
169
1216-3384 © 2017 A Szerző(k)

Educatfio 26 (2), pp. 169–179 (2017)
DOI: 10.1556/2063.26.2017.2.2

A tudás természetének átalakulása 
a dfigfitálfis korban

HRUBOS ILDIKÓ

Budapestfi Corvfinus Egyetem

A dfigfitálfis korban az adatbőség, az finfformácfiótömeg, a sok területen elvfileg korlát-
lan Thozzáfférés Thatására gyökeresen megváltoznak a kutatás és az oktatás alapelvefi és 
módszerefi. Küszöbön áll a 19. században kfialakult tudás és tudományértelmezés meg-
Thaladása. Az oktatás ffő ffeladata már nem a tudásátadás, Thanem az, Thogy elfigazítson az 
finfformácfiókThoz való Thozzáfférésben, megtanítson a szelektálásra, és segítse a sokfféle úffj 
finfformácfió adekvát beépítését a meglévő tudásba. A tanárfi tevékenység a korábbfinál ma-
gasabb tudásszfintet és széles körű táffjékozottságot figényel, egyúttal társadalmfi szerepe 
megerősödfik, presztízse ffjelentősen megnő. Ebben a Thelyzetben a korábbfinál fis ffontosabb 
szerepet kell kapnfiuk az ún. általános műveltségfi fismereteknek (lfiberal arts). A tömeges 
onlfine kurzusok rendszere több vonatkozásban ffjól ThasználTható leThet a ffelsőoktatásban és 
a tudásmenedzsment területén.

Kulcsszavak: akadémfiafi fforradalom, trfiple (quadruple, qufintuple) Thelfix, lfiberal arts college, 
Bologna-refform, tömeges nyfitott onlfine kurzusok

In tThe dfigfital age as an eff ect off tThe proffusfion off data, tThe sTheer mass off avafilable finfforma-
tfion and tTheoretfically unlfimfited access fin many areas, tThe basfic prfincfiples and metThods 
off researcTh and educatfion are ffundamentally cThangfing. Th  e finterpretatfion off knowledge 
and scfience developed fin tThe 19tTh century fis on tThe tThresThold off befing surpassed. Th e 
mafin task off educatfion fis no longer to convey finfformatfion, ratTher to provfide gufidance 
fin accessfing finfformatfion, to teacTh selectfion, and to assfist tThe adequate fintegratfion off dfi-
verse new finfformatfion finto exfistfing knowledge. TeacThfing actfivfity requfires a ThfigTher level 
off knowledge as well as befing finfformed fin a broader range tThan beffore, at tThe same tfime 
fits role fin socfiety fintensfifi es and fits prestfige fincreases. In tThfis sfituatfion so-called general 
knowledge (lfiberal arts) must play a more sfignfifi cant role tThan fin tThe past. Th  e system off 
massfive open onlfine courses may be utfilfized fin multfiple respects fin ThfigTher educatfion and 
fin tThe area off knowledge management.
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A
z adatbőség, az finfformácfiótömeg és a sok területen elvfileg korlátlan Thozzáfférés 
Thatására a dfigfitálfis korban megváltoznak az oktatás és a kutatás alapelvefi, mód-
szerefi. Az úffj módszerekről, tecThnfikákról már széles körű tapasztalatok állnak 

rendelkezésre, a kérdéskört az utóbbfi években ffjelentős kutatófi érdeklődés és aktfivfitás 
övezfi. Kevesebb fi gyelem firányult eddfig arra a ffjelenségre, amfit rövfiden úgy ffoglalThatunk 
össze, Thogy a tudás természete fis átalakul. Ez a ffolyamat kevésbé látványos és nem olyan 
gyors ütemű, mfint az úffj módszerek, tecThnfikák megffjelenése és térnyerése. Hatása vfiszont 
alapvetően megváltoztatffja a kutatás paradfigmáfit és az oktatásban, a ffelsőoktatásban 
 átadott tudás ffjellegét, tartalmát. A tanulmány ezen rendkívül összetett ffjelenségkör né-
Thány elemével, aspektusával ffoglalkozfik, leThetőség szerfint a legffrfissebb szakmafi megnyfil-
vánulásokra építve.

A 19. században kfialakult tudás és tudományértelmezés megThaladása

Az UNESCO 2009-es, a ffelsőoktatás globálfis trendffjefivel ffoglalkozó konfferencfiáffja úffj 
dfinamfizmust Thfirdetett meg a társadalmfi változások és a ffeffjlődés támogatására. A kon-
fferencfia számára készített ffjelentés egyenesen egy akadémfiafi fforradalom nyomon köve-
tését ígérte. A fforradalom ffő ffjellemzőffje az a kfiterffjedésében és dfiverzfitásában példátlan 
átalakulás, amely az utóbbfi ffél évszázadban végbement. Ezek a ffeffjlemények legalább any-
nyfira drámafiak, mfint a 19. század eleffjének történésefi, amelyek a kutatóegyetemek létre-
ffjöttéThez vezettek, először Németországban, maffjd másThol fis. Az akadémfiafi vfilág mostanfi 
változásafi ennél átffogóbbak, globálfis ffjellegük és az általuk érfintett fintézmények, emberek 
sokasága következtében (Trends 2009).
Lényegében ezt a problémát ffjárffja körül YeThuda Elkana és Hannes Klöpper 2016-ban 

