lot ek, givit perspektiv åt
ställning i en nyutkomdbok "Biblioteksadminis(Bibliotekstjänst, Lund
I s, cirkapris 75:-). Han
tjat mångåriga teoretiska
rationell organisation och
ation och sina praktiska
ter som bibliotekschef
: par decennier.
:r biblioteket som ett moviceföretag och ger i sin
iga,
väldokumenterade
d praktiska exempel och
II kompletterade framgoda råd om hur det
lVas enligt nyaste förelmiska landvinningar. För
ng en i Norden tillämpas
r på ett biblioteks orgasåväl de klassiska mana.rofeternas lärosatser som
erna arbetspsykologernas
sresultat.
lm han därvid utgår ifrån
stadsbibliotekets problem
relationer till huvudmänlans fall kommunalpamGöteborg, är boken en
a av vetande även för
ig av bibliotek, såsom ornernas ooh företagens spe,tek. Kravet på organisarnverkan har relevans li:et för den lilla organisa'ent av så snart det finns
en anställd i företaget
ket). Men boken bör stute enbart av bibliotekens
Den kan säkerligen med
y te läsas av budgetbeslum organisationer eller fö Astrid Stridsberg

Anders Linde m fl,
samhet (Bonniers,
Strategisk planering
1971 ).
Boken som har underrubriken
"Vad kan, vill och bör företag
och andra organisationer göra nu
och i framtiden?" är skriven av
tio yngre forskare och lärare, av
vilka det övervägande flertalet
fått hela sin företagsekonomiska
skolning vid Stockholms Universitet. Det är inte en samling av
fristående uppsatser, utan trots det
uppdelade författarskapet en tämligen väl sammanhållen bok.
Den är avsedd dels som kurslitteratur på trebetygs- (eller som
det numera heter 60-poängs-) ni-

är så skilda - det är ju morgondagens praktiker som utbildas
idag.
Underrubrikens formulering "företag och andra organisationer" är
väsentlig. Författarna liksom aJ?-dra företagsekonomer hävcyr, 'till
synes med all rätt, att ~.törre delen av företagsekonomins teorioch kunskapsstoff är användbar
inom alla typer av organisationer
oavsett deras målsättning eller
"ägarförhållanden", dvs även inom
offentliga förvaltningsorgan, intresseorganisationer etc.
Strategisk planering har blivit
ett honnörsbegrepp - vem vågar
idag hävda att han inte planerar

QUtkommer omkring den 1 mars

Bertil af Klercker-Erik Eklund

Skatteproblem
för företagen
Skattemässiga synpunkter på val av företagsform
- Om öppna koncernbidrag, aktieägartillskott
m m - " Nya fondavsättningar och fondproblem
Ca-pris (inkl moms) 21 :20
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