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A Web 2.0 megjelenése

2006-ban jelentős változás tanúi lehettünk, ami-
kor az interaktív, programozható web háttérbe 
szorította a statikus webet. A korábbi passzív 
internetezők önszerveződő közösségek aktív 
tagjaivá váltak, ami főként a Web 2.0 térhódítá-
sának volt köszönhető. Ezáltal a web rendkívül 
nyitott közösségi színtérré alakult át az innová-
ció, a kibontakozás, valamint az értékteremtés 
számára (Tapscott–Williams, 2007). A Web 2.0 
a web megújulását hivatott kifejezni a különféle 
technológiák kombinált használata révén. Web 
2.0-nak akkor hívunk egy weboldalt, ha az egy 
vagy több technológiát vagy alkalmazási módot 
használ a következők közül:

CSS (Cascading Style Sheets) – Stíluslap  f

használat a tartalom és a megjelenítés szét-
választására;
Folkszonómia (Folk taxonomy – szabad  f

fordításban: népi osztályozás) – Címkézés, 
metaadat-készítés tartalomhoz;
Mikroformátumokat terjesztő oldalak bőví- f

tett jelentésleírással (szemantikai kiegészí-
tések);
API (Application Programming Interface) –   f

Alkalmazásprogramozási felület;

RIA (Rich Internet Applications) – Látvá- f

nyos internetes alkalmazások (pl. Ajax mint 
eszköz);
Szemantikai összefüggések kifejezésére al- f

kalmas XHTML- és HTML-jelölők;
RSS / Atom feed támogatás f

Mashup – Kliens- vagy szerveroldali tarta- f

lomkombinálás (pl. Google Maps);
Weblog alkalmazások; f

Wiki vagy fórum szoftverek. f

A fogalom meghatározását Tim O’Reilly adta 
2004-ben (Web 2.0 szócikk).
Az általa említett technológiák nem újak, mégis 
terjedésük, és külön-külön vagy együttes alkal-
mazásuk új internetezési szokásokat, igényeket, 
társadalmi változásokat indítottak el. Az általuk 
kínált lehetőségekkel élve a felhasználók már 
nemcsak a weblapkészítők által feltett statikus 
tartalmat fogadhatták be, hanem lehetőségük 
nyílt saját oldalak létrehozására programozási 
ismeretek nélkül, valamint visszajelzések adá-
sára a megszerzett információkkal kapcsolatban. 
Magyarországon az internet terjedésével szintén 
megjelentek a Web 2.0-s szolgáltatásokat kíná-
ló weboldalak (iwiw, KlubD, baratikor, videa, 
keptaram, mindenkilapja), és felhasználóik 
számának növekedése jelzi az új szolgáltatások 
iránti fogékonyságot.

Web 2.0 – tudásmenedzsment

TÓTH erzsébet – szász Péter
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Web 2.0-s eszközök a szervezetek 
szolgálatában

Tartalomkezelõ rendszerek

A tartalomkezelő rendszerek alapot adnak por-
tálok webes megjelenéséhez. Legismertebbek 
a Joomla/Mambo, E107, Drupal, CMS Made 
Simple, PHP-Fusion, Opencms. PHP progra-
mozási nyelvet és PostgreSQL vagy Mysql adat-
bázismotorokat használnak alapnak leggyak-
rabban. Általában rendelkeznek RSS és/vagy 
Atom hírfolyam támogatással és gyakran Ajax 
webfejlesztési technikát is használnak. 

