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C priedas. Tinklo sampratos įvairovė  

C.1 lentelė. Tinklos sampratos įvairovė (sudaryta autorės)  

Table C.1. Diversity of concept of network (compiled by the author)  

Metai Autorius Samprata 

1976 Herbst  Pagrindinis tinklo bruožas yra ilgalaikis tikslų 

siekimas, o tinklas yra organizacijos 

įsitraukimas į pastovius ir ilgalaikius pokyčių 

nulemtus procesus. 

1982 Fombrun Sąvoka tinklas yra pakankamai abstrakti. Ji gali 

būti vartojama apibūdinant bet kokius 

pasikartojančius ryšius (pvz., išteklių, 

bendradarbiavimo, informacijos) tarp tam tikrų 

mazgų (pvz., asmenų grupių, organizacijų, 

informacinių sistemų). 

1993 Chisholm, Elden  Tai organizacijos siekiančios bendrų tikslų, 

kurių vienos jos sunkiai pasiektų. 

1995;1998 Gulati  Santykių visuma sujungianti organizacijas 

ryšiais. 
2002 Das, Teng  

2009 Nugaras, 

Radzevičienė 

1997 Kiekert Dirbančių žmonių grupė, sudaryta iš asmenų, 

atstovaujančių tam tikroms institucijoms, 

siekiančioms pažangos įgyvendinant savo 

tikslus savanoriškai bendradarbiaujant. 

2000 Davis, Rhodes Tam tikrų subjektų santykiai, kai subjektai, 

tarpusavyje keisdamiesi informacija, 

materialiniais ir kitais ištekliais atlieka 

ekonominius arba socialinius mainus. 

2003 Borgatti, Foster Tinklą sudaro taškai arba mazgai (asmenys, 

grupės, įmonės, organizacijos, visuomenės, 

tarptautinės organizacijos), su kitais taškais 

(mazgais) sujungti linijomis (ryšiais, 

jungtimis). 
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 C.1 lentelės pabaiga 
2004 

 

Brass, 

Galaskiewicz, 

Greve, Tsai 

Mazgų ir ryšių, kurie nusako tam tikrą santykį 

arba šio santykio nebuvimą aibė. 

Tinklai apima tris esminius aspektus: 1) 

perduodama informacija, kuri turi įtakos 

požiūriui, lemiančiam tobulinimo siekimą ir 

inovacijų kūrimą; 2) skatina tarp organizacinį ir 

tarpasmeninį bendradarbiavimą; 3) suteikia 

įvairių galimybių pasinaudoti tam tikrais 

ištekliais.  

2004 Carson, Gilmor, 

Rocks 

Bendradarbiavimo, partnerystės forma, kuri 

susieja bendrus tikslus turinčius asmenis, 

grupes, organizacijas ir įgalina juos keistis 

ištekliais, informacija, didina jų veiklos 

efektyvumą 

2007 Castells Sujungtų linijomis mazgų rinkinys.  

2008 Owen-Smith, 

Powell 

Organizacija, kurios subjektai yra savarankiški 

ir turi autonomiją, geba išsaugoti savo 

prigimtines savybes, o pats tinklas  veikia 

savireguliacijos principu. 

2010 Melnikas Visuma individualius interesus turinčių 

subjektų, sujungtų ar susijungusių į bendrą 

sistemą,  kuri pasižymi tuo, jog: 

sistemai priklausantys subjektai tarpusavyje 

sąveikauja, sistemoje yra įgyvendinami bendri 

interesai, siekiama bendrų tikslų, vykdomos 

bendros funkcijos, sistema veikia kaip 

organizacija, kurioje pasireiškia valdymas ir 

savireguliacija. 

 

 


