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οπτικό δίοκο 

Νέα οργάνωση 
των βιβ/\ι οθηκών 
στη Γερμανία 

ν w ενοποίηση των δυο Γερμα-
^ ^ ^ Β νών δεν άφησε άθικτη την 
• ™ Ί οργανωτική δομή των βι-
Λ ML βλιοθηκών. Το Ινστιτούτο 
Λαϊκών Βιβλιοθηκών με το νέο οργανω
τικό του σχήμα αγκαλιάζει και ενώνει σ' 
ένα σώμα τους μεγάλους φορείς που 
προϋπήρχαν (Zentralinstitut fur 
Bibliothekswen, Methodishes Zentrum 

Αρχεία, βιβλιοθήκες, 
μουσεία ιδιωτικές συλλογές: 
με το πέρασμα του χρόνου το 
πρόβλημα της συντήρησης γί
νεται πρωτεύον για όλους 
αυτούς που χειρίζονται το 
χαρτί. 

Το πρότυπο ISO 9706 προ
σπαθεί να καθορίσει τον τύ
πο ενός χαρτιού διατηρητέ-
ον. παράλληλα πληθαίνουν οι 
μελέτες για την παλαίωση 
του χαρτιού, την απολύμαν
ση του και τις δυνατότητες ε-
νύσχισης για τις οποίες καμ-

fur Wissenschaftliche Bibliotheken, 
Deutsches Bibliotheksinstitut) Η 
Deutsches Bibliotheksinstitut, σύμφωνα 
με τις πρώτες εκτιμήσεις τα αποτελέ
σματα είναι θετικά. 

0 φορέα αυτός εξασφαλίζει κύρια 
την τεχνική και εξειδικευμένη υποστήρι
ξη στις λαϊκές βιβλιοθήκες τω δύο πρώ
ην Γερμανιών. 

Για τον σημαντικό ρόλο που παίζει 
αρκεί ν' αναφέρουμε ότι εξασφαλίζει: 

- υποστήριξη για την οργάνωση των 
διάφορων υπηρεσιών 

- σχεδιασμό και κατασκευή - εξοπλι-
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- βοήθεια για την διαμόρφωση πολιτι
κής αγορών και προβολής συλλογών. 

Φυσικά στα προαναφερθέντα δεν 
παραλείπονται τα θέματα της συντήρη
σης και της χρήσης των νέων οπτικοα
κουστικών μέσων πληροφόρησης. Πα
ράλληλα εξασφαλίζει ένα πλούσιο πρό
γραμμα μετεκπαίδευσης και επιμόρφω
σης για τους ήδη εργαζόμενους βιβλιο
θηκάριους. 

μιά λύση μαζικής εφαρμογής 
δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμε
ρα. 

ΣΤΟ τεράστο αυτό πρόβλημα 
πολλές άμεσες λύσεις έχουν 
προταθεί και αναφέρουμε με
ρικές: 

- συνεργασίες εκδοτών -
χρηστών - τυπογράφων για 
καλυτέρευση της ποιότητας 
του χαρτιού 

- μεταφορά στοιχείων σε 
ψηφιακούς δίσκους (δυνατό
τητα που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες). 
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