blogok

„A weblogot író célja általában az önkifejezés, 
gondolatai közreadása és az általa képviselt 
vélemények terjesztése. Témája sokrétű: lehet 
egyszerűen egy interneten közzétett személyes, 
egyéni napló, de lehet egyéni vagy csoportos 
politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti jel-
legű kommunikáció eszköze is, és lehetségesek 
tematikus blogok is (pl. kifejezetten csak az iro-
dalommal foglalkozóak); ennek megfelelően a 
webnaplót vezetők köre az alkalmi szerzőktől a 
nagy írói közösségekig, sőt vállalatokig terjed. 
Sok weblog teszi lehetővé a látogatóknak nyil-
vános megjegyzések írását, ami közösségek ki-
alakulásához vezethet. A weblogok vagy bloggal 
kapcsolatos oldalak összességét blogtérnek 
(blogsphere) is nevezik.”
A blogok lehetőséget adnak a szervezeteknek 
munkacsoportok szervezésére, használhatóak 
intézményi belső kommunikációs eszközként, 
forrásgyűjtő helyekként, vitaszínhelyként.

videómegosztó oldalak

A videómegosztó oldalaknak egyre jobban nő  
a látogatottságuk, így lehetővé téve a szerveze-
tek számára saját reklámfilmjeik készítését és 
feltöltését, videógyűjtemények, konferenciák 
feltöltését. Pl.: Youtube, videa.

képmegosztó oldalak

A különféle képmegosztó oldalak szervezetek-
ben keletkező vizuális dokumentumok könnyű 
prezentálásának lehetőségét kínálják.

közösségi oldalak

A közösségi oldalak ma a leglátogatottabb ol-
dalak. Többek között üzenetváltási lehetősége-
ket kínálnak így a direkt marketing eszközei 
hasz nálhatók. Pl.: Deviantart (képmegosztás, 
mű vészet).

wikik, wikipedia

Wikiket használva a szervezetekkel kapcsolatos 
információ publikálható, rendszerezhető. Ez a 
modern eszköz a fogalmak, oldalak és címek 
újszerű összekötésével új dimenziót ad a tudás-
megosztásnak, ezért kiválóan alkalmas tudásbá-
zisok és tudástárak építésére.

linkmegosztó oldalak

A linkmegosztó oldalak a szervezet vagy az 
ügyfelei számára fontos külső információk 
hiperhivatkozásainak közzétételére szolgáló ké-
zenfekvő eszközök (Szász, 2008).

e-learning szoftverek

Az e-learning szoftverek azon túl, hogy lehe-
tővé teszik

az oktatási anyagok online tárolását, f

biztosítják az anyagok között összefüggések  f

felállításának lehetőségét,
valamint kurzusok menedzselésének eszkö- f

zei,
továbbá felhasználói visszajelzéseket fogad- f

hatnak (feedback).

A Web 2.0-eszközök kapcsán leszögezhetjük, 
hogy ezek sikeressége elképzelhetetlen lenne a 
mobil készülékek térhódítása, valamint a széles-
sávú internet-elérés terjedése nélkül.
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A Web 2.0 hatásai a tudásmenedzs-
mentre

A Web 2.0 lényege Moria Levy szerint:
A világhálót, a Web 2.0 szemlélete szerint,  f

platformként kell kezelni, el kell vonatkoz-
tatni a fizikai dokumentumhordozók világá-
tól. Nem a dokumentumhordozó dominál, 
nem abban van igazán üzlet. Azok a vállala-
tok, amelyek elsőként megértették a világhá-
ló platform jellegét, és erre alapozva építették 
fel üzleti modelljeiket, páratlan karriert futot-
tak be (pl. Amazon, eBay, Napster). Olyan al-
kalmazásokról van szó, amelyek utat nyitnak 
egy-egy platformfelületen rengeteg különféle 
tartalom megvalósítására.
A hangsúly az előbbiekből adódóan az alkal- f

mazásfejlesztés helyett a szolgáltatásfejlesz-
tésre helyeződik át. Az innováció a kapcso-
lódási pontok megtalálásában jelenik meg. 
Elképzelhető, hogy valaki csak egyféle szol-
gáltatás fejlesztésére koncentrál. Hatalmas 
hozzáadott értéktartalmat tud viszont elérni, 
ha rájön arra, hogy miképpen tudja a legegy-
szerűbb és legsikeresebb módon összekap-
csolni azt más szolgáltatásokkal.
A kollektív intelligencia jelenik meg az ún.  f

