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irodakr6nika
Lez,trul egy €vezred, bel6piir* az ftkorszakba,
6s egy alig f€l6vszezadospiac r6sztvev6i taklgatjek, mityen is lesz a IIL €vezred irodabftora. Az
elmflt 6!'tizedekbenazirodabels6k f€jl6d€se- mint
€gy csontvezszerkezetielvdltozdsai- hfien meg,
mutattek, hogy egyeskorok szew€zeteber milyen
f olyamatokis zajlottak.
A 60-as6vek lhylor'i munkameSosztdsainkabb
papir6sszeszerelo
iizemek k€p6t mutatta irodai
belsSk6nt.A tunkcioMlis munkaszervez6s.a vezet€s szamta szinte f6 feladatk€nt adta az iratok
eraml6senak€s tarolasenakmegszewez6sdt.A
kompatibihas es modulovites - mint zaszl6ratdzbel6 vez6relvek messzemeghaladtik a design
vagy€rgon6miajelent6s€96t.
A 70€s evekb€n az irodai technol6gidLkmeseD
g€dik a kisebb, szigeteselreDdez€sekmegjelen€s€t,
de rendszerrdl m6g nem besz€lhetijnk. Felmernl
azonban a fizikai 6s meDtdlis kitmyezeti komfoi
szerep€6s e"iital a design, mirt €gy fontos plusz
t6ny€26szerepela d6nt€si fo\amatban. Az indusztri6tis korszak v6g€n a legfontosabb kifejez€s a fle
xibiiitrs lesz. A 80-as€vek inforrneci6s forradalma
az iroda automatizau,sdvalatahkitja a g€pgyadhangulatot. Komoly decentdlzeci6 kezd5dih, kapcsol6d6 szeflezetekben, egyterfi irodrkban j6l elkiil6,
nltett osztelyok, munkacsoportok dolgoznak. Kiemeltfontos!5gnleszaz otthoDosseg
€rz€te.az irodai tereketemocionatsan stimuldbva kel tenni. Az
ergon6miakiemelt fontossagotkap, a d€sign p€dig
az olasz gyart6k siker €!'tized€t hozza, neha elk€peszt6formai tfl kapdsokkal.
A 90€s 6vekirrnlzalit a tengerent'ilonrnir 1984ben egy Harward'i taixulrnSny igy sumnezza: ott
azirod.id, ahol!agy! Megielenihtehat a nomadmunkis, aki kifinomult szdmit6g€peshal6zata b6rhol
rdcsatlakozhat,szabadonkommunikdlhatakerfdld,
reszek karzitttis. Az ergon6mia sz€r€pea mozdulatok hat6konysagvizsgahtdntrii manapsaga hely, t€r
6s feladat viszoDyetvizsgala.
A desip feladata olyan ipari forrnil megalkotesa,mely term€kek kdmyzetbaret m6don el6dllitha,
t6k. Az irodai term€l€sb6l a szolgalbtesba tevddik
at a hang$lly, 6s a dolgoz6k r€szfeladatokhelyett a
szerlezet eg6szfolyamata l ism€rkednek a jobb
motiveltseg€rdek6ben.
Uj tudom,iny sziiletik, a lacility matlageme|t\Cven megteremtvea miszaki 6s kijzgazda&igiszem'
l€letc vezetdsktizijtti aisszhangot.A jdv6 €vszazad
knsz6benmar virtualis konf ereDciekatboryolitunk
le, €s varhet6, hogy az id6 €s a t6r v6gleg elveszti
tu dimenzi6it az irod,eban.
De addig a vizi6ig m€g j6 n€hdny iiodabttoros
€\,'tizedetkell m€g meg6lnlnk, tijr€kedve a vezet6
tlendek €s fo\Ematok leg€sszerfbb adaptelesdla.
Az Imdabitorot iv.tdr'rya idvd €vezredbenis eb'
ben lesz a nydjas ohasoi segits6g6re.
Feuenag Ott6
Europa Deslgn

A kiadvanyok t€matikai kitre az eg€szipan d,fogja,
korszerd,vakmailag hiteles inforrn ici6kat tartalnaznak azadoh szakteniletrSl.
Az €rdekeltcegeklez,in.
tdzm€nyekhezliskolak, egyet€mek,f6iskoHkl, hat6,
sdgokhoz,6ltalrb& dimenteien jutnak el.
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