megffjelent kötete fis, ezúttal nagy egyetemfi tapasztalatokkal rendelkező tudósok szem-
pontffjafi szerfint. A mű címe – Thasonlóan az UNESCO-ffjelentés címéThez – figen erőtelffjes, 
és nagy Thordereffjű vállalkozásra utal: „Az egyetem a 21. században. Az úffj ffelvfilágoso-
dás tanítása a dfigfitálfis korban” (Elkana–Klöpper 2016). A kötet elméletfi alapvetést ad 
a ffundamentálfis problémákat érfintő kérdés vfizsgálatáThoz, maffjd elffjut a következtetések 
operacfionalfizálásáfig, a konkrét teendőkfig.
Abból a ffelfismerésből findul kfi, Thogy ma úffjdonságként érzékelffjük a bennünket kö-

rülvevő vfilág rendkívülfi komplexfitását (amfi zavarba fis effjtfi a tudományos és a Thétköz-
napfi gondolkodást egyaránt), mfiközben az mfindfig fis komplex volt. A ffelvfilágosodás 
eszméfiből kfifinduló 19. századfi tudományos vfiláglátás azonban nem így kezelte. Ezen 
vfiláglátás  szerfint a tudás racfionálfis, mfindent átffogó, a ffjelenségek lfineárfisak, előre lát-
Thatóak, mér Thetőek, az összeffüggések kontextustól ffüggetlenek és koTherensek, az egész 
a részek összessége. A tudomány ezen elvek követése alapffján látványos eredményeket 
ért el, de ez az út ma már nem ffjárTható, ezek az elvek mára kfimerültek, nem érvényesek. 
A vfilág nem írTható le pusztán okságfi összeffüggésekkel, matematfikafi képletekkel, mfivel 
az filyen módon nem kezelThető értékek, az érzelmek, a kontextusok döntő szerepet 
ffjátszanak.
A globalfizácfió és az finfformatfikafi fforradalom következtében a bfizonytalanság, a 

bármfi megtörténThet érzete és tapasztalata terffjedt el a társadalmakban. (A döbbenetes 
méretű és roThamosan növekvő finfformácfió- és adattömeg önmagában fis mélyen zavarba 
effjtő.) Ebben a Thelyzetben a kutatásnak és a ffelsőoktatásnak telffjesen úffj Thozzáállást kell 
követnfie. Nem a végső és megdöntThetetlen tudást kell keresnfiük és átadnfiuk – ffélreértés, 
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Thogy az bfiztonságérzetet ad. Az ugyanfis érzelmfi ffjellegű, és úgy érThető el, Tha ffeltárffják 
és bemutatffják a megoldThatatlan kérdéseket, a vfitákat fis. A globalfizácfió sok tekfintetben 
ThomogenfizácfióThoz vezet, de a társadalom mélyebb szövetefit ez kevéssé érfintfi. Továbbra 
fis vfirágzanak a Thelyfi nyelvek, kultúrák, vallások (a globalfizácfió egyúttal plurálfis gondol-
kodást ffeltételez). A tudomány eredményefi csak a lokálfis kontextus fi gyelembevételével 
érvényesek, és akkor számítThatnak a társadalom érdeklődésére, Tha a nyfilvánvaló prob-
lémák megoldásáThoz ffjárulnak Thozzá. Általánosabb szfinten fis elengedThetetlen, Thogy az 
akadémfiafi tudás közelebb kerülffjön a valóságos vfilágThoz, amfi a tudományos és a lafikus 
elem közöttfi Thatár elmosódásáThoz vezet (például a Thatalmas adatbázfisok ffeltöltésébe és 
az adatok elemzésébe márfis sfikerrel vonffják be az érdeklődő lafikusokat). (Elkana–Klöpper 
2016: 2–29; Jensen 2014: 19–23.)
JonatThan R. Cole ugyancsak 2016-ban megffjelent kötetében sokoldalúan és figen erede-

tfi módon ffestfi meg a közelffjövő (a mafinál tökéletesebb) egyetemének (kutatóegyetemének) 
körvonalafit (Cole 2016). E vízfió szerfint az évtfizedek óta sokat emlegetett finterdfiszcfiplfi-
nárfis, multfidfiszcfiplfinárfis megközelítést most már ténylegesen és érdemben követnfi kell, 
továbbá kfi kell egészítenfi a transzdfiszcfiplfinárfis elemmel, amfinek a pontos defi nícfióffja még 
várat magára. Annyfi bfizonyosnak látszfik, Thogy fitt a tudományon, tudományokon túl-
mutató elemek beépítéséről van szó, amfivel elérThető a Tholfisztfikus, a telffjességet megcélzó 
megközelítés (amfinek a körvonalafi ugyancsak most fformálódnak).
Ennek ffényében a kutatás szfinte mfindfig team munkát figényel, ugyanfis egyetlen egye-

