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(1) Az értekezés célja  

 A kutatás célja a hazai könyvtárakban zajló tudásmenedzsment 

kezdeményezések feltárása, fejlesztési teendők megfogalmazása, különös tekintettel a 

felsőoktatási könyvtárak intézményi tudásgazdálkodásban betöltött szerepére.  

A tudásmenedzsment elmélete és bizonyos eszközeinek alkalmazása már 

tizenöt éve jelen van a hazai könyvtárak életében. Ugyanakkor nem készült még olyan 

átfogó elemzés, amely feltárta volna a különböző könyvtártípusokban megvalósítható 

tudásmenedzsment eljárásokat és módszereket, illetve a regionális és országos 

tudásgazdálkodásban betöltött szerepüket. A nemzetközi és hazai felsőoktatási 

tudásmenedzsment programok és projektek eredményeire (is) építve elengedhetetlenné 

vált a felsőoktatási könyvtárak tudásmenedzsment szerepének és ez irányú 

lehetőségeinek részletes feltárása, feladatrendszerének kibontakoztatása. 

Értekezésem célkitűzéseit a következő pontokban foglalom össze (zárójelben utalok 

azokra a fejezetekre, ahol ezeket, illetve a megoldási alternatívákat és javaslatokat 

részletesen kidolgozom): 

1. könyvtári szempontból a nemzetközi és hazai szakirodalom és tapasztalatok 

alapján áttekinteni a tudásmenedzsment eljárásokat és eszközöket, javaslatokat 

fogalmazni meg a könyvtárak számára a tudásmenedzsment ciklus elemeinek 

végrehajtására, az információ- és tudásmegosztást támogató eszközök 

alkalmazására; (3.5 fejezet) 

2. azonosítani és elemezni a különféle könyvtártípusok feladatait az intézményi, 

regionális és országos tudásgazdálkodásban; (3.5.2 fejezet) 

3. azonosítani és elemezni azokat a trendeket, amelyek a felsőoktatási könyvtárak 

tevékenységére nagy hatással vannak, ajánlásokat megfogalmazni meg a hazai 

felsőoktatási könyvtárak számára; (5.2 fejezet) 

4. feltárni, azonosítani és kategóriákba rendezni azokat a tevékenységeket, 

amelyeket meg kell valósítani a felsőoktatási könyvtárakban annak érdekében, 

hogy hatékonyan támogassák anyaintézményük tudásgazdálkodási 

tevékenységét;(5.6 fejezet) 
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5. kérdőíves felméréssel feltárni a felsőoktatási könyvtárosok véleményét a 

tudásmenedzsmenttel kapcsolatban, valamint feltérképezni a hazai felsőoktatási 

könyvtárak információ- és tudásmegosztó gyakorlatát. (6. fejezet) 

 

(2) A kutatás módszerei 

 A kutatás céljai többféle módszer (elméleti és empirikus) alkalmazását tették 

szükségessé: szakirodalom áttekintése és elemzése, dokumentumelemzése, honlapok 

elemzése, megfigyelés, projekttevékenységben való részvétel, ill. kérdőíves felmérés 

készítése. A kutatás következtéseire az alábbiak elvégzése nyomán jutottam el: 

1. a nemzetközi és hazai tudásmenedzsment szakirodalom tanulmányozása és 

feldolgozása – áttekintettem és 2007 óta folyamatosan figyelemmel kísértem a 

tudásmenedzsment témakörével foglalkozó szakirodalmat, továbbá 

könyvtártudományi folyóiratokban a könyvtárak tudásmenedzsment 

tevékenységéről megjelenő tanulmányokat. A hazai folyóiratok tekintetében a 

teljességre törekedtem, míg a nemzetközi szakirodalmat a dolgozat témájára 

vonatkozóan válogatva tártam fel.  

2. hazai és nemzetközi könyvtári projektek figyelemmel kísérése - azon a hazai és 

nemzetközi könyvtári projektek esetében, amelyek központi témája kapcsolatos 

a felsőoktatási tudásgazdálkodással. 

3. a hazai és nemzetközi könyvtártudományi szaklapok áttekintése a felsőoktatási 

könyvtárak jövőjével kapcsolatosan – különös tekintettel a nemzetközi szakmai 

szervezetek trendjelentéseire és jövőbeli elképzeléseire. 

