
tekinteni, hangzó anyagot használni csak helyben dokumentumkezelési és informatikai gyakorlat igalehet, ezeket másolni viszont helyben sem szabad. A zodik a nemzetközi szabványokhoz.
(Nagypál László)

Általános kérdések

98/182
FISHER, Williams: The question of gender in library 
management =  Libr.Admin.Manage. 11.vol. 1997. 
4.no. 231-236.p.

A nemek a könyvtárvezetésben

Besorolás -személyzeté; Női munkaerő; Vezetés

A szerző' szerint a konkrét statisztikai adatok alapján előítéletnek bizonyul az a közkeletű felfogás, hogy a könyvtári vezetői állások betöltésénél a nők hátrányban vannak a férfiakkal szemben. A három könyvtártípusban (egyetemi, közművelődési és szakkönyvtár) állományuk nagysága szerint négynégy kategóriába sorolja a könyvtárakat, s megállapítja, hogy csak a legkisebb létszámú kategóriákban -  az igen nagy és a nagy egyetemi könyvtárakban, valamint az igen nagy közművelődési könyvtárak igazgatói pozíciójában -  vannak többségben a férfiak; minél lejjebb megyünk a könyvtárak nagyságrendjében, annál nagyobb a női vezetők túlsúlya. Azt már nem állapítja meg, hogy ez a hierarchizálás is a nők háttérbe szorulását bizonyítja, s azt sem vizsgálja, hogy az azonos képzettségű női munka

erők számbeli túlsúlyához képest a többi kategóriában arányos-e a nők túlsúlya a vezető pozíciókban.
(Kövendi Dénes)

Munka- és rendszer- 
szervezés, értékelés

98/183
BLOSS, Alex -  LANIER, Don: The library depart- 
ment head in the context of mátrix management 
and reengineering =  Coll.Res.Libr. 58.vol 1997. 
6.no. 499-508.p. Bibliogr.

A könyvtári osztályvezető szerepe a mátrix-szerve
zet és a vezetés átstrukturálása keretében

Egyetemi könyvtár; Munkakör; Munkaszervezet; 
Szakirodalmi szemle [forma]; Vezetés

Az egyetemi könyvtárakban napjainkban végbemenő jelentős szervezeti változások a könytárvezetőket is érintik. A könyvtárvezetői munkakör lényegesen megváltozott a hagyományoshoz képest, amely szerint a könyvtárvezető tipikus középvezető volt egy bürokratikus, hierarchikus munkaszervezetben. A szerzők elemzik a téma szakirodalmát, különös te
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kintettel egy speciális, a könyvtári feldolgozó munka átszervezésére irányuló feladatra.
(Autoref. alapján)

98/184
PILIA, Elisabetta: La misurazione dei servizi déllé 
biblioteche déllé universitá =  Boll.AIB. 37.vol. 
1997. 3.no. 281-326.p. Bibliogr. 41 tétel.

Rés. angol nyelven

Az egyetemi könyvtári szolgáltatások mérése

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Szolgáltatások

Hogy a mérés nem új probléma a könyvtári világban, jól mutatja, hogy az IFLA 1996-ban kiadott, egyetemi könyvtári minőségmérési irányelve több mint 600 tételes bibliográfiát közöl a téma kb. húsz évnyi, főleg angol és amerikai szakirodalmáról. Az eredeti elméleti megközelítést a kilencvenes évek elején új, gyakorlatiasabb, számos működési modellt felvonultató megközelítési mód váltotta fel. Több nemzetközi szervezet is ebbe az irányba látszik elmozdulni mostanában: az IFLA mellett az ISO kézikönyv ideiglenes változata és az Európai Bizottság PROLI B/PI projektjétől származó publikáció is ezt mutatja. Olaszországban újabb keletű a téma iránti érdeklődés, különféle kísérletek, szemináriumok és viták folyamán formálódnak az olasz könyvtárak történeti és kulturális kontextusához alkalmazkodó meghatározások és módszerek. Ami az egyetemi könyvtárakat illeti, még kevés tanulmány vagy alkalmazás született, elsősorban kvantitatív hangsúllyal, némi kitekintéssel a források ésszerűsítésére és a költség-megtakarításra. A munkálatoknak inkább a hatékonyságot és a szolgáltatásoknál nem annyira a produktivitást és a költségeket, mint inkább az értéket figyelembe véve kellene folytatódniuk. A folyamatosan szélesedő és diverzifikálódó