„longtail” (hosszú farok, ill. elnyúló görbe) 
el mélet, az üzleti modell érvényesülésében. 
Voltaképpen itt a „sok kicsi sokra megy” ősi 
bölcsesség manifesztálódik.
A szolgáltatásoknak valamilyen tartalmi ma- f

gon kell nyugodniuk. Erre a szilárd alapra te-
hető rá a rengeteg hozzáadott érték. A Google 
esetében az indexelésre és a rangsorolásra 
épül a hozzáadott értéktartalom, az Amazon 
esetében pedig a könyvkínálat katalógusára. 
Mindnyájan tudjuk, hogy mindkettő jóval töb-
bet nyújt ezeknél az alapszolgáltatásoknál, a 
mag mégis mindkét esetben stabil. 

A Web 2.0 tehát sokkal inkább szolgáltatáso-
kon nyugszik, mintsem önálló alkalmazásokon 
(Levy, 2009.).

A Web 2.0 kategorizálása a tudás-
menedzsment szempontjából

A tudásmenedzserek, akik a Web 2.0 szemléle-
tét és eszközeit szeretnék alkalmazni, némileg 
ellentmondásos helyzetben vannak. Több mint 
egy évtizede küzdenek az alkalmazottak és a fő-
nökség passzivitásával és időhiányával. 
A Web 2.0-s eszközöket meg kell vizsgálni, és 
a koncepciókat elemezni kell olyan szempont-
ból, hogy mi hasznosítható belőlük a tudásme-
nedzsment-rendszerekben. Ha sikerül ezeket 
beépíteni, akkor talán könnyebben befogadják 
a dolgozók is a szervezeten belül.
A Web 2.0 és a tudásmenedzsment összevetése 
négy szempont szerint lehetséges: 

koncepcionálisan,  f

az alapelvek szerint,  f

a különböző eszközök és alkalmazások funk- f

cionalitásának szintjén, 
a szervezeti kultúrához kapcsolódva. f

A szervezeti kultúrával kapcsolatban az első, 
és fontos megállapítás, hogy habár a hangsúly 
eddig is a felhasználókon volt, de nem eléggé 
összpontosítottak a felhasználók egyes cso-
portjaira. A Web 2.0 kapcsán pedig éppen az a 
szembetűnő, hogy a Web 2.0 szemléletmódjába 
és eszközei használatába belenövő fiatalság ter-
mészetes módon várja el ennek megjelenését a 
vállalati környezetben is. A fiatalok tehát fontos 
szereplők a munkafolyamatokban szükséges vál-
toztatások megvalósításában.
A hálózatok szervezeti erejébe vetett Web 2.0-s 
nézet jótékonyan segítheti a munkatársak háló-
zati részvételen alapuló együttműködését. A bi-
zalom, a közös értékek és érdekek, a részvétel 
és partnerség igénye azok, amelyek a tudásme-
nedzsment számára is kihívásként jelentkezik. 
A Web 2.0-s gondolkodásmód segíthet az egyes 
részlegek munkájának erősítésében. Végered-
ményképpen a közösségi média a legnagyobb 
hatást az össz-szervezet szintjén fejti ki, ami 
pedig a csúcsvezetés számára előnyös.
A Web 2.0 az emberekre koncentrál, a tudás-
menedzsment pedig a szervezetekre. A Web 2.0 
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szemléletének és eszközeinek sikeres alkalma-
zása viszont ez utóbbi összpontosítás változását 
is jelenti az előbbi javára.
A Web 2.0 eszközöket tehát azért érdemes hasz-
nálni a tudásmenedzsmentben, mert: 

új hangsúlyokat visznek bele,  f

az emberek egyre inkább elvárják megjele- f

nésüket és használatukat vállalati környe-
zetben is, 
körülveszi őket az újdonság és sikeresség au- f

rája (Levy, 2009).