4. a felsőoktatási könyvtárak küldetésnyilatkozatainak és stratégiai terveinek 

elemzése – az elemzés fő szempontja, hogyan jelennek meg e 

dokumentumokban az intézményi tudásgazdálkodással kapcsolatos feladatok, 

milyen intézményként definiálják önmagukat a könyvtárak, illetve milyen 

innovatív szerepkörök ellátásának gondolata jelenik meg. 

5. a TÁMOP 4.2.1 ’eCompetence multidiszciplináris egyetemi tudásmenedzsment 

rendszer fejlesztése és regionális innovációs keretrendszert megalapozó 
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szervezeti fejlesztések a Nyugat-magyarországi Egyetemen’ című projekt 

munkájába való bekapcsolódás – szerepet vállalva a projekt megvalósításában, 

melynek részeként szorosan együttműködtem az intézmény Technológia és 

Tudástranszfer Irodájával. Az NymE Bölcsészettudományi Karát képviselve 

felsőoktatási tudásmenedzsmenttel foglalkozó konferenciák, workshopok 

munkájába kapcsolódtam be.  

6. a felsőoktatási könyvtárak tudásintenzív szolgáltatásainak sokrétű elemzése - 

elemeztem és kategorizáltam a hazai és nemzetközi felsőoktatási könyvtárak 

honlapjain megjelenő tudásintenzív szolgáltatásokat. 

7. kérdőíves felmérés tervezése, kidolgozása, elvégzése - felmérést végeztem a 

hazai felsőoktatásban dolgozó könyvtárosok körében a tudásmenedzsment 

témakörének megítéléséről. 

 

(3) Az értekezés gondolatmenete 

Átfogó áttekintés az elvégzett feladatokról 

A célok kitűzésével és a módszerek megválasztásával arra törekedtem, hogy 

egységes, komplex rendszerben vizsgáljam a témát, minden „alkotó elemére” külön 

hangsúlyt helyezve. A téma összetettségéből adódóan az alábbi feladatokat kellett 

elvégeznem. 

1. Meg kellett vizsgálnom a könyvtárakra és a felsőoktatásra egyaránt ható komplex 

változások rendszerét, amelynek végeredményeként olyan gazdaság és 

társadalom van kibontakozóban, amelynek legfőbb erőforrása az innovatív, 

mindig megújulásra kész tudás. (2. 2 fejezet) 

2. Át kellett tekintenem és részletesen elemeznem a tudás fogalmi hálóját, a tudás 

átadásának és létrehozásának folyamatait és jellegzetességeit, a 

tudásmenedzsment ciklus elemeit és kapcsolódásait, a folyamat során 

alkalmazható technológiai megoldásokat. (2.3 – 2.5 fejezet) 

3. Szintetizálnom kellett a könyvtári tudásmenedzsmenttel kapcsolatos 

tanulmányok megállapításait és eredményeit, részletesen foglalkozva a 
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könyvtárak szervezetén belül alkalmazható tudásmenedzsment folyamatokkal. Ez 

alapján meg kellett határoznom a különféle könyvtártípusok intézményi, lokális, 

regionális és nemzeti tudásgazdálkodásban és -szervezésben betöltött szerepét, 

tekintettel a könyvtárak és a felsőoktatási könyvtárak megváltozott 

funkciórendszerére és működési környezetére.(3. fejezet) 

4. Meg kellett vizsgálnom és összegeznem kellett a felsőoktatásban jelenleg zajló 

folyamatokat, és a felsőoktatási intézmények hatékony tudásgazdálkodás 

érdekében végzett tevékenység rendszerét.(4. fejezet) 

5. Kiemelt figyelmet kellett fordítanom a felsőoktatási könyvtárak jövőjével 

foglalkozó trendelemzésekre és tanulmányokra, ezeket összegezve fel kellett 

vázolnom az egyetemi és főiskolai könyvtárak jövőre vonatkozó 

feladatrendszerét. (5. fejezet)  

6. A tudásmenedzsment témakörét a felsőoktatási könyvtárakban két 
megközelítésből kellett megvizsgálnom: (1) a könyvtárak szervezetén belül 
megvalósítható tudásmenedzsment tevékenységek, (2) az intézmény számára 
nyújtott tudásintenzív szolgáltatások és az anyaintézmény tudásciklusában 
végzett tevékenységek.(5. fejezet) 

