KOLTAI D ÉNES

Néhány gondolat
a TUDÁSMENEDZSMENT első száma elé
A lap, amit a Kedves Olvasó a kezében tart originálisan helyi, ez a lap lokális, de ez
a lap csöppet sem provinciális. Ez egy új, egy helyi periodika első száma, a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének új
vállalkozása – a szó nem gazdasági, hanem szellemi értelmében.
Ezt a lapot Pécsett írták a PTE FEEFI a munkatársai. Ezt még csak ők. A csak itt
semmiképpen sem lekicsinylés, mert ez a csak azt jelenti, hogyha ez a lap jó lesz,
akkor írnak bele mások is, írnak majd a Pécsi Tudományegyetem más karainak oktatói, hallgatói; azok, akik a FEEFI oktatási programjaiban részt vesznek, s azok is, akik
nem – így lehet a lokálisból regionális és talán országos terjesztésű is. Szeretnénk, ha
a nappali és levelező tagozatra járó hallgatóink kiadásra érett írásainak is fórumává
válna a TUDÁSMENEDZSMENT .
Legnehezebb jó címet találni; a TUDÁSMENEDZSMENT talán összefoglalja a FEEFI
oktatási-kutatási-tudományos tevékenységének valamennyi ágát-bogát: a személyügyi szervező-humánszervező és a művelődési és felnőttképzési menedzser szakon
oktatott diszciplínák összességét, az intézet szellemi profilját – az emberrel való
foglalkozás kultúráját. A tudás „menedzselése” ugyanis égetően fontos feladata. A
tudásalapú társadalom megteremtése, ahogy azt az Európai Unió legutóbbi liszaboni
csúcsértekezlete is megfogalmazta, ma már a gazdasági–társadalmi-kérdések középpontjába került. A tudásmenedzsment tartalmilag kettős követelményrendszer; egyrészt a szellemi tőke minőségi megújításának folyamatát, másrészt a szellemi tőke
leghatékonyabb felhasználásának gyakorlatát jelenti.
Ha a szakma iránt érdeklődő Kedves Olvasónak az lesz a véleménye, hogy a lap
ténylegesen a humán erőforrás-fejlesztés és gazdálkodás, valamint a kultúra termelésének és közvetítésének aktuális, tudományos és módszertani problémáival foglalkozik, a lap tartalmát jónak és a gyakorlat számára hasznosnak ítélik meg, akkor elértük
célunkat. A tudás folyamatos minőségi megújítása – a Life Long Learning az
élethosszani tanulás (amit a magyar a jó pap is holtig tanul szólással ismer) – ma a
világon mindenütt ugyanazt jelenti, egyúttal intézetünk neve szorosan korrelál vele.
Vita volt arról is, hogy folyóirat legyen a borítóra írva vagy egyszerűen az: periodika. Az utóbbi mellett döntöttünk, mert jelenlegi forrásaink ennyit bírnak el.
A TUDÁSMENEDZSMENT -et szakmailag kiváló, értő és hiteles szerkesztő bizottság
irányítja. melynek elnöke dr. Halmos Csaba, a FEEFI adjunktusa, titkára Bodó László
tudományos munkatárs, tagjai pedig: Bokor Béla adjunktus a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Tóth József akadémiai doktor, egyetemi tanár, a PTE rektora és
Vissi Ferenc, a Prímagáz Rt. vezérigazgató-helyettese. A cél a minőség, a szakmaiság és a tudományos igényesség maradéktalan megőrzése. A szerkesztő bizottság
ezen őrködik. Mindannyian szeretnénk, ha a TUDÁSMENEDZSMENT az Ön társává
szegődne: munkában, kutatásban, tanulásban – a szellemi kirándulásokban.
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