Bevezető

A tudásmenedzsment szerepe az elmúlt években a megszerezhető tudás alapját jelentő információmennyiség rövid idő alatt bekövetkezett sokszorozódásával, illetve
az információterjedés felgyorsulásával és a hozzájutás költségének folyamatos csökkenésével jelentősen felértékelődött. Ma már nem az információszerzés, hanem sokkal inkább az információs „dzsungelben” való megfelelő és gyors szelekció képessége az igazi versenyelőny.
A tudásteremtés eme nagymértékű leegyszerűsödése ellenére azonban a gazdasági-társadalmi folyamatok ésszerű befolyásolásához nélkülözhetetlen tudás mintha nem mindig és mindenütt állna rendelkezésre. Hogy csak egy példát említsek:
egy felmérés szerint a világ vezető politikai és gazdasági hatalma, az Egyesült Államok kongresszusi képviselőinek mintegy 80 százaléka úgy véli, hogy a nem génkezelt élelmiszerekben nincsenek is gének (!). Itt akár meg is állhatnék, hiszen ha a
tudásmenedzsment nem jelentene mást, mint a megfelelő információk hatékony terjesztését, már akkor is sokat tehetne hozzá a világ fejlődéséhez.
De – mint ahogy az a kötet tartalomjegyzékéből is látszik – a tudásmenedzsment már régen nem elégszik meg ennyivel. Sőt! A vállalati-szervezeti szintű tevékenységet meghaladva mára jelentős térségi dimenziót kapott, és a gazdaságfejlesztés egyik meghatározó eszközévé vált. Ezt támasztják alá a tudásalapú társadalommal és az intézmények közti tudáskapcsolatokkal foglalkozó írások is. Mindezeken
túl a kötet természetesen foglalkozik a tanulás, mint a tudás megszerzésére irányuló
folyamat több nézőpontból való elemzésével is. Végül, de nem utolsó sorban helyet
kapott még a kötetben egy sokszor méltatlanul elhanyagolt terület, melyet a szellemi
alkotások oltalmazásával és piacosításával foglalkozó írások reprezentálnak.
A tudásmenedzsment napjaink egyik divatos szlogenje. Lassan úgy járunk vele, mint a focival, amihez – ugye – mindenki ért. Én mégis szeretném azt hinni, hogy
ez, a tudásalapú társadalom megteremtésével együtt formálódó tudományterület
mindig tud újat mondani, hasznos fogódzókkal szolgálni még a témában jártasabbaknak is.
Ezzel a reménnyel bocsátom útjára ezt a tanulmánykötetet, mely a Szegedi
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 2004. novemberében rendezett, a kötet címével megegyező tárgyú konferencia egyes előadásaira épül.
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