7. Részletesen elemeznem kellett a felsőoktatási könyvtáraknak az intézményi 
tudásciklus résztevékenységeiben elvégzett és végezhető feladatait. (5.6.3 
fejezet) 

8. Kérdőíves felmérés segítségével fel kellett tárnom a felsőoktatásban dolgozó 
könyvtárosok véleményét a tudásmenedzsmenttel kapcsolatban, feltérképezve a 
felsőoktatási könyvtárakban alkalmazott információ- és tudásmegosztó 
technikákat és a könyvtárak által nyújtott tudásintenzív szolgáltatásokat. (6. 
fejezet)  

(3.1) A gazdaság és a társadalom átalakulása 

A jelen korban komplex, a társadalmi és a gazdasági lét minden területét átható 

változások zajlanak, amelyek nagy hatással vannak mind a könyvtárak, mind a 

felsőoktatási intézmények fejlődésére. 

A tudás fogalmának egyre komplexebb és elmélyültebb értelmezését, a 

tudásmegosztás és tudáslétrehozás egyre kifinomultabb személyes és modern 
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technológiával segített eszközeit és módszereit fejlesztik ki és alkalmazzák. A 

tudásmenedzsment elméletének az üzleti szféra utána a közszolgáltatásokban való 

elterjedése alapjául szolgál a tudásmenedzsment könyvtárakban való alkalmazásának, 

és a „könyvtárak mint tudásközpontok vagy tudásmenedzsment központok” gondolat 

térhódításának. 

A tudásgazdaság négy oszlopra, illetve kulcsterületre épül, amelyek elvi és egyben 

funkcionális alapját képezik a beruházások, fejlesztések rendszerének: 

1. Információs és kommunikációs infrastruktúra – a megfelelő minőségű 
infrastruktúra elősegíti az információ és a tudás terjesztését; 

2. Oktatás és képzés – a képzett lakosság biztosíthatja a tudás létrehozását, 
megosztását és felhasználását; 

3. Gazdasági ösztönzők és intézményi rendszer – ezek ösztönzi a meglévő tudás 
hatékony felhasználását, valamint a tudásintenzív vállalkozások létrehozását; 

4. Innovációs rendszer – kutatóközpontok, egyetemek, magánvállalkozások és 
szakértői csoportok hálózata, amely lehetővé teszi a növekvő globális tudás 
alkalmazkodását helyi igényekhez, és az új tudás létrehozását1 

A könyvtárakat, különösen a felsőoktatási könyvtárakat minden kulcsterülethez szoros 

kapcsolat fűzi, de meg kell találniuk azokat a további kapcsolódási pontokat, amelyek 

segítségével a tudásgazdaság és tudástársadalom szerves részévé válhatnak. Az egyik 

ilyen pont lehet az intézményi tudásgazdálkodásban való aktív részvétel. 

(3.2) A könyvtárak fejlődésére ható trendek és a könyvtárak funkcióváltozásai 

A külföldi könyvtári tanulmányokat és az elkövetkezendő évekre szóló nemzetközi 

stratégiákat és szakmai szervezetek ajánlásait elemezve a következő trendeket és 

jelenségeket azonosíthatjuk: 

1. A könyvtárak fizikai tereinek fejlesztése, különös tekintettel a fenntarthatóság 
biztosítására és a zöld technológiák alkalmazására. 

2. A könyvtár mint harmadik hely, a közösségi és szociális feladatok megerősödése. 
                                                           
1Korea and the knowledge-based economy: Making the transition. Szerk. Carl Dahlman és Thomas Andersson. 
IBRD:World Bank, 2000. 14.p. 
<http://books.google.hu/books?id=QAecl3Ssd2cC&pg=PA1&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=on
epage&q&f=false> 

http://books.google.hu/books?id=QAecl3Ssd2cC&pg=PA1&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
http://books.google.hu/books?id=QAecl3Ssd2cC&pg=PA1&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
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3. A könyvtár mint tanulási hely, illetve a könyvtáros mint tanár/oktató/mentor 
személy koncepciójának erősödése. 

4. A könyvtárak szerepének növekedése a közösségi médiában, a technológiák adta 
lehetőségek kihasználása, a kollaboratív tudást előállító technológiák rohamos 
fejlődése és könyvtári adaptálása, a vizualizációs és a felhő alapú technológiák 
elterjedése. 