felsőoktatás felfogásbéli változásokat és újfajta professzionalizmust kíván meg az információs folyamat szereplőitől. Ennek fényében a mérések tárgya a használó-orientált szolgáltatások minősége és a könyvtárnak a használóival való interakciós képessége legyen. A Sassari Egyetem könyvtárainak koordinációja keretében egy, a könyvtári szervezet valamennyi mennyiségi és minőségi aspektusára kiterjedő mérési rendszert vezettek be, különös figyelemmel a használóra. Ennek során húsz, minden könyvtárra alkalmazható „indikátort” dolgoztak ki. Az indikátorok néhánya ugyan inkább az egyetemi könyvtári sajátságokat tükrözi, de mind alkalmas bármilyen könyvtárban a mérésre, még e téren tapasztalatlan könyvtárosok, félkészületien könyvtárak esetében is. A húsz indikátor (melyek közül tizenegyet tekintenek különösen használó-orientáltnak, ezeket +  jelzi) a következő:-  +  könyvtár/használó hatás, azaz a potenciális és a tényleges használók aránya,-  +  az egy használóra jutó könyvtári tér (könyvtári alapterület négyzetméterben, osztva a lehetséges használók számával, szorozva tízzel),-  olvasói férőhely használónként (olvasói helyek száma osztva a lehetséges használókkal, szorozva százzal),-  az egy főre jutó személyzet (a teljes személyzet száma osztva a lehetséges használókéval),-  az egy főre jutó szakszemélyzet,-  az egy főre jutó dokumentummennyiség (az ösz- szes dokumentum száma osztva a lehetséges használókéval),-  az egy főre jutó dokumentumbeszerzési költség (az egy év alatt dokumentum-beszerzésre fordított teljes összeg osztva a lehetséges használók számával),-  +  az egy főre jutó könyvtárlátogatás (a könyvtárlátogatások száma osztva a lehetséges használókéval, szorozva százzal),-  +  nyitvatartási idő (számítása felmérésen alapul: a legkevésbé elégedettek számát eggyel, az elégedet
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2. 379



lenekét kettővel stb., a leginkább elégedettekét öttel kell megszorozni, a szorzatok összege osztva a megkérdezettek számával adja az elégedettség mértékét),-  +  az olvasói helyek kihasználtsága (a használt olvasói helyek száma osztva a rendelkezésre álló helyekével, szorozva százzal),-  az egy főre jutó könyvtárközi kölcsönzések száma,-  +  a gyűjtemény használata (a kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma osztva a teljes dokumentumszámmal),-  +  tárgyi feltártság (a használó által megtalált címek száma osztva a katalógusban azonos témában található címekével, szorozva százzal),-  az egy főre jutó referensz tranzakciók száma (valamennyi felvilágosítás, egyszerű információ, útbaigazítás stb. száma osztva a lehetséges használókéval),-  +  a helyes válaszok rátája (a referenszkérdések száma osztva a helyes válaszokéval, szorozva százzal),-  a dokumentum-beszerzés gyorsasága (egy felmérési időszakban a beszerzési javaslattól a szállító visszaigazolásáig eltelt napok száma osztva a dokumentumok számával),-  +  feldolgozási sebesség (az IFLA és az ISO különböző eljárásokat ajánl, vagy dokumentumok mennyiségét, vagy időtartamot jelölnek ki a felmérésre, az indikátor a beérkezéstől a rendelkezésre bocsáthatóságig eltelt napok száma és a dokumentumok számának hányadosa),-  a katalogizált dokumentumok költsége (egy felmérési időszak alatt az eredeti és/vagy származtatott -  pl. külső adatbázisból letöltött -  katalogizálás munkabér és egyéb -  pl. amortizáció, intézményfenntartási hányad stb. -  költsége osztva a feldolgozott dokumentumok számával),-  + az egy főre jutó távoli felhasználás (az egyetem részéről érkező távfelhasználások éves száma osztva az egyetem létszámával).A cikk valamennyi indikátor esetében feltünteti az IFLA, ISO és EB dokumentumok megfelelő pontjait,

a megjelölt, használó-orientáltnak ítélt indikátorokat pedig részletesen elemzi.
(Mohor)enó')

Lásd még 116,120,157
Pénzügyi és 

gazdasági kérdések

98/185
HAAVISTO, Tuula: Kirjastoseura: valtion vuoden 
1998 talousarvioehdotuksesta =  Kirjastolehti.
1997 .11.no. 364-365.p.