tem, tanszék, kutatóközpont vagy kutató személy sem képes a mfindfig összetett kérdé-
seket sfikerrel vfizsgálnfi. Nem elsősorban fintézmények közöttfi együttműködésről van 
szó, Thanem a kutató személyek vagy csoportok fidőben változó Thálózatáról („látThatat-
lan college”). Nfincs szükség az előző évtfizedekben gyakorfi fintézményfi összevonások-
ra,  fintegrácfiókra, szétválásokra, kfiválásokra, amelyek célffja a profi ltfisztítás vagy éppen a 
profi lbővítés, filletve a méretThatékonyság elérése volt. (Például a kfisméretű fintézmények 
közös kutatásfi proffjektek vagy képzésfi programok révén tudffják ffenntartanfi magukat, aThol 
az átkutatás, átoktatás fi nanszírozásfi, költségelosztásfi problémáfi azáltal oldThatók meg 
vfiszonylag egyszerűen, Thogy szfimmetrfikusak a ffolyamatok, mfivel Thasonló kalfiberű és 
ffunkcfiókat ellátó fintézményekről van szó.) A ma mfindent átTható verseny ereffje csökken, 
a kompetícfió Thelyett a kooperácfió domfinál, egyszerűen a működés úffj logfikáffja következ-
tében (Cole 2016: 171–183).
Az egyetem és a környező társadalom közöttfi vfirtuálfis ffalak leomlanak, múzeumok, 

könyvtárak, művészetfi fintézmények fis részefi az összetett kapcsolatrendszernek. Az 
egyetem így szfinte már nem fis értelmezThető önmagában, valóffjában egy network, egy 
ökoszfisztéma. Az egyetemfi campus fi zfikafi képét, az épületegyüttest úffjra kell gondolnfi. 
A különböző ffunkcfiók ellátása nem elkülönülő Thelyeken, épületekben történfik maffjd, 
Thanem azok fi zfikafilag fis keverednek egymással (oktatás, kutatás, sport, művészetfi te-
vékenység). Az épületeken belül sok olyan közös tér találTható, amelyek rugalmasan 
átalakítThatók. A mafi  Thatalmas előadók vfideokonfferencfia-termekké alakítThatók át, a 
belső tereket az együttműködő partnerek Thasonló módon képezfik kfi, így a vfideokon-
fferencfiák során mfindenkfi ottThon érezThetfi magát. Mfiközben a kommunfikácfió ffjórészt 
onlfine fformában zaffjlfik, nagy szerepet ffjátszanak a személyes találkozások színterefi 
fis, amelyeket mfindenkfi gyorsan elérThet. LeThet, Thogy nem a Thorfizontálfisan szétterülő 
épületegyüttes, Thanem az üvegffalú toronyTház lesz az fideálfis megoldás… (Cole 2016: 
185–211.)
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Egy alapvető kontextus: a város (település)

Ha elffogadffjuk, Thogy a tudás, a tudományos eredmények csakfis valamely kontextusban 
érvényesek, akkor kfiemelkedő ffjelentőséget kell tulaffjdonítanunk annak a területfi egység-
nek, amelyben a vfizsgált, megértenfi és kezelnfi kívánt ffjelenség leffjátszódfik. Kézenffekvő, 
Thogy a régfió, a város leThet egy filyen társadalmfi, gazdaságfi, polfitfikafi, filletve tudásegy-
ség. Itt értelmezThető az a bonyolult kapcsolatTháló, amely a dfigfitálfis korban telffjesedfik kfi, 
akkor válfik nyfilvánvalóvá. A globalfizácfió Thatásafitól való ffélelem motfiválta a kutatókat, 
amfikor ennek a – korábban fis létező – kutatásfi firánynak a ffelffuttatását valósították meg. 
A megközelítés egyfik ffő firánya a tanulás ffolyamatára teszfi a Thangsúlyt. Kozma Tamás 
megffogalmazásában „a tanulás (a szó legtágabb értelmében) olyan tevékenység, amely 
képes megThatároznfi egy térség kfilátásafit, ffjövőffjét” (Kozma 2016).1 Egy másfik megköze-
lítés az egyetemből findul kfi, abból az fintézményből, amely egy egész város (vagy régfió) 
életére ffjelentős Thatást gyakorolThat. Ez a kérdésffelvetés egyfidős a 21. század egyetemfi 
modellffjének keresésével, amfinek egyfik ffontos, konkrét eleme az ún. Tharmadfik mfisszfió 
megffogalmazása volt. Ebben a modellben a két alapvető mfisszfió, az oktatás és a kutatás 
mellett az egyetem közvetlenül fis szolgálffja városának társadalmát (European Indficators 
2016). Bfizonyos értelemben ennek a gondolatnak a ffolytatása az az finnovácfiós, tudás-
menedzsment-modell, amely túlmutat az egyoldalú kapcsolaton. Az 1990-es évek eleffjén 
ffogalmazódott meg a Thármas spfirál (trfiple Thelfix) modell, amelyben az egyetem, az fipar és 
a kormányzat (városfi önkormányzat) bonyolult kölcsönös kapcsolatban van egymással. 
A Thárom aktor (szektor) egymásrautaltsága, a tevékenységefik közöttfi átffedés, a szerve-
zetfi korlátok ffjelentőségének csökkenése, eltűnése ffjellemzfi az együttműködést. A Thármas 
spfirál fformula a 2000-es évek első évtfizedében gyakran szerepelt a nemzetközfi ffelső-
oktatásfi konfferencfiákon fis. Azóta a modell kfibővült, és már négyes spfirálként (quadruple 
Thelfix) szerepel, amelyben az úffj aktor a cfivfil társadalom. A következő lépés pedfig az ötös 
spfirál (quatre Thelfix), aThol a természetfi és épített környezet fis része a modellnek, amfi a 
Tholfisztfikus szemléletThez való közelítésként fis értelmezThető. Eredetfileg regfionálfis érte-
lemben Thasználták ezt a fformulát, maffjd pedfig ffőleg egy-egy városra vonatkozóan kezdték 
alkalmaznfi (Teperfics–Dorogfi 2014).
Az Academfic Cooperatfion Assocfiatfion 2016 őszén Budapesten tartotta éves konffe-