5. A mobil technológiák fejlődése és nagyarányú terjedése; egyre több mobil 
eszközre adaptálható könyvtári szolgáltatás megjelenése. 

Z. Karvalics László szerint az elmúlt évek változásai a könyvtárak számára az 

információmenedzselő és tudásközvetítő szerep felől a tudás termelése felé való 

elmozdulását teszik szükségessé. Véleménye szerint szerkezeti átalakulások zajlanak, 

amelyek szinte kikövetelik a könyvtári-könyvtárosi szerepek megváltozását. Az 

információs- és tudásfolyamatok szakembereinek és intézményeinek funkcionális 

integrációja, a könyvtárosi szerepkör és identitás újraértékelése a digitális „prés” 

alatt, és az információs és tudásszakmák hozzáadott érték-szerkezetének felgyorsuló 

átalakulása 2  mind szükségessé teszik, hogy a könyvtárosok intenzívebben 

foglalkozzanak a tudásmenedzselés elméletével, a tudásmegosztás és –teremtés 

különféle eszközeinek megismerésével és a lokális, regionális és nemzeti 

tudásgazdálkodásban betöltött szerepükkel. 

A könyvtárak mint tudásmenedzsment központok elmélete már a 2000-es évek 

elején megjelent az Amerikai Egyesült Államokban 3 . Magyarországon Kiszl Péter 

2004-ben közölt tanulmányában a közkönyvtárak kis- és középvállalkozások számára 

nyújtott szolgáltatásainak olyan komplex tevékenységrendszerét vázolta fel4, amely 

bele illik a „tudásmenedzsment központ” ideológiájába, és jól körvonalazott 

feladatokat ad a könyvtárak számára. 

                                                           
2 Karvalics László: A lokális tudástermelés koordinációja: egy új, lehetséges könyvtárosi szerepkörről. In: 
Szolgáltatás – Használó – Könyvtáros. Paradigma váltás a könyvtárak helyismereti munkájában. A Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciája. Győr, 2008. 
július 9-11. / szerk. Mennyeiné Várszegi Judit. Győr:Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 2009. 5-11. p 
3 Parker, K. R. – Nitse, P. S. – Flowers, K. A.: Libraries as knowledge management centers. Library 
Management Journal -- Special Issue on Digital Libraries in the Knowledge Era: Knowledge Management and 
Semantic Web Technology, 2005 Vol. 26, No. 4/5, 176-189. p 
4 Kiszl Péter: Hogyan tovább? – Üzleti információszolgáltatás a magyarországi könyvtárakban. In:Tudományos 
és Műszaki Tájékoztatás. 2004. 9.sz. 378.p.<http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3698&issue_id=454> 
 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3698&issue_id=454
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 A tudásmenedzsment fontosságát és a könyvtárak szerepét felismerve az 1990-

es években a könyvtári szakirodalomban is egyre több tanulmány jelent meg a témát és 

a könyvtári alkalmazás lehetőségeit bemutatva. A 2000-es évektől Magyarországon is 

egyre több szerző foglalkozik a tudásmenedzsment elméletével, de gyakorlati 

megvalósítást kevés helyen, főként vállalati könyvtárakban tapasztalhatunk. 

A mai napig két, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi 

Programjában készült disszertáció foglalkozott kimondottan a tudásmenedzsment 

témakörével. Alföldiné Dán Gabriella a tudományos szakkönyvtárak feladatait mutatta 

be a tudástársadalomban5, illetve Sajó Andrea a vállalati könyvtárak szerepét vizsgálta 

az információ- és tudásmenedzsmentben. 6  Pajor Enikő és Tóth Máté 7  dolgozata 

részleteiben érinti a témát. 

 Az egyre komplexebb feladatrendszerhez és a társadalmi elvárásokhoz való 

alkalmazkodás elkerülhetetlenné teszi, hogy a könyvtárak egyrészt szervezetükön 

belül alkalmazzák a tudásmenedzsment módszereit, másrészt aktív részt vállaljanak az 

anyaintézmény és a lokális és regionális tudásfolyamatokban.  

