BEKÖSZÖNTŐ
A Humán Innovációs Szemle című szakfolyóirat harmadik számával jelentkezünk 2011
decemberében.
A 2010 augusztusában megjelent első, dupla számot követően 2011 májusában
tarthatta kezében a Kedves Olvasó magyar, angol és német nyelvű, az egyes publikációk
témaköreit tekintve széles spektrumú orgánumunkat.
A makro-és mikroszintű, a társadalom és a gazdaság differenciált működési
területeinek, folyamatainak, jelenségeinek bemutatására és megismerésére irányuló
kezdeményezésünket egyre több hazai és külföldi szakember, kutató, oktató ismerhette meg
a határon innen és túl az elmúlt időszakban. Igyekeztünk a folyóiratot mind elektronikus,
mind pedig nyomtatott formátumban, minél szélesebb körben terjeszteni, amiben egyetemek
és főiskolák, illetve szakkönyvtáraik, jegyzet-és könyvesboltjaik, kutató-és szakmai
intézmények váltak elsősorban a partnereinkké. Ugyancsak jelentős szerepet képviselnek az
általunk megjelentetett írások terjesztésében ma már azok a szakmai és tudományos
rendezvények, amelyek témakörük révén szorosan kapcsolódnak az általunk felvetettekhez.
Az aktuális számban ugyancsak színes választékát kívánjuk közreadni a társadalmiés humán innováció elméleti és gyakorlati megjelenési formáinak, módozatainak. A széles
értelemben vett társadalmi-és humán szolgáltatások, kutatási és fejlesztési tevékenységek
komplex módon kerülnek megközelítésre, azok gazdasági, szociális, kulturális, vallási,
pszichológiai, jogi vetületeit egyaránt érintve vagy a középpontba helyezve.
Reméljük, hogy aktuális számunkat olvasva is találnak elgondolkodtató, cselekvésre
is ösztönző írásokat a Kedves Olvasók! Továbbra is számítunk megtisztelő javaslataikra,
megjegyzéseikre!
a Szerkesztők

EDITORIAL
This is the third number of Human Innovation Review, published in December 2011.
Following the first double number that came out in August 2010, the second number of this
journal was published in May 2011 containing articles with a wide spectrum of subject
matter written in Hungarian, English and German language.
Our initiative aiming to present and discover the different areas, processes and
phenomena of society and economy, both on micro- and macro-level, has been made
available to a growing number of local and foreign professionals, researchers and teachers.
We have tried to disseminate the journal in electronic and printed form through the
assistance of universities and colleges, their libraries and book stores, as well as research and
professional institutions. Professional and scientific events covering relevant topics have also
significant role in the dissemination of our articles.
In this number we intended to publish a great variety of theoretical and practical
aspects of social and human innovation. The journal presents a complex approach to social
and human services, research and innovation activities in a broader sense touching upon or
emphasizing their social, cultural, religious, psychological and legal aspects.
We hope that our readers will find interesting and inspiring articles in this journal.
We are still looking forward to your suggestions and comments.
The Editors
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