rencfiáffját. (Az európafi kötődésű nonprofi t szervezet 1993 óta támogatffja a nemzetközfi 
ffelsőoktatásfi kooperácfiót, a ffelsőoktatás és az fipar együttműködését és az európafi ffelső-
oktatást érfintő finnovácfiós ffolyamatokat.) A konfferencfia témáffja – kfimondva, kfimondat-
lanul – az ötös spfirál paradfigmáffja, filletve a város köré építkezett (UnfiverCfitfies. HfigTher 
Educatfion Instfitutfion and tThefir Habfitat). A program ffjó részében egy-egy egyetemfi város 
mutatta be saffját példáffján a modell működését, a város polgármestere (más képvfiselőffje) és 
az egyetem rektora egymás mellett lépett ffel előadóként.
A több lényeges tanulság közül témánk szempontffjából két gondolatot érdemes kfi-

emelnfi. Az egyfik szerfint a város egészének életében krfitfikus ffaktor a tudás, az finnová cfiós 
készség. Az egyetem ebben nélkülözThetetlen elem, de egyúttal számára fis életkérdés, Thogy 
kezdeményező figénnyel, aktívan részt vegyen a ffolyamatban. Ellenkező esetben  elvesztfi 

1 Az Educatfio ffolyófirat 2016/2. tematfikus száma (Tanuló városok, tanuló közösségek) sokoldalúan 
mutatffja be az ezen megközelítést követő ffrfiss kutatásfi eredményeket.  Thttp://www.edu-onlfine.eu/Thu/
educatfio_reszletes.pThp?fid=114 [Letöltve: 2017. 02. 17.]
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monopolThelyzetét a tudás menedzselésében, vagy akár kfi fis szorulThat a szektorból (a dfi-
gfitálfis vfilágban még nagyobb az esélye annak, Thogy az oktatás, ffőleg a szakképzés, a leg-
ffrfissebb tudást kínáló szakmafi továbbképzés a ffelsőoktatásfi fintézményeken kívül, pfiacfi 
vállalkozások fformáffjában valósul meg). (Betts–Vfialta 2016.) A másfik ffontos elem annak 
levezetése volt, Thogy az ötös spfirál szerfint működő „okos város” rezfilfiens és ffenntartTható. 
Képes szembenéznfi a külső Thatásokkal, működését a Thosszú távú szemlélet, a ffelelősség-
telffjesség ffjellemzfi (Kfiss 2016). A sokfféle és bonyolult ffjelentést Thordozó rezfilfiencfia ffogalma 
fitt a ffeffjlődőképes ellenállást ffjelentfi (Kozma 2016).

A tanárfi Thfivatás apoteózfisa

A dfigfitálfis fforradalom nagy megdöbbenést és rfiadalmat keltett a tanárfi társadalomban. 
A ffélreértett, leegyszerűsített megközelítés szerfint az onlfine módszerek elterffjedésével 
a tanár kfiszorul az oktatásfi, tanulásfi tevékenységből. A rémfisztő ffjövőkép szerfint mfind-
ez személytelenné válfik, Thfiszen ffeleslegessé teszfi a Thagyományos kontaktust a tanár és 
dfiák között. Ha azonban ffjobban végfiggondolffjuk a dolgot, akkor be kell látnunk, Thogy 
akfi démonfizálffja a dfigfitálfis vfilágot, az valóffjában romantficfizálffja a ffjelent. Erre pedfig nem 
sok alapunk van. A szfinte üres teremben tartott előadásokról nem szokás nyíltan be-
szélnfi, mfiközben napfi tapasztalata a legtöbb ffelsőoktatásfi tanárnak. A Thallgatók egész 
életfformáffját vfisszaffordítThatatlanul az onlfine környezet Thatffja át, amfitől fidegen a nagy 
előadásokon való passzív, egyoldalú részvétel. Az eluralkodó tanárfi ffrusztrácfiót ffel kell 
váltanfia azon ffelfismerésnek, Thogy a konzekvensen végfiggondolt dfigfitalfizálás éppen a 
 tanárok szerepének ffelértékelődéséThez vezetThet. Elsősorban azáltal, Thogy a Thagyományos 
és a dfigfitálfis módszerek változatos kombfinálásával ffjobban ThasznosítThatffják tudásukat, 
 tapasztalatafikat. A tudás átadása Thelyett elsősorban az a ffeladat vár ráffjuk, Thogy segítsék 
a tanulókat, Thallgatókat elfigazodnfi az őket bombázó döbbenetes finfformácfiótömegben. 
A szelektálás, az úffj fismereteknek a meglévő tudásba való beépítése, a személyes tudás-
karrfier megffogalmazása mfind olyan kfiThívás, amellyel a Thallgatóknak ffolyamatosan szem-
be kell néznfiük, és amelyThez nagy szükség van a tanárfi támogatásra. A tömegessé válásból 
adódó teThertétel, az elvfileg nagy létszámú személytelen előadások tartása mafi fformáffjában 
ffjórészt ffeleslegessé válfik, a ffelszabaduló munkafidőt és szellemfi kapacfitást a Thallgatókkal 
való kfiscsoportos, fintenzív találkozásokra leThet ffordítanfi. A kfiemelkedő tanárok előadá-
safit vfiszont vfideo fformáffjában nagyon sokan megThallgatThatffják, a ffontos témáról szóló 
ffelvételt többször végfignézThetfik, amfi figazfi személyes tanárfi sfikerélményt adThat (Elkana–
Köppler 2016: 237–257).
Az úffj tanárfi szerep természetesen figen nagy és széles körű táffjékozottságot, szakmafi 

