztosítaniuk kell, hogy ezek a mértékek 
összhangban álljanak annak az intézménynek a 
küldetésével és céljával, amelyet a könyvtár szolgál.
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