Könyvtárosegyesület: az 1998. évi állami költség- 
vetési előterjesztésről

Valtion talousarvioesitys 1998: kirjastojen, tieto- 
verkkoihin 10 miljoonaa, váhálevikkiselle kirjallisu- 
udelle 2,7 miljoonaa =  Kirjastolehti. 1997. 10.no. 
329.p.

Állami költségvetési előterjesztés 1998-ra: a 
könyvtárak intormációs hálózataira 10 millió, a kis 
példányszámú irodalomra 2,7 millió

Könyvtárügy; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

Az oktatási minisztérium irányítása alá tartozó terület részesedése az állami költségvetésből 26 milliárd finn márka (a továbbiakban: FIM): 600 millióval több, mint 1997-ben volt. Ez az összeg a teljes költségvetés 13,9%-a.A tárca költségvetéséből 243 millió FIM-t különítettek el az információs társadalom projekt finanszírozására. Az egyetemek a számítástechnikai oktatásra,
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kutatásra és készülékbeszerzésre 105 milliót, az alsó- és középfokú iskolák pedig 34 milliót kapnak. A könyvtárak információs hálózatainak fejlesztésére 10 millió FIM jut.Több mint 500 millió FIM-t tesz ki a tárca egész területén az államsegély csökkenése. Egymilliárd FIM az építkezésekre elkülönített összeg, 49 millió a teljes felújításokra szánt támogatás. Az 1997. évinél nagyobb összeget hagytak jóvá a könyvtárlétesítések támogatására. Ugyancsak megemelték (több mint 30%-kal) a kisebb (10 ezer lakos alatti) települések könyvtárainak beszerzési támogatását az ún. „kis példányszámú” -  értsd: hazai színvonalas szép- irodalmi -  művekre vonatkozóan.Kétmilliárd FIM-ra becsülik azt az összeget, amely a szerencsejátékok jövedelméből illeti meg a tárcát. Ebből a tudományok részesedése 543 millió, a művészeteké 1,081 milliárd FIM. Az utóbbi összegből mintegy 690 milliót használnak fel a könyvtárak és egyéb művelődési intézmények államsegélyeire.A Könyvtáros Egyesület véleményezésében a következő kifogásokat fogalmazta meg: Az oktatásra vonatkozó részben említés nélkül hagyja a költségvetés a könyvtárakat. Különösen a felsőoktatási könyvtárakat hozza nehéz helyzetbe azzal, hogy a könyvtári szolgáltatások rendezéséről semmilyen konkrétumot nem tartalmaz: ezek ugyanis anyagilag teljesen a saját intézményüktől függnek, miközben jóval szélesebb használói kört kell kiszolgálniuk. -  Helytelen az a könyvtári tevékenység finanszírozásának alapelveit érintő változtatás, amely szerint annak több mint kétharmadát (351,9 millió FIM) a szerencsejátékok nyereségtartalékaiból fedezik. A könyvtár ugyanis olyan alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény, amelynek finanszírozását az állampolgárok adóiból kell biztosítani. -  „Technikai” szempontból elhibázott, hogy a kulturális területre vonatkozó összes államsegély-csökkentést a könyvtári fejezetben közli a költségvetés, amit a települési önkormányzatok „negatív szignálként” foghatnak fel. Egyébként is elgondolkoztató, hogy a települési

költségvetésből csak 1%-nyi jut a könyvtárakra, miközben azokat az állampolgárok 60-80%-a használja.
(Sz. Nagy Lajos)

98/186
PIRSICH, Volker: Ham’ mer lángst. Kostenrech- 
nung in Öffentlichen Bibliofileken -  Möglichkeiten 
und Varianten =  Buch Bibi. 49.Jg. 1997. 11.no. 
772-792.p.