tudást és kreatfivfitást ffeltételez. Egyffelől az úffj oktatásfi tecThnfikák alkalmazása, a tan-
tervek, tananyagok ennek mentén való kfidolgozása, másffelől annak követése, Thogy az 
átadnfi szánt fismeretek, kfiffeffjlesztendő készségek ffjellege – a ffentfiekben vázoltak szerfint 
– bonyolultabbá lett. Hosszan sorolThatók a pedagógfia tudományából ffjól fismert tételek, 
amelyek most a korábban érvényesnél fis ffontosabbakká váltak, és együttes megcélzásuk 
talán a dfigfitálfis eszközök bevetésével leThet sfikeres. Ilyenek az fintellektuálfis és gyakorlatfi 
készségek együttes érvényesítése, a gyakorlatfi tapasztalatok beépítése a tudásba, elemző, 
krfitfikafi és kreatív gondolkodás, korszerű írott és szóbelfi kommunfikácfió, kvantfitatív és 
finfformatfikafi műveltség, a közös munkában, fintegráltan történő ffeladatkezelés, a sokfféle 
megoldás keresése, a lokálfis, a globálfis (planetárfis) kontextus keresése és érvényesítése 
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a gondolkodásban, a komplex megközelítés készsége, fintufitfivfitás, képzelőerő, a ffjövőben 
való gondolkodás, ökológfiafi gondolkodás, ffelelősség és tudatosság… (Gfidley 2016: 101–
131; Elkana–Köppler 2016: 46–69.)
E Thatalmas ffeladatot ellátó tanárfi kar presztízse látványosan megemelkedThet. A ffel-

sőoktatásban (elsősorban az egyetemeken) ffel kell adnfi a Thumboldtfi modell azon elemét, 
amely az oktatás és kutatás egységét tételezte ffel. Ez soTha nem tudott ténylegesen meg-
valósulnfi, a tömegesség szakaszában pedfig már végképp nem releváns (legffelffjebb a dok-
torfi képzésben érvényesítThető). Úgyszólván leThetetlen mfinden akadémfiafi munkatárstól 
elvárnfi, Thogy mfindkét területen, ffolyamatosan magas szfintű telffjesítményt mutasson ffel. 
Ma már nem elég azt mondanfi, Thogy a karrfier bfizonyos szakaszafiban egyszer a kuta-
tás, maffjd pedfig az oktatás legyen a ffő ffeladat. Egész szakmafi pályaffutásukat tanárként 
megélőkre van szükség, és ezt magas fi zetéssel és társadalmfi, fintézményen belülfi meg-
becsüléssel kell támogatnfi. Így megváltozThat az a lényegében általános gyakorlat, amely 
a kutatásnak az oktatásThoz képest magasabb presztízséből findul kfi (pl. a telffjesítmény-
értékelésnél, az előléptetéseknél, a kfinevezéseknél). A ffjövőben a presztízs sorrend meg-
ffordulása látszfik findokoltnak, esedékesnek.
Tanulságos végfiggondolnfi, Thogy a dfigfitálfis korban más ffoglalkozások pozícfióffja fis 

megváltozfik, megváltozThat. Ez történt a könyvtáros szakmával. A mfindfig megbecsülés-
sel övezett, de mégfiscsak Tháttérffeladatot ellátó, szolgáltató munkatársfi kör figen gyorsan 
alkalmazkodott az úffj ThelyzetThez. Először úgy látszott, Thogy végképp megffogyatkozfik 
a munkaterületük a papíralapú szakfirodalom Thasználatának Tháttérbe szorulásával. De 
nem ez történt. Váratlan ffordulattal az egyfik legffontosabb, leglátványosabb szerepThez 
ffjutottak egy-egy ffelsőoktatásfi fintézményben. Mfivel a könyvtáros a „ffőThatalom”, az finffor-
mácfió bfirtokosa, a Thozzáfférés szakértőffje, a gyorsan változó leThetőségek proffesszfionálfis 
követőffje lett, ma már döntő szerepe van az akadémfiafi munka mfinden mozzanatában 
– a  tananyagok elérThetővé tételében, a szabadon letöltThető szakfirodalom ffellelésében, 
a publfikácfiós stratégfia kfialakításában, a Magyar Tudományos Művek Tárának kezelé-
sében, a Thfivatkozásfi ffjegyzék összeállításában stb.