Tudásmenedzsment rendszerek

A tudásmenedzsment rendszerek olyan rend-
szerek, amelyek elősegítik, megkönnyítik a tu-
dásmenedzsment tevékenységeit azáltal, hogy 
támogatják a személyek és a szervezet közötti 
tudásáramlást. A tudás mennyisége a folyamat 
során állandóan növekszik (Turban–Aronson–
Liang, 2005).
Jelenleg a tudásmenedzsment technológiai tá-
mogatásában az „ismeretalapú technológiák”, 
az „adatbányászat”, a „dinamikus szimuláció” és 
a „csoporttámogató rendszerek” játsszák a leg-
fontosabb szerepet. A tudásmenedzsment rend-
szerek főbb komponensei olyan technológiák, 
melyek a kommunikációt, az együttműködést, 
a tudás tárolását és visszatöltését támogatják. A 
megfelelő tudásreprezentációt elősegítő kompo-
nensek mellett a web 2.0-s eszközök hatékony 
elemei lehetnek egy szervezet tudásmenedzs-
ment rendszerének.
A technológia alkalmazása önmagában ter-
mészetesen nem elégséges egy tudás-intenzív 
szervezet kialakításához. A tudás létrehozása 
során elsődleges az emberi tényező (Sántáné 
Tóth, 2008).

Tudásmenedzsment megvalósítása 
vállalati környezetben

Óriási fejlődési lehetőségeket rejt magában az 
innováció és a tudásmenedzsment területe, amit 
a Google is kiaknáz saját üzleti modelljében. 
Don Tapscott webelemző szerint az új web kol-
lektív tudásbázisként jelenik meg, amiben embe-
rek millióinak közös tudása gyűlik össze önszer-
veződő formában (Tapscott–Williams, 2007). 
A Google fő célja, hogy a világon felkutatható 
összes információt és tudást rendszerezze, va-
lamint ingyenesen elérhetővé tegye mindenki 
számára. Ezen kívül támogatják a fényképek-
ben vagy videókban, zenékben és szövegekben 
történő keresés lehetőségét (Krauth–Kömlődi, 
2008). Ezzel a szemléletével a Google a tudás-
menedzsment és az innováció fő támogatója. A 
továbbiakban számos gyakorlati példával vilá-
gítunk rá, hogyan valósul meg mindez a Google 
működésében.

 API-k megnyitása1. : A Google és más üzleti 
cégek nyíltan hozzáférhetővé teszik alkal-
mazásaik programozófelületét (az API-t) 
platformjaikon. Mindezt azért teszik, hogy 
saját hasznukra fordíthassák az ott megje-
lenő tömegek ötleteit, tudását és energiá-
ját. Az API-k megnyitása után a fejlesztők 
(akik közül néhányan korábban „hekkerek” 
voltak…) gyors tempóban kezdték el gyár-
tani az új alkalmazásokat. A Google tehát 
sikeresen maga köré gyűjtötte a fejlesztők 
hatalmas, önszerveződő hálózatát, amelyet 
önkényes eszközökkel meg sem próbál sza-
bályozni, hisz az csak akadályozná a kreatív 
ötletek megvalósulását, azaz az innovációt 
(Tapscott–Williams, 2007).