Rés. angol nyelven

Költségszámítás a közművelődési könyvtárakban -  
lehetőségek és variációk

Fenntartó szerv; Gazdálkodás -könyvtárban

A költségszámítás egyre nagyobb szerepet kap a városok közigazgatásában az erőforrások elosztásával kapcsolatban, mert az elsődleges cél már nem az, hogy a költségeket át kell hárítani a közvetlen használókra. A költségek kezelésének új módszere egy hatékony információs rendszer, amelyben jól láthatók a városi szolgáltatások működtetéséhez szükséges erőforrások adatai. Ez valójában egy ellenőrző rendszer, amely fontos eleme a közigazgatás egészének, továbbá az egyes intézmények, így a közkönyvtárak vezetésének is. Sajnos még minimális azoknak a városoknak a száma, amelyek a fenti módszert alkalmazzák közkönyvtáraik számára (szinte annyi eljárás létezik, ahány könyvtár), még kevesebb jelentés készült az egyes könyvtárak tapasztalatairól. A cikk a Hammi Városi Könyvtár eredményeit ismerteti.
(Autoref alapján)

98/187
JANDÁK0VÁ, Pavla: Jak psát projekty a zádosti o 
dar =  Ctenár. 49.roc. 1997. 9/10.no. 316-310.p.
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Hogyan írjunk projekteket és ajándék iránti ké
relmeket

Ajándék; Támogatás -pénzügyi -társadalmi

A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a támogatáskérések 90%-a sikertelen. Ennek leggyakoribb okai: a pályázó olyan szervezettől kér támogatást, amely az adott szakterületen nem érdekelt, illetve rossz pályázatot ír.A támogatásnak is vannak előnyei és hátrányai. Előnyök: bármelyik másiknál biztosabb módszer; egyszerre több pénzt szerezhetünk; alapot ad a hosszabb időre szóló tervezéshez; kivitelezése kisebb költséggel is jár (pályázatírás, tervezés, értékelés, elszámolás). Hátrányok: a szponzorral függő viszonyba kerülünk, és vigyáznunk kell, hogy ez ne legyen nagy mértékű; a kapott támogatást csak a pályázatban meghatározott célra használhatjuk fel; az adományozók inkább a modern témákat támogatják; hosszadalmas az értékelési folyamat.Hogy fogjunk hozzá? Először össze kell állítani annak a 10-15 alapítványnak, alapnak, minisztériumnak, szervezetnek, intézménynek a listáját, amelyektől támogatást remélhetünk. Tanulmányozzuk tevékenységüket, és szűkítsük le a kört 5-8 valóban szóba jöhető szervezetre.írjuk le a megvalósítandó célt max. 1-2 oldal terjedelemben, és küldjük el a kiválasztott szervezeteknek, válaszukat várva, hogy hajlandók-e az adott témával foglalkozni. Pozitív válasz esetén a projekt részletes kidolgozását fogják kérni. A támogatók gyakran elküldik saját, kitöltendő űrlapjukat.A kidolgozott projektet több szervezetnek is eljuttathatjuk, de ügyeljünk a költségvetésre. Ugyanarra ne kérjünk támogatást két szervezettől, mert sikeres pályázat esetén gondjaink lesznek az elszámolással. Ha a támogatást odaítélik, írjunk köszönő levelet és a projekt befejezésekor részletes beszámolót. Ha a

pályázat sikertelen, kérjünk felvilágosítást az elutasítás okairól, illetve a pályázat hibáiról.A projekt tartalma:-  összefoglalás: hosszabb projekt esetén egy-két mondat, amelyben szerepel a pályázó neve, a probléma megjelölése, a projekt célja, a célcsoport megnevezése, a projekt költségei és a szponzortól remélt támogatás összege;-  a pályázó intézmény neve és leírása: ki, mikor és miért alapította, mi a célja, feladatköre, kapcsolata más szervezetekkel, tevékenységének, szervezetének, elért eredményeinek rövid bemutatása (a bemutatkozás olyan kontextusban történjen, amely megfelel a pályázati célnak);-  a probléma vagy kérés pontos, lényegretörő megfogalmazása: a megoldandó problémának összhangban kell lennie a pályázó feladatkörével és törekvéseivel; a pályázat legfontosabb kérdései: ki, mennyit, mikor, hol?-  a pályázat céljának leírásakor vázolni kell a projekt megvalósításával elérhető eredményeket is, ne keverjük össze a pályázat célját a megvalósítás módszereivel;-  pontosan meg kell jelölni azt a célcsoportot, amelynek érdekében a pályázatot benyújtjuk;-  a projekt és megvalósításának részletes leírása;-  a projektben részt vevő intézmények felsorolása;-  a projekt értékelésének és dokumentálásának módja;-  a projekt megalapozott költségvetése, és annak kifejtése, hogyan finanszírozzák a tevékenységet a támogatás összegének elköltése után;-  a pályázathoz csatoljunk ajánlásokat, az intézményünket méltató újságcikkeket, az intézmény alapszabályzatát.Az itt leírt elvek nagyon általánosak. Minden pályáztaiénak vannak saját elvárásai a pályázatokkal szemben, amelyeket a pályázatíráskor figyelembe kell vennünk.
(Rácz Ágnes)