Az általános műveltséget adó tudás ffjövőffje

Az úffj típusú tudás elsaffjátítását nyfilvánvalóan erős általános műveltségfi alapokra kell 
 Thelyeznfi. A bölcsészetfi fismeretek képesek segítenfi a természet- és a társadalomtudo-
mányokat abban, Thogy ffeloldffják a 19. századfi elvekre épülő merev és leegyszerűsítő 
dfiszcfiplfinárfis szemléletet. Ebben a tekfintetben fis ffordulatra van szükség, mfivel a 20. 
század másodfik ffelében ezek az fismeretek Tháttérbe szorultak úgy a kutatásban, mfint a 
ffelső oktatásban. A közgazdaságtudomány és a szűkebb értelemben vett társadalomtu-
dományok a matematfikafi, fformálfis modellalkotásfi firány domfinánssá válásával ffjórészt 
elvesztették Thelyüket az általános műveltség ffogalomkörében (Elkana–Köppler 2016: 
120–124).
A ffentfiekben már említett UNESCO konfferencfia megállapításafi között szerepelt, 

Thogy az előző, Thasonló ffelsőoktatásfi vfilágkonfferencfia (1998) óta az ágazat egyértelműen 
versengő fiparággá vált, amfi mfindfig serkentfi az akadémfiafi telffjesítményt, a kfiválóságot, 
ugyanakkor ThozzáffjárulThat az akadémfiafi közösség és mfisszfió, valamfint a tradficfionálfis 
értékek ThanyatlásáThoz. A Thallgatók tömegefi döntően a proffesszfionálfis típusú képzéseket 
választották, most vfiszont szembesülnfi kell azzal, Thogy a nagy változások fideffjén ffokozot-
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tan szükség van kreatív, adaptív generalfistákra, akfik képesek a széles etfikafi alapon álló 
gondolkodásra a társadalom szolgálatában (Trends 2009).
Ezt az figényt ffjelzfi az ún. Lfiberal Arts College-ok megffjelenése az 1990-es évek végétől 

Európában és a vfilág más régfiófiban, követve az amerfikafi ffelsőoktatásban már korábban 
létreThozott, és az utóbbfi években ottThon fis növekvő ffjelentőségű fintézmények példáffját. 
A Lfiberal Arts College-ok Thangsúlyozottan elfit ffjellegűek, az „önmagáért való” tudás el-
érését ígérfik. Széles skálán, a fi lozófi a, a természettudományok és a társadalomtudomá-
nyok területén adnak táffjékozottságot anélkül, Thogy proffesszfionálfis fismeretek átadására 
törekednének. (Ezért az alacsonyabb státuszú környezetből findulók nem merfik, nem fis 
tudffják megcéloznfi.) Nagy Thangsúlyt ffordítanak a ffjellemfformálásra, a ffjó állampolgárrá 
nevelésre, a szabad, autonóm személyfiség, az előítélet-mentes gondolkodás kfialakítására. 
Intenzív kfiscsoportos képzést ffolytatnak, aThol a tanárok ffőThfivatása a tanítás, alapThelyzet-
ben nem végeznek kutatást. Európában először Hollandfiában ffjöttek létre, mégpedfig egy-
egy egyetem keretében Unfiversfity College elnevezéssel. A legThíresebb vfiszont a  berlfinfi 
Bard College (Lfiberal Arts Unfiversfity, eredetfileg European College off Lfiberal Arts), 
melynek kapcsolatThálóffjában már több Thasonló fintézmény működfik vfilágszerte (Elkana–
Klöpper 2016: 51–53; Cole 2016: 46–49).
Bfizonyos ffjelek és megnyfilvánulások arra utalnak, Thogy egyes ffeltörekvő országokban, 

amelyek nagy Thangsúlyt ffektetnek a Thallgatófi létszámexpanzfióra és már elThagyva az elfit 
szakaszt, beléptek a tömegessé válásba való átmenet szakaszába, a ffelsőoktatásfi képzésfi 
programok tantervefibe beépítfik a tradficfionálfis műveltség elemefit és a morált érfintő kér-
déseket.