 Innováció, kutatás fenntartása:2.  A Google 
hatóereje az új fejlesztés, ami a legfontosabb 
témája a cég csaknem valamennyi vezetősé-
gi összejövetelének. A cég vezetői számára 
az a legnagyobb feladat, hogy folyamatosan 
fenntartsák az innovatív fejlődést a Google 
méretbeli növekedésével párhuzamosan. 
Leginkább az innovációnak köszönhető, 
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hogy a cég lekörözött másokat, és jelenleg 
is az első vonalban van. Az alapítók tisz-
tában vannak vele, hogy kiélezett verseny 
folyik a cégek között. Ez a rivalizálás ab-
ban nyilvánul meg, hogy valakik valahol 
mindig megpróbálnak olyan megoldásokat 
találni, melyek jobban, gyorsabban csinál-
ják a dolgokat. Ráadásul az is egyértelmű a 
cég vezetői számára, hogy az innovativitás 
fenntartása egy gyors tempóban növekedő 
vállalatnál olyan komplex feladat, ami ko-
moly problémákat okozott már más, ígére-
tes vállalkozások számára. Ezért a vezetők 
minden erejükkel bátorítják az innovációt és 
a kutatást, hogy a cég megőrizhesse kiemel-
kedő pozícióját a versenyben.

 A fejlesztések tesztelése felhasználókkal:3.  A 
Google munkatársai mindent megtesznek 
annak érdekében is, hogy a felhasználók 
még véglegesítésük előtt kipróbálhassák a 
termékeket. Így aztán a fejlesztések folya-
matosak, az értékes reakciók pedig biztosít-
ják, a hibák kiküszöbölését.

 Nyitás más tudományterületek felé:4.  A 
Google olyan területekkel is foglalkozik, 
mint a molekuláris biológia és a genetika. 
A gének milliói, az óriás mennyiségű adat 
vé gül is illik a Google keresőhöz, a nagy 
méretű adatbázishoz, a számolókapacitás-
hoz. A Google immár letöltötte az emberi 
genom-térképet, és vezető biológusokkal, 
genetikusokkal együttműködve dolgozik 
olyan tudományos, gyógyászati területe-
ken, ahol fontos újításokra lehet számítani 
a kö zel jövőben. Hamarosan megvalósulhat, 
hogy az emberek rákereshetnek a Google-lal 
saját génjeikre.

 Követi az egyetemi struktúrát működésében: 5. 
A Google céget az egyetemekhez hasonlóan 
működtetik. Számos projekten dolgoznak 
párhuzamosan kis, három főből álló cso-
portok. A fejlesztőktől elvárják, hogy ide-
jük 20%-át olyan problémákra fordítsák, 
amelyek a legjobban érdeklik őket. „Az idő 
20%-a” elképzelés az egyetemi világból 
származik, ahol a professzorok hetente egy 

napot kapnak, melyet saját érdeklődésük ki-
elégítésére fordíthatnak. Néhány figyelem-
re méltó fejlesztés a Google-nél ezekből az 
összegyűjtött egy napokból született (lásd 
pl. a Google News szolgáltatást). A cégnél 
nincsenek jelen a szokásos jogász közép-
vezetők, a társaságok hagyományos felépí-
tését itt nem találjuk meg (Vise–Malseed, 
2009).