(3.3) A felsőoktatási környezetre ható változások, a feladatok és lehetőségek 

újraértelmezése  

A tudásgazdaság és tudástársadalom fokozatos kialakulása, a technológia 

nagyarányú fejlődése a felsőoktatási intézmények életére is nagy hatással volt. A 

modern technológia nyújtotta változatos oktatási/tanulási módszerek, a hallgatók 

számának növekedése és a társadalom felsőoktatással szembeni elvárásainak változása 

magával hozta a felsőoktatási intézmények átalakulását, különféle egyetemi működési 

modellek kialakulását. Az Európai Felsőoktatási Térség, illetve az Európai Kutatási 

                                                           
5 Alföldiné Dán Gabriella: A tudástársadalom és a tudományos szakkönyvtári ellátás. PhD értekezés. 
Témavezető: Bobokné dr. Belányi Beáta. Bp. 2003. ELTE Könyvtártudományi Doktori Iskola.  172 p. 
6 Sajó Andrea Ildikó: Az információs központok szerepe az információ- és tudásmenedzsmentben, különös 
tekintettel az infokommunikációs szektor igényeire. PhD értekezés. Témavezető: prof. dr. Sebestyén György. 
Bp. 2003. ELTE Könyvtártudományi Doktori Iskola. 2003. 297 p. 
7 Pajor Enikő: A láthatatlan/mély web felhasználása a könyvtári tájékoztatásban. PhD értekezés. Témavezető: 
prof. dr. Sebestyén György. Bp. 2006. ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Program, 
214 p. ; Tóth Máté: A szemantikus web. Könyvtárak a szemantikus paradigmában. PhD értekezés. Témavezető: 
dr. Horváth Péter. Bp. : ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2010. 180 p. 
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Térség kifejlődése voltak, és a különböző globális és európai trendek befolyásolták a 

heterogén intézmények működését és fejlődését, mindez kiegészült az országos és 

regionális törekvésekkel és reformintézkedésekkel. 

A változó világhoz való alkalmazkodás, a felsőoktatási intézmény fejlődése, az 

innováció szükségessége hatására kulcsfontosságú lett az intézményi tudásvagyon 

feltárása és kodifikálása. Meg kell teremteni a lehetőségeit annak, hogy „működésbe” 

lépjen a tudásspirál, amely új, innovatív tudás birtoklásához segítheti az intézményt. 

Ennek érdekében ki kell alakítani a felsőoktatási intézményben a tudásmenedzsment 

bevezetésének feltételeit, és a tudásmenedzsment eszközeivel biztosítani kell az 

intézményi tudás feltárását, megtartását és gyarapodását. 

A tudásmenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységeknek át kell fognia a 

felsőoktatási intézmények menedzselésének teljes folyamatát, a hallgatói toborzástól 

kezdve az oktatáson keresztül a tudásbázis építéséig és működtetéséig. Mindez mára 

kiegészül a diploma megszerzését követő különböző rendszerekkel (öregdiák 

mozgalmak, alma mater hálózatok), melyek nem csak a minőségbiztosítást, hanem a 

tudásmenedzselést és az ipari/K+F kapcsolatok építését is szolgálják.8  

A tudásmenedzsment folyamatok bevezetéséhez nem elegendő a vezetés 

elkötelezettsége, hanem ki kell alakítani azt a több intézményi egységből álló 

rendszert, amelyben a tudásmenedzsment stratégia az egységek szoros 

együttműködésével megvalósulhat. A vállalati szakirodalom, külföldi és magyar 

honlapok tanulmányozása és a saját tapasztalatok alapján alábbi a szervezeti 

tudásvagyon kezelésében, fejlesztésében, védelmében és előállításában és a megfelelő 

szervezeti kultúra kialakításában részt vevő szervezeti egységeket azonosítottam: 

1. Felsővezetés/ intézmény menedzsment 

2. Humánerőforrás menedzsment/irodák 

3. Tudás és technológiai transzfer irodák, innovációs központok 

4. Minőségirányítási irodák 

5. Informatikai Igazgatóság/intézet/szolgáltató központ 

                                                           
8 Felsőoktatásmenedzsment. Szerk. Drótos György – Kováts Gergely.Bp.:Aula, 2009. 201. p. 
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6. Könyvtárak/Információs és tudásközpontok 

(3.4) A felsőoktatási könyvtárak lehetséges szerepei az új intézményi 

struktúrában 

A felsőoktatási intézmények átalakulóban vannak, ezért nagyon lényeges kérdés 

az, hogy az újonnan kialakuló egyetemi az intézményi modellekben („vállalkozó 

egyetem”, „Tripla Hélix modell”, „3. generációs egyetem”), illetve a különféle 

trendek okozta változások során átalakult egyetemeken milyen szerepet szánnak a 

könyvtáraknak, és/vagy milyen pozíciót tudnak kiharcolni maguknak a könyvtárosok. 

