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Német könyvtárak az információs 
társadalom küszöbén

„Források felhasználása az új feladatokhoz” -  ez a mottója az információs társadalom tartalmi előfeltételeit megteremtő' 86. német könyvtáros konferencia tanulmánykötetének. A „Bibliothekartag”, a német könyvtártudomány és a könyvtári gyakorlat legújabb eredményeiről beszámoló találkozó -  hasonlóan a mi könyvtáros vándorgyűléseinkhez -  minden évben megrendezésre kerül, minden alkalommal más-más városban. 1996-ban az erlangeni Friedrich-Alexander-Universitát mint a tudomány egyik jelentős és nagy múltú fellegvára adott otthont a rendezvénynek.
Gemot Wersig egyik régebbi dolgozatában (Gernot Wersig: Informatisierungund Gesellschaft: Wie bewáltigen wir die neuen Informations- und Kommu- nikationstechnologien. München : Saur, 1983. p. 10-30.) a kommunikációs technika fejlődésének vizsgálatából azt a tendenciát emelte ki, mely szerint a technikai bázis fejlődése a kommunikációs eszközök intelligensebbé, valamint a kommunikáció komfortosabbá válása felé vezet. Mivel a társadalom létrejöttének előfeltétele a kommunikáció, ennek eszközei is csak akkor fejleszthetők tovább, ha a technika újabb társadalmi kohéziót teremt. Ezen új társadalmi kohézió kialakításában van nagy szerepe a könyvtáraknak, mint a társadalom által létrehozott tudományos, illetve esztétikai információk rend- szerezőinek, tárolóinak és szolgáltatóinak, legyenek létező falak között, vagy a virtuális térben.A kialakuló információs társadalom a könyvtárakat olyan kihívások elé állítja, amelyek az eddigi alapfunkciókat alapvetően nem változtatják ugyan meg, de a feladatok ellátásának módjában jelentős változásokat kell, hogy eredményezzenek. Mindezzel párhuzamosan a német könyvtárakat is sújtja az állami támogatás és a személyzet drasztikus csökkentése. Felmerül a kérdés, hogy egyre kevesebb pénzből, egyre csökkenő humán erőforrás birtokában képesek-e a könyvtárak a kor változásaival lépést tartani, vagy egyáltalán életben maradni? Sabine Wefers, a kötet szerkesztője optimista; éppen ez a krízishelyzet jelent lehetőséget azáltal, hogy elgondolkodásra késztet és fokozza az innovációs készséget: „A könyvtárak felülvizsgálják feladatrendszerüket, 
törekszenek a meglévő források jobb kihasználására, növelik saját kompeten
ciájukat és jobb státuszt szereznek ahhoz, hogy biztosítsák létjogosultságukat 
az új információs világban" (1. p.). Ennek értelmében vált a vezetés az erlangeni konferencia fő témájává, az együttműködések, az egyes könyvtárak,
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illetve az emberi erőforrások, szolgáltatások és a (materiális hordozón rögzített vagy virtuális) információ-állomány menedzselése.A bevezető tanulmányban Sabine Wefers az egész intézménytípusra vonatkoztatva foglalja pontokba a legfontosabb tennivalókat:© a SWOT-analízis alapján az erősségekre koncentrálni és a gyengeségeket kiküszöbölni,© helyes célokat kitűzni és helyesen cselekedni,© az eddigi megoldásokat felülvizsgálni, ha szükséges, kijavítani, megváltoztatni vagy feladni,© minőségi növekedésre törekedni.A kötet mintegy 30 tanulmányában a könyvtári munka egyes területeiről olvashatunk elméleti, fejlesztési elképzelést vázoló tanulmányokat, illetve egy-egy konkrét könyvtár, szolgáltatás, könyvtári munkafolyamat vagy együttműködési forma bemutatásán keresztül ismerkedhetünk meg a fenti alapelvek gyakorlatban való megvalósításával.Mindezek középpontjában természetesen a minőség áll, amely által -  Manfred Vorholzer szavaival -  „a könyvtárak a jövő információs társadalmának oszlopaivá” válnak, (p. 175.) A vezetés ezen fontos területével, a minőségellenőrzéssel foglalkozik tanulmányában többek között Roshwita Poll, a Münsteri Egyetemi és Tartományi Könyvtár igazgatója is, aki a minőségellenőrzés régi, tisztán statisztikai adatokon alapuló módszerét veti össze az ISO 11620-as szabvánnyal és az IFLA különféle könyvtártípusokra kidolgozott mutatóival. Kiemelt helyen szerepelnek ezek között a könyvtár általános kihasználtságára, az állomány, a katalógusok és a tájékoztató szolgálat minőségére, a hozzáférés

gyorsaságára és a felhasználók elégedettségére vonatkozó pontok, valamint az ISO szabványban a szolgáltatás közvetlen és közvetett költségei is. Egy-egy munkafolyamat teljes költségének kiszámolásához Klaus Ceynowa előadása ad segítséget.A könyvtári dokumentumok tervszerű gyarapítása és a nemzetközi szabványoknak is megfelelő formai és tartalmi feldolgozása mellett kardinális kérdés a (digitális) információkhoz való gyors és hatékony hozzáférés biztosítása. Ebből a szempontból figyelemre méltó a konstanzi Egyetemi Könyvtár tevékenysége, amely a Deutsches Bibliotheksinstitut dokumentumellátó hálózatának új tagja. Klaus 
Frankén beszámolója arról szól, hogyan oldotta meg a könyvtár hallgatók bevonásával az addigi olvasói igények kielégítése mellett saját állományából eredeti példány vagy másolat szolgáltatását a hagyományos könyvtárközi kölcsönzésnél gyorsabb módon.
Berendt von Egidy megnyitó beszédében a könyvtárakkal szembeni növekvő elvárások, illetve a csökkenő támogatás szorításából a kivezető utat az emberi erőforrás értékének tudatosításában látja. Ezt a gondolatot fűzi tovább Marlene Nagelsmeier-Linké, illetve Barbara Jedwabski a célorientált vezetés (Management by Objectives) és a továbbképzések fontosságának hangsúlyozásával.A kötet tanulmányai igazolják Sabine Wefers álláspontját, mely szerint a változásra kényszerítő krízishelyzetek valóban támogatják az innovációs készséget. Berendt von Egidy idézte Max Frisch gondolatát: „ a krízis lényegében produktív állapot, 
csak a katasztrófa mellékízétol kell megszabadíta- 
nunk. ”

Pogányné Rózsa Gabriella
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