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Tizennegyedik évfolyamába lépett a Felnő ttképzési és Emberi Erő forrás Fejlesz-
tési Kar periodikája, a Tudásmendzsment, s most első ként nem veheti kézbe az 
új számot az olvasó. Mondhatnánk, hogy korszerűsödünk, lépést tartunk a korral, 
hogy csak elektronikus formában, a FEEK honlapján leszünk, vagyunk elérhe-
tő k. Mondhatnánk, mennyi papírt takarítunk így meg, mennyi fának adunk esélyt 
a megmaradásra. 

Ám az igazi ok a felső oktatást (is) sújtó pénzhiány. Korábbi számaink eddig 
is elérhető k voltak elektronikus formában, s a pénz eddig sem vetette fel szer-
kesztő ségünket. Szerző ink honoráriuma csak az erkölcsi elismerés és megbecsü-
lés volt, tiszteletdíj nélkül tisztelték meg periodikánkat tanulmányaikkal, cikke-
ikkel, mint ahogy a szerkesztő  bizottság tagjai is „társadalmi munkában” segítet-
ték a fő szerkesztő  munkáját. 

Szerző ink első sorban a FEEK oktatói, tanárai és hallgatói voltak. A kezde-
tektő l fontosnak tartottuk, hogy publikációs lehető séget adjunk, azon hallgatók-
nak, akik a tudományos diákkörben kezdték meg az elmélyült kutatás módszer-
tanát, az OTDK-n sikeres dolgozataik eredményét a Tudásmenedzsmentben 
oszthatták meg hallgatótársaikkal. Nem egyszer közöltünk fejezeteket a FEEK-
en írt, eredeti gondolatokat tartalmazó diplomadolgozatokból; ezekre a témave-
zető k irányították figyelmünket. 

Fontosnak tartottuk, hogy a tudományos fokozat elnyeréséért kutató fiatal 
oktatók is megoszthassák tevékenységük gyümölcsét az olvasóval: a készülő  
PhD-dolgozatok vezérgondolatai legtöbbször lapunkban jelentek meg. Tanárse-
gédek és professzorok publikáltak olyan írásokat, melyek kiegészítették az elő -
adásaikat vagy éppen korábban megjelent jegyzeteiket. 

Örömmel adtunk helyet azok írásainak, akik az elméleti tudásukat a gyakor-
latban kamatoztatva tettek szert új adatokra, ismeretekre, tapasztalatokra, s ta-
nulmányban összegezték azokat. Közülük sokan kötő dtek valamilyen módon a 
FEEK-hez, sokan e nélkül tiszteltek meg bennünket, s küldtek cikket közlésre 
határokon túlról is. 

Sokat segítettek a szerkesztésben azon kollégák, akik hazai és nemzetközi 
konferenciákon, ERASMUS-os kapcsolataik által és a FEEK szerteágazó külföl-
di egyetemi kapcsolatai révén ajánlották a Tudásmenedzsmentet külföldi kollé-
gáknak publikációs lehető ségként. Jelen számunk is több ilyen írást tartalmaz. 
Eleinte lefordítattuk a külföldrő l érkező  cikkeket, majd gyakorlattá tettük az 
eredeti nyelvű  publikálásukat, talán ezzel is segítve az idegen nyelvekben való 
elmélyülését azoknak, akik egy másik nyelv terminus technicusait is anyanyelvi 
környezetben használják. 

Van némi pozitívuma is, hogy e számtól csak elektronikus formában jele-
nünk meg. Bár tipográfiában egyelő re ő rizzük a kinyomtatott folyóirati formát, 
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annyival gazdagabb lehet a tartalom, hogy már színes képek, ábrák, diagramok is 
megjelenhetnek. 

S elő ny, hogy nem köt a terjedelmi korlát (e számunk is jóval kövérebb a ko-
rábbiaknál), s a szemeszterenként egy-egy alkalomnál is többször jelenhet meg a 
Tudásmenedzsment például a FEEK-en megtartott konferenciák anyagainak 
megjelentetésével. Már szerkesztő dik, a közeljövő ben elérhető  lesz a 2012. ok-
tóber 3-án megrendezett III. Országos Emberi Erő forrás Menedzsment, HR meg-
oldások – határok nélkül című  nemzetközi szakmai konferencia anyaga is. 

Mindamellett fáj egy kicsit a szerkesztő  szíve, hogy a szó szoros értelmében 
már nem veheti kézbe ezt az új számot. Lassan három évtizede dolgozom számí-
tógépen, kezdetektő l azon készül a Tudásmenedzsment is, de a képernyő  nem 
pótolja a papír tapintását, a festék és a ragasztó illatát. A Gutenbert-galaxis e 
szerény csillaga igazodott a kényszerűséghez és a korszellemhez és kihunyt. 
Olvasónk, eddigi és jövő beni szerző ink remélhető en kitartanak velünk a Neu-
mann-galaxisban is. 
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