Mennyire lesznek képesek a felsőoktatási könyvtárak az innovációhoz szükséges 

háttéranyagokat információforrásokat, sok esetben idegen nyelven biztosítani? Milyen 

szerepet tud vállalni az intézményi tudásgazdálkodásban? 

Mivel az egyetemi könyvtár része az egyetem szervezetének, ezért az egyetemek 

működésére ható változások, a tömegesedés, az új technológiák elterjedése, az oktatási 

és kutatási környezet nagyarányú átalakulása befolyással vannak e könyvtárak 

működésére és fejlődésére is. A felsőoktatási könyvtárak szerepe mindenhol változik, 

és működésük megítélése függ azon képességüktől, hogyan tudják a heterogén 

egyetemi közösség állandóan változó igényeit kielégíteni. Ehhez azonban szükség van 

arra, hogy a könyvtárosok átértékeljék szerepüket és feladataikat, kitágítsák 

feladatrendszerüket. Egyetérthetünk Laura Benderrel abban, hogy nagyon lényeges, 

hogy a könyvtárak ne csak reagáljanak a kívülről érkező változásokra, hanem proaktív 

módon maguk idézzék elő őket. Csak akkor lesznek életképesek, ha maguk generálják a 

fejlődést, az innovációt.9 

A felsőoktatási könyvtárakra vonatkozó trendelemzésekben és ajánlásokban 

megfogalmazott gondolatok és a nemzetközi szakirodalomban megjelenő tendenciák 

alapján az alábbi legfontosabb tényezőket emelhetjük ki: 

(1) Minél több teljes szövegű dokumentum online elérhetőségének biztosítása. 

                                                           
9 Bender, Laura J.:The Keystone Principles - Creation and Influence. Liber Quaterly 2003. Vol. 13, No. 3-4. 378-
388. p. <http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7751> 

http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7751
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(2) A modern, elsősorban a mobil technológia magasfokú beépítése az egyre 
bonyolultabban működő, de egyszerű használói felületet kínáló szolgáltatásokba. 

(3) A fizikai helyszín funkcióinak újra gondolása. 

(4) Az oktatás módszertanának és eszközeinek változásával a források és a 
tananyagok elkészítéséhez szükséges eszközök és módszerek biztosítása a 
virtuális tanulási térben is. 

(5) Széleskörű kapcsolatrendszer és együttműködési háló kialakítása. 

(6) A könyvtári költségvetés csökkentésével párhuzamosan a befektetett források 
visszatérülésének bizonyítása és a hozzáadott értékek kimutatása. 

(7) A könyvtárosok képességeinek, készségeinek megújítása sokrétű feladataik 
ellátása érdekében 

E tevékenységek mindegyike olyan magasfokú tudás kumulációt kíván, 

amelyben nem megengedett az, hogy az egyéni tudás „elvesszen” a szervezet számára. 

Ez elengedhetetlenné teszi a tudásvagyonnal való megfelelő gazdálkodást, illetve a 

szervezeti tudás fejlesztését.  

A vállalati könyvtárak után a felsőoktatási és legtöbb esetben szakkönyvtári 

szerepet is betöltő egyetemi és főiskolai könyvtárakban került sor a tudásmenedzsment 

elméletének tanulmányozására, bevezetésének mérlegelésére és tényleges bevezetésére 

az Amerikai Egyesült Államokban.  

(3.5) Tudásmenedzsment a magyarországi felsőoktatási könyvtárakban 

A magyarországi felsőoktatási könyvtárak tevékenységébe és a szolgáltatásaikba 

még nem épült be szervesen a tudásmenedzsment gyakorlata. Természetesen számos 

jó gyakorlatot és követendő példával találkozhatunk, de a tervezett és tudatos 

tudásmenedzsment tevékenység még nem jellemző a hazai egyetemi, főiskolai 

könyvtárakra 

Ugyanakkor a felsőoktatási könyvtárak funkcióinak változása, egyre komplexebb 

szolgáltatás és kapcsolati rendszerének kialakulása, a könyvtárak érték és 

„hasznosság” mérésének igénye magával hozta és hozza azt, hogy nélkülözhetetlen 

lesz az erőforrásokkal, köztük a humán erőforrásokkal, a szellemi tőkével való 
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gazdálkodás. A felsőoktatási intézmények fejlődése szempontjából oly lényeges 

