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Tudás- tudásmenedzsment

• a tudás két nagy csoportja : explicit és implicit (passzív, tacit) tudás 

• explicit tudás: rendszerezhető, rögzíthető, formalizálható

• implicit tudás: az egyén tapasztalataira, cselekedni tudására (know-how) 

épülő tudás

•a tudásmenedzsment nem más, mint „képesség a hatékony 

cselekvésre”



Információs társadalmat, vagy a tudás társadalmát 

kívánjuk megvalósítani?

„Az emberi szellem négy java az információ, a tudás, a megértés és a bölcsesség, s az 

információ a hierarchiának a legalsó fokán áll. Ám mivel számítógépen ez dolgozható fel, 

ez digitalizálható a legkönnyebben, ma ez tűnik a legfontosabbnak. A tudás, a jelentéssé 

alakított információ, feldolgozható számítógépen, de nem a számítógép az ideális eszköz 

erre. A megértés viszont és a bölcsesség – az egésszé és alkotóvá tett megértés – csak az 

emberi elmében létezik. A könyvtár nem csak és nem elsősorban az információszolgáltatás 

központja, hanem az emberi tudásé is. Az ember nem csak információval él. A társadalom, 

amely jól informált, de nélkülözi az értelmes tudást és bölcsességet, a faragatlan, bugris 

konformitás társadalma.”

Mortimer Adler
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Az iskolai könyvtár definíciója: az oktatási nevelési intézmény, tanítási, 

tanulási médiatára, oktatási helyszíne és kommunikációs centruma, 

információs központja, tudásbázis.
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•pedagógiai tevékenység a könyvtár eszközeivel

•az én munkám mottója: értékőrzés,információközvetítés, esélyteremtés és 

példaadás
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Hogyan hozzunk létre egy tudásbázist? Hogyan állítsuk 

központba az iskolai könyvtárat és a könyvtári munkánkat?

A könyvtár kialakítása - fenntartása - fejlesztése - marketing

tevékenység – a fennmaradás érdekében a szélesebb nyilvánosság

figyelmét ráirányítani az iskolai könyvtárban folyó oktató- nevelő

munkára,ill. a kulturális tevékenységre, amelyek meghatározzák az

egyéni arculatot – jó gyakorlat
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Rendezvények a könyvtárban
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• tudás átadás – kollégák szintje

• humánerőforrás stratégia 

• jógyakorlat - gyakorlat
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Köszönöm a figyelmet!