 Könyvek digitalizálása: 6. A Google könyvtári 
szempontból jelentős szolgáltatása, amely 
jelenleg fejlesztés alatt áll. A Google célja, 
hogy a világ könyvtáraiban fellelhető összes 
dokumentumot digitalizálja és egységes fe-
lületen bárki számára kereshetővé, hozzá-
férhetővé tegye. Nem utolsósorban célkitű-
zése, hogy ledőljenek a könyvtárak fizikai 
korlátai. Ambiciózus vállalkozásnak tekint-
hető, amelynek globális, társadalmi, okta-
tási eredményei lehetnek. A Google Books 
web oldalán a következő olvasható: „A végső 
célunk az, hogy kiadókkal és könyvtárakkal 
együttműködve megalkossuk a világ összes 
nyelvén megjelent összes könyv teljes és 
kereshető virtuális katalógusát, ami segíti 
az olvasókat abban, hogy új könyveket fe-
dezzenek fel, a kiadókat pedig abban, hogy 
új olvasókra találjanak” (A Google Books 
honlapja).
A Google 2009 novemberében ideiglenes 
megállapodást kötött az Egyesült Álla-
mokban a szerzői jogtulajdonosok képvi-
selőivel, akik kifogásolták, hogy a kere-
sőcég több millió könyvet digitalizált. Az 
Authors Guild és az Association of American 
Publishers sokáig egyezkedett a Google-lal 
egy New-York-i bíróság előtt, amíg sikerült 
kialkudniuk a részesedésüket az eredeti jog-
sértésből származó jövedelemből. Jelenleg a 
Google 125 millió dollárt fizet a per lezárá-
sáért, és létrehoz egy Book Rights Registry 
nevű nyilvántartást, amelyet az online el-
érhetővé tett kiadványok szerzőinek és ki-
adóinak honorálásánál alkalmaz majd. Az 
egyezség pontos részletei is nyilvánosságra 
kerülhetnek, de sokkal valószínűbb, hogy 
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olyan üzleti titok marad, amely a jövőben 
nagymértékben megváltoztatja az informá-
cióellátás jellegét.
Ezzel az egyezménnyel a Google-nak meg-
engedték, hogy digitalizálja azokat a köny-
veket is, amelyeket az Egyesült Államokban 
véd a szerzői jog. A Google tervei szerint az 
egyetemek hozzáférhetnének a szolgáltatá-
saihoz térítés ellenében például ezekhez a 
ma még csak kereshető, de nem letölthető 
könyvekhez. Az ebből származó bevételeket 
megosztja majd a jogtulajdonosokkal. Ha 
ez az üzleti modell jól működik, akkor le-
het, hogy a még forgalomban levő könyvek 
közül is sokat hozzáférhetővé tesznek majd 
ebben a formában a szerzőik. Még nem lehet 
tudni, hogy milyen licencdíjak lesznek, és 
hogy a felsőoktatási könyvtárak szűkös költ-
ségvetéséből érdemes lesz-e ezeket kifizet-
ni, többségében olyan könyvekért, amelyek 
iránt minimális a kereslet (Joint, 2009).
A Google könyvdigitalizálási programja éles 
szakmai vitákat váltott ki számos országban, 
mert komolyan sérti a könyvkiadók, könyv-
tárak és a terjesztők érdekeit. Csak közös 
összefogással menekülhet meg a magyar 
könyvpiac is, valamint úgy, hogy gyorsan 
elébe megy a digitalizálási igényeknek, és 
stratégiákat dolgoz ki a megoldásra, e stra-
tégiák feltételeit pedig érvényesíti a Google-
lal szemben. Így esélye lehet rá, hogy nyer-
tesként kerülhessen ki ebből a helyzetből, 
különben elvész (Valuska, 2010).

 7. Google Scholar szolgáltatás: A Google 
tudományos keresője, amely különböző 
tudományos publikáció területek között 
keres. Ezt a szolgáltatást 2004. novem-
ber 18-án vezették be, mára szinte minden 
online referált folyóiratban keres, kivéve a 
legnagyobb tudományos kiadó, az Elsevier 
által kiadottakat. 2006. február 20-ától már 
a magyar könyvtárak állományában is ke-
res a MOKKA-n keresztül. A szolgáltatás 
keresőalgoritmusa hasonlít a hagyományos 
Google keresőéhez, de nem a hiperlinkeket 
használja fel egy-egy publikáció fontossá-

gának megállapításához, hanem azt, hogy 
más cikkek milyen gyakran hivatkoznak rá. 
A tudományos publikációk teljes szövegé-
ben keres. A keresések szűkíthetők szerző, 
év vagy megjelenési hely alapján.

A kapott találatokban a publikációk címén és 
online elérhetőségén kívül azok tudományos 
idézettsége is látható, valamint, hogy milyen 
könyvtárakban találhatók meg. A lelőhely-infor-
máció megjelenítéséhez a WorldCat adatbázist, 
és egy saját, Library Links nevű szolgáltatást 
használ. A tudóstársadalom több alkalommal 
bírálta már a Google Scholart, mert nem képes 
a tudományos szakirodalom egészét figyelni, 
hanem annak csak egy kisebb online formá-
ban elérhető töredékét követi nyomon (Google 
Scholar szócikk). Ezektől a kritikáktól eltekintve 
a Google Scholar szolgáltatás megjelenése példa 
értékű, hiszen az értékes ismeretek felkutatását 
és megosztását támogatja a weben.