Lásd még 97’
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Személyzet

98/188
STOCK, Wolfgang G.: Dér Deutsche Arbeitsmarkt 
für Bibliothekare. Datenanalyse =  Nachr.Dok. 
48.Jg. 1997. 6.no. 351-352.p.

A német könyvtári munkaerőpiac elemzése

Munkabér, alkalmazás; Személyzet

A Deutsche Bibliotheksstatistik (A német könyvtárak statisztikája) c. kiadvány 1991 óta követi nyomon a német könyvtárosi munkaerőpiac helyzetét, beleértve a könyvtárosi képzettséggel nem rendelkező könyvtári alkalmazottakat is. Az adatok nem teljesek, mivel nem minden könyvtár, például a szakkönyvtárak nem szerepelnek benne.1991 és 1995 között folyamatos személyi állományvisszaesés figyelhető meg, ami az aktuális előrejelzések szerint 1996-ban is folytatódott. Amíg 1991-ben még 30 424 személyt alkalmaztak a német könyvtárak, 1995-ben már csak 28 813-an dolgoztak könyvtárban. A vizsgált évek alatt átlagosan 1,3 százaléknyi munkahelyet veszített el a német könyvtárügy évente.A személyi leépítések hátterében vélhetően szakterületi sajátságok okozta különbségek állnak. A tudományos könyvtárak személyi állománya 1991 és 1995 között majdnem teljesen azonos volt, az utóbbi évek átlagában ezekben a könyvtárakban évente csak a munkahelyek 0,3 százaléka szűnt meg. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a leépítés közel teljes egészében a közkönyvtárakat érinti. Itt a munkahelyek közel 2,4 százaléka szűnt meg 1991 és 1995 között.A gyenge lábakon álló könyvtárosi munkaerőpiac, különösen pedig a közkönyvtárak mostoha helyzete erősen befolyásolja a főiskolákon könyvtári szakon

végzettek elhelyezkedési esélyeit is. Egy korábbi felmérés szerint 1995-ben a közkönyvtárosi diplomát szerzettek csupán 39,3 százaléka talált magának állást 1996 február végéig a tájékoztatásügyben, ezzel szemben a tudományos szakkönyvtárosi végzettséggel rendelkezők 53,5%-a.A könyvtárosi munkaerőpiac az elkövetkezendő években tovább gyengülhet. Sok önkormányzat mint a közkönyvtárak fenntartója a közkönyvtárak feladatait túlnyomóan a szociális szférában látják, tehát pl. az olvasásra nevelésben és a szociális könyvtári munkában. Az ilyen tevékenységek ellátására minden esetben csak adható pénzügyi támogatások állnak rendelkezésre, amelyeket a mind szegényesebbé váló közpénzek időszakában vissza kell fogni.A könyvtárosok egy része nem rendelkezik megfelelő képzettséggel az innovatív szolgáltatások területén, amelyek majd az információs társadalmat segítik. Különösen a gazdasági és telematikai ismeretek hiányoznak. Szervezeti változtatások (új vezetési modellek, lehetséges magánosítás egészen az ún. Lean Library-ig) változatlan feladatok mellett is növelik a hatékonyságot, és ezzel együtt a munkahelyek elveszítését eredményezik.Ahhoz, hogy a könyvtárak megtalálják szerepüket az információs társadalom kilépítésében, új és újszerű könyvtárosi munkahelyeket kell teremteni. A könyvtárak új „termékekkel” állnak elő (mint ahogyan ezt már néhány könyvtár gyakorlata sikeresen szemlélteti), úgy mint pl. a számítógépes információkeresés megbízások alapján, profilcentrikus szolgáltatások, célcsoportoknak szánt információs csomagok (pl. a gazdasági élet, az államigazgatás stb. számára a mindenkori helyi igények alapján); telematikai központokként működnek, feladataik közé tartozik elektronikus publikációk kiadása, tanácsadás telematikai rendszerek kiépítéséhez, átfogó dearing-house tevékenység. A könyvtárak így új pénzügyi források révén többletbevételhez jutnak. Az ilyen és hasonló újszerű információs szolgáltatásokkal -  melyekhez innovatív pénzügyi modellek
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párosulnak -  a magasabb hatékonyság alapján lehetséges a német könyvtárak személyi állományának megőrzése, sőt lehetőség szerinti növelése.
(Kránitz Ldszlóné)