immateriális vagyontényezők csak akkor igazán hasznosak a szervezet számára, ha a 

hierarchiaszintek tiszteletben tartásával mindenki számára rendszerezetten 

hozzáférhetőek. A felsőoktatási könyvtárak meghatározó szerepet játszhatnak abban, 

hogy tartalomgazdává válva és magas szintű technológiai szolgáltatásokat nyújtva 

biztosítsák az egyetemeken és főiskolákon már meglévő és folyamatosan keletkező 

tudáshoz való hozzáférést, a tudásvagyon láthatóvá tételét, azaz aktív feladatot 

vállaljanak az intézményi tudásmenedzsment folyamatokban. 

 

Vizsgálódásaim és a fenti gondolatmenet részletes kidolgozása alapján 6 megállapítást, 

tézist fogalmazok meg. Ezek közül az 1. a tudás fogalmával, a 2. a tudásciklus 

elemeivel kapcsolatos, a 3-6. tézis pedig a felsőoktatási könyvtáraknak a 

tudásmenedzsmentben betöltött szerep lehetőségeivel. 

TÉZISEK  

A tudás fogalmával illetve a tudásciklus elemeivel kapcsolatos tézisek  

1. Bevezetem a tudásvagyon és a tudástőke fogalmának különválasztását.  

A szervezet immateriális vagyon tárgyai közé tartozik a tudásvagyon, amely 

megosztás révén válik tudástőkévé. A vagyon mértéke lehet igen nagy, de ha 

megosztás során nem alakul át működő tudástőkévé, akkor nem hasznosul teljes 

mértékben a szervezet számára, illetve nem tud átalakulni, átváltozni, vagy 

kombinálódni további tudáselemekkel. A tudásvagyon lehet a tudásukat nem megosztó 

emberekben, számítógépes rendszerekben vagy egyes személye saját gépén tárolt 

dokumentumokban. 

2. Bevezetem a tudásmenedzsment ciklus ábrázolásának egy új módját. 

A korábbi ábrázolásokkal ellentétben úgy vélem, hogy a ciklus résztevékenységei nem 

lineárisan következnek egymásból, illetve a tevékenységek közötti visszacsatolások 

több irányúak. A tudásmenedzsment ciklusa tehát komplexitásából adódóan nem 
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írható le egyszerű, egymás után következő algoritmusokkal, de mindenképpen 

tartalmaz számos visszacsatolást – tehát mégiscsak körfolyamat –, és a létrehozott új 

tudás visszahat a tudáscélokra. Az általam elkészített ábra újszerűségét az egyes 

tevékenységek közötti kapcsolatok és irányultságok meghatározása és újragondolása 

adja. 

A felsőoktatási könyvtárakkal kapcsolatos tézisek 

3. A hazai felsőoktatási könyvtárak felismerték a tudásgazdálkodás szerepét, 

felfedezhetőek az erre utaló jelek, ugyanakkor nem alakult ki rendszeres 

megközelítés, egységes gyakorlat, és számos kihasználatlan lehetőség van. 

A hazai felsőoktatási könyvtárak által nyújtott szolgáltatások, küldetésnyilatkozatuk és 

jövőképük vizsgálata alapján elmondható, hogy a könyvtárak egy részében 

megjelentek tudásintenzív szolgáltatások pl. szakreferensi rendszer, e-tanulási rendszer 

koordinálása, komplex tudásportálok építése. A felsőoktatási képzésekben már jelen 

van a könyvtárak tudásgazdálkodásban betöltött szerepének és a tudásmenedzsment 

elméletének oktatása, de a hazai szakmai szervezetek nem szentelnek elegendő 

figyelmet a témakörnek, nincsenek továbbképzések ezen a területen. 

A tudásmenedzsment elmélete és gyakorlata nincsen olyan mértékben jelen a 

könyvtári szakirodalomban, mint külföldön, illetve a felsőoktatási könyvtárosok 

körében elvégzett kérdőíves felmérés tanúságaként is megfogalmazható, hogy a 

könyvtárak még nem alkalmazzák megfelelő mértékben a tudásmegosztás különféle 

eszközeit. 