Az ontológiák szerepe a szervezeti 
tudás kezelésében

Az internetes keresők tárgykör egyik szorosan 
kapcsolódó kutatási területe a szemantikus web, 
melynek feladata a jelentés megtalálása a webes 
tartalmakban. Az itt kifejlesztett ontológiák haté-
kony eszközei a jelentés megragadásának.
Az ontológia célja ‒ az információs rendsze-
rek vonatkozásában ‒ egy szakterület, feladat, 
alkalmazás formális leírása annak jelentésével 
együtt. „Az ontológia a fogalmi modell ‒ a fo-
galomalkotás ‒ világos és részletes leírása.” 
(Gruber, 1993)
Egy ontológia különböző formákban jelen-
het meg, de mindenképpen tartalmaznia kell a 
tárgyterület szakkifejezéseit, terminológiáját és 
jelentésük leírását (szemantika). Az ontológia 
gyakorlatilag mindig valamely szakterület közös 
értelmezésének megjelenése, amely elősegíti a 
különböző érdekelt felek közötti kommunikáci-
ót. Egy ilyen közös alap hozzájárul a pontos és 
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eredményes információcseréhez, amely lehető-
séget nyújt az újrafelhasználhatóságra, a közös 
használatra és a közös üzemeltetésre.
„Az ontológia fogalmak olyan strukturált halma-
za, amely szakterületek leírásához használható 
és így alapja lehet tudásbázis-fejlesztési felada-
toknak.” (Swartout, 1997)
Az ontológia fontos szerepet tölt be az ismeret 
reprezentációjában is, így alapvető fontosságú 
a szervezeti tudás menedzsmentjében, az isme-
retalapú rendszerek kialakításában. Nyilvánvaló, 
hogy egy probléma megoldása során alapvető 
szerepe van annak, hogy milyen módon írtuk 
le, reprezentáltuk a megoldáshoz szükséges is-
mereteinket.
Az ontológiák napjainkban tapasztalható nép-
szerűségét indokolja többek között az is, hogy 
számos, a szervezeti tudás kezelésével kapcso-
latos nehézségre adnak megoldási alternatívá-
kat. A szervezeti tudás hagyományos kezelésé-
vel kapcsolatosan számos kihívás és probléma 
merül fel:

a szervezeti tudás jelentős része dokumen- f

tumokban található meg, amelyekből azt ki 
kell nyerni;
nehéz a dokumentumok közötti kapcsolato- f

kat jól átlátni;
a dokumentummenedzsment rendszerek a ha- f

gyományos információ-visszakeresési techni-
kákra épülnek, de igény van az „intelligens 
keresőrendszerekre”;
a kulcsszó alapú keresés gyakran eredményez  f

nem megfelelő találatokat ‒ szükség van a tar-
talom szerinti kezelésre is;
a kinyert információ értelmezése nehézkes  f

lehet (az értelmezéshez emberi szakértelem 
szükséges);
a kevéssé strukturált szöveges források kar- f

bantartása időigényes és nehézkes, az anomá-
liák kezeléséhez, megjelenítéséhez szemanti-
kai támogatásra van szükség;
különböző forrásokból származó információt,  f

tudást kell kezelni, amely függhet és általában 
függ is a tudáshordozó előzetes tapasztalatai-
tól (vagyis a szakértő hátterétől).

A fenti problémákra kínálnak megoldást az on-
tológiai alapú tudásmenedzsment rendszerek (a 
közös információ gyűjtését ezek nem dokumen-
tum-, hanem tényszinten támogatják) (Sántáné 
Tóth, 2008), (Szász, 2010).