98/189
HENNINGS, Ralf-Dirk: Berufsbilder in Information, 
Dokumentation und Bibliotheken. Bundesweite 
Umfrage 1996/1997 von Studierenden dér Fach- 
hochschule Potsdam in Informations- und Doku- 
mentationseinrichtungen =  Nachr.Dok. 48.Jg. 
1997. 5.no. 273-280.p.

Rés. angol nyelven

Foglalkozási ágak a tájékoztatás, dokumentáció te
rületén és a könyvtárakban. A potsdami s z a k is 
kola hallgatóinak országos felmérése a tájékoz
tatási és dokumentációs intézményekben

Felmérés [forma]; Képesítés; Könyvtáros-utánpót
lás; Munkaszervezet; Személyzet

A Potsdami Szakfőiskola (Fachhochschule Potsdam) 1996/1997-es tanévének téli szemesztere folyamán a hallgatók felmérést végeztek az információs és dokumentációs szakterület lehetséges munkáltatóinak körében. A kérdőív olyan kérdésekre kereste a választ, amelyek a harmadik féléves hallgatókat érdekelhetik a jövőbeli munkahelyükkel kapcsolatban. A 463 kiküldött kérdőívre 152 válasz érkezett (32,8%). összesen 45 kérdést tettek fel, a következő csoportosítás szerint: Általános feltételek és tényleges helyzet; Személyzet, foglalkoztatás; Oktatási lehetőségek, munkakörök; Lehetséges szervezeti változások, jövőbeli kilátások. A felmérés elemzése nyomán sikerült átfogó képet kapni az információs-dokumentációs szakterület helyzetéről. A hallgatóknak a felmérés elvégzése egyúttal jó gyakorlatot is jelentett az ún. „soft” kutatási módszer

használatában. Ezúton mondanak köszönetét a válaszadó intézményeknek.
(Autoref. alapján)

98/190
MOUER, Susan: The Australian Library industry 
Competency Standards: present perspectives and 
future prospects =  Austr.Libr.J. 46.vol. 1997. 
2.no. 136-146.p. Bibliogr.

Az Ausztráliai Könyvtári Szakmai Készségnormák: 
a jelenlegi lehetőségek és a távolabbi kilátások

Besorolás -személyzeté; Minősítés; Munkabér, al
kalmazás; Norma

Ausztráliában a kormány munkaerőgazdálkodási reformja keretében bevezették a szakmai „készségnormákat” . Ezek a szakmák, illetve munkakörök szerint szükséges gyakorlati készségeket határozzák meg. Ezáltal szabályozzák a munkahelyeken az alkalmazás feltételeit, másrészt tájékoztatásul szolgálnak a képzőintézmények számára, különösen pedig a továbbképzés tematikáját szabják meg.1995-ben elkészültek a könyvtári készségnormák is. Három nagy csoportjuk: a használókkal való foglalkozásra, az információk kezelésére vonatkozó és az „egyéb” készségek. Az összesen 71 „egység” közül 16 a minden könyvtártípusra és munkakörre vonatkozó „alapegység” , 55 egység pedig különféle munkakörök követelményeit határozza meg.Még csak néhány könyvtár kísérletezik a normák alkalmazásával. Megmutatkoztak már a nehézségek is: a gyakorlati készségek mellett ismeretekre is szükség van a munkában; igen nehéz értékelni a dolgozókat a normák szerint; a jelenlegi fizetési besorolási rendszert is nehéz összeegyeztetni ezzel a rendszerrel.
(Kövendi Dénes)
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