
 

 

Koltai Zsuzsa: Beköszöntő 

Koltai Zsuzsa 

BEKÖSZÖNTŐ 

Kedves Olvasó! 

Tisztelettel köszöntöm a Tudásmenedzsment folyóirat új felelős szerkesztőjeként. 
Folyóiratunk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Humán 
Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézetének periodikájaként 2020 szeptembere óta 
megújult szerkesztőséggel és arculattal működik. Célunk, hogy kurrens kutatási 
eredményeket közöljünk a társadalom-és művelődéstudományok területén.  

A folyóirat megindulása Koltai Dénesnek, az egykori PTE FEEFI igazgatójának, a későbbi 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar dékánjának köszönhető, akinek 
javaslatára a PTE FEEFI intézeti periodikájaként indult el a Tudásmenedzsment 2000-
ben. A folyóirat koncepciójának kidolgozása Koltai Dénes és Bodó László nevéhez fűződik, 
a szerkesztőbizottság elnöki tisztségét 2000 és 2011 között Halmos Csaba, 2011 és 2019 
között Krisztián Béla, a PTE címzetes egyetemi tanára töltötte be.  

A folyóirat szerkesztőbizottságának nevében ezúton köszönöm Bodó Lászlónak a 20 éven 
keresztül, lelkiismeretesen és magas színvonalon végzett felelős szerkesztői munkáját, 
továbbá Koltai Dénesnek, hogy lehetővé tette a periodika megindulását és működését, 
valamint, hogy megteremtette és sok évtizeden keresztül sikeresen működtette azt a 
szakmai, szellemi műhelyt, amelyből a Tudásmenedzsment folyóirat kinőhetett és ahol 
számos kollégánk és hallgatónk szakmai karrierje kibontakozhatott. Koltai Dénes így 
fogalmazott az első szám megindulása kapcsán a folyóirat legelső írásában: „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”1. (Koltai, 2000, p. 3.) Húsz év távlatából egyértelműen látszik, 
hogy az alapítók céljai sikeresen teljesültek. A 2020. évi összevont szám mintegy 25 
tanulmányának szerzői között a PTE több karának kollégái mellett az ELTE, a Széchenyi 
István Egyetem és a Gál Ferenc Egyetem oktatóit is üdvözölhetjük, továbbá folyóiratunk 
jelen számában számos, különböző tudományos, oktatási, illetve kulturális, 
közgyűjteményi intézményben dolgozó szakember tanulmányán kívül több 
doktorandusz, valamint MA-tanulmányait folytató hallgató írását is olvashatjuk. 

Bízunk benne, hogy a Tudásmenedzsment folyóirat a jövőben is sikerrel követi majd az 
alapító elődök által kijelölt utat, valamint, hogy periodikánk hasznos segítséget nyújt a 
kutatók és oktatók tudományos tevékenységéhez, a hallgatók tanulmányaihoz és szakmai 
előmeneteléhez, valamint az egyes témakörökben az egész életen át tartó tanulás 
jegyében elmélyedni kívánó olvasók számára egyaránt. 

 
Pécsett, 2020. december 30. 

 
Koltai Zsuzsa 
felelős szerkesztő 

                                                        

1 Koltai D. (2000). Néhány gondolat a TUDÁSMENEDZSMENT első száma elé. In Tudásmenedzsment 1(1), p.3. 
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Humánerőforrás-gazdálkodás, munkaerőpiac, közgazdaságtan 

 

 