Összegzés

Megállapíthatjuk, hogy a Web 2.0 igazi áttörése 
még várat magára vállalati környezetben, annak 
ellenére, hogy egyre többen használják. Már ren-
delkezésre állnak olyan szoftverek, amelyek a 
Web 2.0-át a vállalati környezethez adaptálják: 
biztonsági funkciókat tartalmaznak, lehetővé 
teszik állományok csatolását, és összekapcsol-
hatók az ERP (erőforrás-tervezés), a CRM (ügy-
félkapcsolatok menedzselése) és egyéb céges 
rendszerekkel. 
Véleményünk szerint jelentős szemléletváltásra 
lesz szükség ahhoz, hogy a Web 2.0 előnyeit ki 
lehessen aknázni vállalati szinten is. Előnyös tu-
lajdonságai alatt értjük a bizalom építését a mun-
katársak között, a fokozottabb kommunikációra 
való törekvést, ami partnerségi viszonyt feltéte-
lez, valamint a tanulás támogatását. Amennyiben 
sikerül a Web 2.0 előnyös tulajdonságait beépí-
teni a vállalati környezetben használt tudásme-
nedzsment rendszerekbe, akkor azok sikeressége 
és elfogadottsága növekedni fog. 
A Google azon vállalatok körébe sorolható, 
amelyek szemléletükben eredményesen valósí-
tották meg eddig a tudásgazdálkodást. Számos 
projektjével tudatosan törekszik a weben felhal-
mozott ismeretek megosztására és eljuttatására 
a felhasználókhoz. Ebben a kontextusban tehát 
a keresőszolgáltatásoknak kiemelkedően fontos 
szerepe van a hatékony tudásmegosztás eléré-
sében. Ehhez hozzá kell még tennünk, hogy a 
megfelelő ontológiák használata elengedhetet-
lenül fontos a szervezeti tudás hatékony megje-
lenítésében és kezelésében.
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A Pécsi Tudásközpont avatása

2010. szeptember 8-án a Pécsi Tudományegyetem ünnepi tanévnyitó szenátusi ülésével  
egybekövetve került sor a Dél-Dunántúli regionális könyvtár és Tudásközpont  

házavató ünnepségére.
a Tudásközpontba a Csorba gyõzõ Megyei-városi könyvtár, a Pécsi Tudományegyetem  
központi könyvtára, valamint a Jogi és közgazdaságtudományi könyvtár költözik be. 

a 13 ezer négyzetméteres épületbe négy helyrõl költöztetik a könyvtárakat:  
csaknem egymillió könyvet és folyóiratot. a projekt összköltsége 5,5 milliárd forint,  
ebbõl 4,6 milliárd az uniós támogatás. az új intézmény az oktatásnak, kutatásnak,  

különbözõ konferenciáknak is helyet biztosít. 
a könyvtárak az uniós pályázatban megfogalmazott ún. szolgáltatásintegráció keretében  

fognak mûködni: állományukat elõzetesen egyeztetett, egységes telepítési rendben helyezik el, a 
közkönyvtári és felsõoktatási könyvtárosok pedig összehangoltan végzik a látogatók  

kiszolgálását. az alapszolgáltatásokat a szemeszter kezdetétõl biztosítják a diákoknak,  
de mivel az informatikai eszközök szállítása októberben kezdõdik, a könyvtár megnyitása és 

teljes körû használatba vétele október végén lesz. 
a könyvtáros-társadalomnak szakmai konferencia keretében mutatják majd be  

a Tudásközpontba költözött könyvtárak mûködését és szakmai programját. 

(Katalist, 2010. szept. 8. F. Dárdai Ágnes tájékoztatása, ill.  
a http://pecs2010.blog.hu/2010/08/21/egyetemi_tanevnyito_a_ tudaskozpontban alapján).
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