Az alapképzésfi programok tartalmának sorsa
az Európafi Felsőoktatásfi Térségben

Érdemes áttekfintenfi a különböző típusú tudások pozícfióffjának változását egy konkrét 
ffelsőoktatásfi refform, a Bologna-modell bevezetés során. A többszfintű képzésfi rendszer 
kfialakításakor elsősorban az alapképzésfi (BA/BSc) programoknak szánták az általá-
nos műveltséget adó tudás átadásának ffeladatát, Thasonlóan az amerfikafi ffelsőoktatásfi 
rendszerben elég ffjól bevált megoldásThoz, aThol filyen módon kívánták elffjuttatnfi a lfiberal 
arts fismeretek bfizonyos elemefit a szélesebb Thallgatófi tömegekThez. E tervtől való eltérés 
azonban kezdettől ffogva megffjelent a refform megvalósításának ffolyamatában. A Bolo-
gnafi Nyfilatkozat szerfint az első ffokozatThoz vezető képzéseket „legalább Thároméves” 
fformában kell megalkotnfi. Az affjánlásokban azonban már a 3+2 éves fformula szerepel 
alapmodellként. Az amerfikafi négyéves rendszertől való eltérést az alapítók finfformálfisan 
azzal findokolták, Thogy Európában figen magas színvonalú a középfiskolafi – elsősorban a 
gfimnázfium típusú – képzés (szemben az alacsonyabb átlagszínvonalat képvfiselő amerfi-
kafival), amely megadffja a ffelsőoktatásfi tanulmányok megkezdéséThez szükséges általános 
fismereteket (Elkana–Klöpper 2016: 59). A ffő érv azonban sokkal gyakorlatfiasabb volt: 
a  refform egyfik elsődleges célffja a Thallgatófi létszámexpanzfió kezelése. Növekvő számú 
Thallgató beengedése a ffelsőoktatásba, de a többség esetében rövfidebb fidőre, Thogy fi nan-
szírozTható legyen a rendszer. Ugyanakkor már kezdettől ffogva szétffeszítette az fidőkere-
teket az a körülmény, Thogy négy – önmagában fis ffaffjsúlyos – ffunkcfió betöltését szánták az 
alapképzésnek. Először fis ezen programok olyan tudást adnak át a Thallgatóknak, amely 
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megtanítffja őket „tanulnfi”, előkészítfi őket az életen át tartó tanulásra, a másodfik ffeladat 
a következő ffokozatThoz vezető mester szfintű (MA/MSc) programokba való tovább lépés 
megalapozása, a Tharmadfik a munkaerőpfiacra való közvetlen kfilépés leThetőségének meg-
adása, a negyedfik pedfig az európafi polgár létre való nevelés (továbbá ffjórészt ebben a 
szakaszban valósul meg a nemzetközfi Thallgatófi mobfilfitás). Az fimplementácfió során a 
Thangsúlyok megváltoztak. A kezdetfi szakaszt az „akadémfiafi sodrás”, a mesterképzés 
 előkészítése uralta, maffjd 2007-től ezt a „Thasznosságfi sodrás” váltotta ffel. 2010 után 
(teThát a Bologna-ffolyamat másodfik tízéves szakaszában) pedfig az erőfforrásokért való 
globálfis verseny megffjelenésével a ffoglalkoztatThatóság, a „releváns tudás”, a szakképzésfi 
elem  került egyértelműen előtérbe. Közben az eredetfi ffeladatokThoz továbbfi elvárások 
fis társultak: a kutatófi pályára való előkészítés, a vállalkozóvá, önffoglalkoztatóvá válást 
elősegítő fismeretek átadása, és a 2015-ös ffjerevánfi mfinfiszterfi konfferencfia mfindezt kfiegé-
szítette a globálfis polgárfi lét megalapozásának követelményével (Jerevánfi Kommunfiké 
2015).
Az fimmár több mfint tízéves ffutamfidő utánfi értékelések ffelThívták a fi gyelmet a nagy-

arányú Thallgatófi lemorzsolódásra. A ffelsőoktatásfi fintézmények azt tapasztalffják, Thogy a 
Thallgatók nem ffjelentéktelen része nfincs kellően ffelkészülve, ffelkészítve a tanulmányokra, 
előzetes fismeretefik ffjellege, színvonala különböző. A tanulmányok ffeladásáThoz Thozzáffjá-
rulThat a programok ffunkcfióffjának ffentfiekben ffjellemzett tfisztázatlansága, továbbá az az 
életmód-, életstílus-változás, amfit a dfigfitalfizálódás okozott a fi atalok körében. A Thallga-
tók nagy része nem ffjár rendszeresen az órákra, csakfis az elektronfikus Thozzáfférésű tan-
anyagokat ffogadffja el, szfinte kfizárólag azokat Thasználffja. Komolyan ffelmerült az a ffjavaslat, 
Thogy ffelzárkóztató, előkészítő évet kellene ffelaffjánlanfi (előírnfi) a Thfiányos előképzettségű 
Thallgatóknak, továbbá sok BA/BSC program esetében megtörtént az fidőtartam meg-
növelése 3,5 vagy 4 évre, amely többletfidő a szakmafi gyakorlat lebonyolítását szolgálffja 
(Hrubos 2016a).
A praktfikus problémamegoldás keresése mellett kezdetektől ffogva ffjelen van az aka-

démfiafi szereplők aggodalma, elégedetlensége a „lfiberal arts” elem telffjes Tháttérbe szoru-
lása mfiatt. A refform kezdetén az eredetfileg megffogalmazott ffunkcfiók között még volt 
olyan, amely tartalmazott az általános műveltségThez tartozó vonatkozásokat, de ezek 
ffolyamatosan teret vesztettek. TeThát úffjra kellene gondolnfi az alapképzés ffunkcfiófit, egy-
értelműen el kellene ffogadnfi az explficfit ffogalmában fis megffjelenő sokfféleséget, és a tanterv 
szerves, megThatározó részévé kellene tennfi a máfig fis érvényes, klasszfikusnak tekfintett 
általános műveltségfi fismereteket, továbbá a dfigfitálfis kor követelményefinek megffelelő úffj 
szemléletmód kfialakítását. Addfig fis meg kell találnfi azokat a módszereket, tecThnfikákat, 
amelyek segítenek a Thfiány pótlásában.
Egyébként az amerfikafi egyetemek „undergraguate” képzésének refformffjára, a tanter-

vek telffjes átalakítására fis születtek Thatározott elképzelések. Az Amerfikafi Egyetemek 
és College-ok Szövetsége 2007-ben áttekfintette a ffelsőoktatás ffő ffeladatafit a ffjelen 
Thelyzetben a Thagyományos „lfiberal arts” tekfintetében. A szakértők elképzelése szerfint 
alap vető elv, Thogy már az első években fis legyenek szemfinárfium ffjellegű ffoglalkozások, 
amelyek valós társadalmfi ffjelenségekkel ffoglalkoznak, és ezzel párThuzamosan szfigorú 
 bevezető kurzusok ffolyffjanak egy-egy tudományt érfintően. Kezdettől ffogva az finter-
dfiszcfiplfinárfis szemlélet domfinálffjon, a széles Thorfizontú megközelítés és az „érdekelt 
polgár” Thozzáállás értékefi ffjellemezzék a programokat (Elkana–Klöpper 2016: 22–24, 
51–53).
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Egy leThetséges eszköz a nyfitott kérdések egy részének megoldására