4. A felsőoktatási könyvtár az egyedüli szervezeti egység a felsőoktatási 

intézményen belül, amely komplex formában járul hozzá a tudáskörforgás 

minden résztevékenységéhez.  

A szakirodalom részletes vizsgálata és a felsőoktatási könyvtárak szolgáltatási 

rendszerének elemzése alapján elmondhatjuk, hogy a felsőoktatási könyvtárak a 

tudásmenedzsment ciklus minden résztevékenységében eredendően különféle 

feladatokat vállalnak, illetve funkciójuk újraértelmezésével további tevékenységeket 
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valósíthatnak meg. A virtuális oktatási környezet és a virtuális kutatási környezet 

kialakítása és működtetése révén az egész tudáskörforgás ciklus központi elemekévé 

válhatnak. 

5. A felsőoktatási könyvtárnak kiemelt szerepük van abban, hogy az egyetem 

szervezetén belül keletkezett tudásvagyon működő tudástőkévé alakuljon. 

A felsőoktatási intézményekben zajló tudásmenedzsment tevékenységek legfőbb 

feladata az egyetemen keletkezett tudás értékké, valós kulturális, tudományos és 

gazdasági haszonná alakítása. A felsőoktatási könyvtárak a fenti átalakítás legfőbb 

megvalósítói, mivel az egyetemen keletkezett tudástermékek összegyűjtése, 

feldolgozása és szolgáltatása által láthatóvá teszik a tudásvagyont, fizikai és virtuális 

helyszínek biztosításával támogatják a tudásmegosztást, ezáltal a tudástőke 

létrehozását, és tudásintenzív szolgáltatásaik által segítenek a tudásvagyon 

növekedésében és átalakulásában. 

6. A felsőoktatási intézmény tudásgazdálkodásában való részvétel alapja a 

szakreferensi rendszer kiépítése. 

A használókhoz való közvetlen eljutás egyik leghatékonyabb módja a szaktájékoztatói 

vagy más néven szakreferensi rendszer kialakítása, amely biztosíthatja, hogy a 

felsőoktatási könyvtár által nyújtott szolgáltatások felhasználó központúak és 

személyre szabottak legyenek. A szakreferensek egyértelműen tudásmenedzseri, 

tudásközvetítői szerepet is vállalnak, hiszen sok esetben nem a megoldás birtokában 

vannak az adott problémára, és azt közvetítik a felhasználónak, hanem „csak” a 

megoldáshoz vezető utat vagy személyt ismerik, vagy önmaguk alakítják a 

megoldáshoz szükséges folyamatokat. Munkájuk szervesen illeszkedik be  az 

intézményi tudásgazdálkodás rendszerébe. 

Kitekintés, vizsgálati területek, további feladatok 

Dolgozatomban a tudásmenedzsment könyvtári alkalmazásának elméleti, módszertani 

és alkalmazási kérdéseit vizsgáltam, a célokban kitűzött esetekben részletesen, más 

esetekben jelzésszerűen. Az alábbi, terjedelmi okokból itt csak jelzett témák részletes 
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vizsgálata, feltárása, kutatása elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy minél hatékonyabb 

legyen a könyvtárak bekapcsolódása a felsőoktatási intézmények 

tudásgazdálkodásába: 

1. A felsőoktatási könyvtárak az egyetemi ökoszisztémában betöltött szerepének 

feltáró és részletes vizsgálata. 

2. A szervezeti és vezetői kultúra különbségei a felsőoktatási könyvtárakban, azok 

hatása a szervezeti tudásmegosztó és tudáselőállító folyamatokra.  

3. A használók körében legelterjedtebb és legjobban kedvelt tudásmegosztó 

szolgáltatások vizsgálata a felsőoktatási könyvtárak fizikai és virtuális 

tudásközpont szerepének hatékony megvalósításához. 

4. A könyvtárosok számára tudásmenedzsment tanfolyamok és továbbképzések 

megtervezése, távoktatási és e-tanulási tananyagok kidolgozása, s tanfolyamok 

és továbbképzések beindítása annak érdekében, hogy a könyvtárosok 

elsajátítsák a tudásmenedzsment elméleti, módszertani ismereteit, gyakorlati 

megvalósítását, tudatosítsák a tudásmenedzsment személyes és szervezeti 

előnyeit.   
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