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W ramach serii wydawmiczej „Pa- 

reys Studientexte” ukazał się pod nu- 

merem porzadkowym 22 kolejny pod- 

ręcznik poświęcony tym razem nauce 

o pracy w leśnictwie i pnzeznaczony 

dla studentów wydziiałów leśnych oraz 
dla grona nauczającego w leśnym 

szkolnictwie zawodowym i średnim. 
Podręcznik został opracowany w In- 

stytucie „Użytkowania Газа 

o Pracy Uniwersytetu we Fryburgu 

(RFN) przez prof. dr. Rolia Gramme- 

la, przy współudziale dr. Gero Bec- 
kera. | 

Omawiiany podręcznik ma charak- 

ет , kompendiunf omawilajacego 
t 

176 stnonach w sposób systematyczny, , 
zwięzły i wyczerpujący całokształt 

problematyki związanej z pracą ludz- 

ka w gospodarstwie leśnym. Znajduje 
to potwiemdzenie w mastępującej cha- 
rakterystyce tneści rozdziałów na jakie 
podręcznik zastał podzielony. + 

W rozdziale I. pt. „Praca jako 
ezynmilk produkcji” omówiono: pojęcie | 

pracy ludzkiej ze szczególnym uwzględ- 
nieniem - kienunków nauki o * czynmi- 

kach produkcji:i wydajności pracy. 
Przedstawiono także  histowić „nauki 
o precy oraz specyficane cechy fraty 
w gospodarstwie leśnym rozpatrzonę 
zarównió z argonomicznego plnktu iwi- 

_ "dzemią, Зак i z pónktu widzenia fnte- 

resów przedsiębiorstwa leśnego. 
SJ Rozdział II nosi tytuł „Planowa- 

e zatfudmienia i сУвек фкбсуй Oma-: 

* 

i Nauki . 

-
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' ku pracy, stan strukturę beznobocia 

w Republice Fedenalnej Niiemiec oraz 

sytuację kadnową w leśnictwie. Nie- 

które spośród analizowanych proble- 

mów są ilustrowane przykładami za- 

czerpnistyrni z bezpośredniej prak- 

tyki. ° 
Przedmiotem rozdziału III jest 

analiza  „Wyksątałcenia zawodowego 

i miezbędnych kwalifikacji zawodo- 

wych”. Analizie został poddany obo- 

wiązujący W RFN wielostopniowy sy- 

stem kształcenia zawodowego w za- 

kresie leśnictwa. Dużo uwagi poświę- 

cono spnawie kształcenia robotników 

leśnych, dokohując w "tym zakresie od- 

powiednich porównań 2z systemami 

kształceniia stosowanymi w Szwajcarii 

i Szwecji. 

W mozdziale IV pt. „Badania pra- 

cy” przedstawiono problematykę w 

zakresie badania "miejsca pracy, prze- 

biegu pracy, nuchu, itp. a ponadto 

omowiiono metod y pomianu czasu pra- 

cy uzupełnione przykładami przejęty - 

mi z nadleśnictw. Sporo miejsca po- 

świięcomo charakterystyce metod staty” 

stycznych znajdujących  zastbosowamie 

rzy opiacowywamiu wyników badaw- 

cz ych w 'zakrasie pomiąnu czasu pracy. 

Rozdział V ' został zatytałowany 

„Praca i płaca” 7; паллета, charakper y- 

stykę zasad oceniania pmacy, charak- 

terystykę form płacy, a także omAwić- 

nie roli płacy jako składnika kigsztow | 

produkcji leśnej. 

Jednym z najobszerniejszych moz- 

działów jest mozdziął VI pt. „Ergono- 

mia”. Zawieya On syntetyczne omówie- 
nie podstaw ergonomiull, zwłaszcza. fizjo- | 

logii pracy, higieny pracy oraz Wwyped- 

ków. przy pracy rw, gospodatstwię les- 
" nyln. Zwtócono. szczególną uwagę na 
metody pomiaru уса energii, па 

szkodliwaśćA dla a "piektórych. 
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W rozdziiale VII pt. „Psychologia 

i socjologia pracy” przedstawiono i zde- 

finiowano szereg podstawowych pojęć 

z zakresu problematyki objętej tytułem 
rozdziału. Omówiono m. in. możliwości 

wdrożeniia teomii psychologii (i Socjo- 

logii pracy do praktyki produkcyjnej 

oraz wyniki analizy procesów produk- 

cji leśnej rozpatrywanych w komtekście 
zasad psychologii i socjologii pracy. 

Treścią rozdziału VIII jest „Prawo 
pracy”. Rozdział jest poświęcony ta- 

kim zagadnieniom jak np.: umowa 

o pnacę, podstawy prawne stosunków 
pracy, obowiązki pracodawcy, obowiąz- 
ki pnacownika, rozwiązywanie umowy 

o prace i imne. 

Każdy spośród 8 rozdziałów wcho- 
dzących w skład omawianego podręcz- 
nika - kompendium jest zaopatrzony 

w oddzielny wykaz literatury. Podręcz- 

nik zawiera ponadto stamanniie wyko- 

nany indeks rzeczowy. 

Jak wynika z przedstawionego 
omówiienia, podręcznik „Nauka o pra- 
cy w leśnictwie” traktuje w sposób 

- przejrzyściie 

symtetyczny i kompleksowy o wszyst- 
kich problemach wynikających z udzia- 
łu człowieka ji stosowamia pracy ludz- 
kiej w działalności gospodarczej w 
leśnictwie. Podaje również bogatą lite- 
raturę służącą do rozszerzania wiiedzy 
w zakresie problemów czasem tylko 

skróbowo  zasygnalizowanych. Bardzo 

ujęba część tekstowa 
jest uzupełniona starannie wykonany- 

mi i łatwo czyttelnymi 'wykresamj j ta- 
belami. Podręcznik analizuje problemy 
nauki o pnacy występujące w warun- 
kach gospodarki wolnorynkowej, które 
ze zrozumiałych względów są w wielu 

pnzypadkach odmienne od problemów 
nauki o pracy występujących w wa- 

runkach gospodarki socjalistycznej. Mi- 

mo tych różnie polski Czytelnik może 

znależć w podręczniku wiele bardzo 

imteresujących rozwiązań metodycznych 

i iniormacji pomocnych zarówno w 
nauczaniu jak i w prowadzeniu dzia- 

łalnoścj gospodarczej w leśnictwie. 

Tadeusz Marszałek 

Uwaga! Ważne dla Autorów 
— 

Komitet Redakcyjny ,,Sylwana” prosi 0 podawanie wraz z nad- 
syłanymi artykułami prywatnego adresu Autora i Autora zdjęć. 
Adresy powinny zawierać również numer kodu pocztowego. Brak 
powyższych danych uniemożliwia Redakcji „Sylwana” oraz Wyda- 
wnictwu wysłanie honorarium autorskiego. 
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