A „okos társadalom” egyfik legnagyobb Thatású úffjítása a ffelsőoktatás tekfintetében a töme-
ges nyfitott onlfine kurzusok megffjelenése. Már az alfig négyéves ffutamfidő alatt fis sokfféle 
vélekedés és tapasztalat született leThetséges és tényleges ffelThasználThatóságáról, szere-
péről. Nyfilvánvalónak látszfik, Thogy már középtávon Thozzáffjárul bfizonyos tudásmono-
pólfiumok, oktatásfi monopólfiumok leépítéséThez, a kedvezőtlen társadalmfi, családfi Thát-
terű, nem tfipfikus életThelyzetű személyek és csoportok leThetőségefinek növeléséThez (bár 
ma még nem a szegények Thasználffják elsősorban, Thanem finkább azok, akfik már bent 
vannak valamely egyetemfi képzésben, filletve van filyen végzettségük). Az első értékelé-
sek arról szólnak, Thogy a módszer természetéből adódó átlátThatóság, ellenőrfizThetőség 
következében emelkedfik az oktatás színvonala, továbbá Thogy bevezetése ffjó Thatással van 
a kurzusokat megThfirdető ffelsőoktatásfi fintézmény fismertségére, amfinek következtében 
többen ffjelentkeznek a Thagyományos programokra fis. Bfizonyos problémákra és leThető-
ségekre éppen az onlfine kurzusok Thívffják ffel a tanárok fi gyelmét, akfik a tanulságokat 
átvfiThetfik más típusú programffjafikba fis (Hrubos 2016b; Czernfiewficz et al. 2016).
A nyfitott onlfine programok leThetséges szerepefinek, ffelThasználásának köre – a ta-

nulmány ffentfiekben bemutatott gondolatmenetét követve – ennél ffjóval tágabb. Igen 
változatos leThet az onlfine módszerek kombfinálása más, Thagyományos oktatásfi mód-
szerekkel, és a nyfitottság ffoka fis sokfféle leThet. Egyértelmű, Thogy a kutatás és az oktatás 
bonyolult kapcsolatThálóffjában ez a megoldás döntő szerepet ffjátszfik. A sokszor említett 
finterdfiszcfiplfinarfitás megvalósításáThoz, a még ffjórészt Thfiányzó általános műveltségfi fisme-
retek eléréséThez szfinte elengedThetetlen, de ThozzáffjárulThat a globálfis és a lokálfis elemek 
összekapcsolásáThoz, a kontextusban történő gondolkodás megteremtéséThez. Egyffelől 
a ffelzárkóztatás, az úffjrakezdés segítése, a lemorzsolódás megelőzése, másffelől a többlet-
telffjesítményre, a kötelezőt megThaladó fismeretek és készségek elsaffjátítására vágyók figé-
nyefinek kfielégítése ffjelzfi a leThetőségek sokfféleségét. Az „okos város” alkotThat egy olyan 
egységet, amelynek lakófit, fintézményefit megcélozThatffják a programok, de ffelThasználTható 
egy-egy fintézményben akár a belső admfinfisztrácfió, az fintézményfirányítás ffeffjlesztésének 
támogatására a munkatársak számára megThfirdetet kurzus fformáffjában. A ffelsőoktatás 
nemzetközfi nagyffjátékosafira, a csúcsegyetemekre méretezett kfiThívás a globálfis körben 
megThfirdetett kurzus, amelynek fi gyelembe kell vennfie az eltérő kultúrákat és a – mond-
Thatnfi végtelen számú – lokálfis Thelyzeteket. Számukra a nyfitott onlfine tecThnfika egyéb-
ként egyedülálló leThetőset ad a vfilág legteThetségesebb Thallgatófinak leThalászására, akfiket 
utóbb megnyernek doktorfi programffjafik, maffjd kutatásafik számára. A kutatóegyetemfi 
lfigákat pedfig sfikerrel alkalmazThatffják saffját belső körük elfitképzésefiben, rövfid kurzusok, 
dfigfi tálfis platfformok megThfirdetésével, az akadémfiafi Thatékonyság emelése célffjából (Cole 
2016: 147–169).

Záró gondolatok

A tudás természetének átalakulása Thatalmas ffeladatot állít a tudás létreThozásában, 
átadásában és beffogadásában részt vevő mfinden szereplő elé. 15–20 évvel ezelőtt a 
21. század egyeteméről szóló elmélkedések, vfiták úffj társadalmfi szerződés megkötésé-
ről szóltak. MfintTha napffjafinkban, a dfigfitálfis kor és a globalfizácfió által megThatározott 
környezetben úffj dfimenzfióba kerülne ez a követelmény. Akkor azt gondoltuk, Thogy 
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előreffjelzésefinkben lényegében be tudffjuk látnfi az előttünk álló évszázadot. A váratlan 
gyorsasággal bekövetkező és mfindent átTható ffordulatra nem számítottunk. Ez arra 
fintThet, Thogy a korábbfinál nagyobb nyfitottsággal és ffantázfiával közelítsük meg a ffun-
damentálfis kérdéseket, a bonyolult kölcsönös összeffüggéseket és a leThetséges megol-
dásokat.
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