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BEKÖSZÖNTŐ
A Humán Innovációs Szemle című szakfolyóirat negyedik számával jelentkezünk
2013 decemberében.
Az aktuális számban ugyancsak színes választékát kívánjuk közreadni a
társadalmi-és 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.
A korábbi számokhoz hasonlóan ezúttal is angol, illetve magyar nyelvű
publikációk kaptak helyet a folyóiratban. Ezúttal több publikáció is jelenleg
megvalósuló pályázati projektekhez kötődik, azok eredményéről számol be. Külön
örömmel tölt el bennünket, hogy ebben a számban több határon túli, erdélyi és
kárpátaljai szerző munkája kapott helyet.
A megjelenő publikációk válogatásánál figyelembe vettük az aktuális trendeket, a
felölelt tudományágak legfrissebb eredményeit, jelenlegi legfontosabb kérdéseit. A
humán tudományok elismert szakértőinek publikációi garantálják a folyóirat
színvonalát, tudományos igényességét.
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 fourth number of Human Innovation Review published in December
2013.
In the current issue we present a versatile selection of the theoretical and
practical manifestations, modes of social and human innovation. The journal
presents a complex approach to social and human services in a broader sense, as
well as research and innovation activities touching upon or emphasizing their
economic, social, cultural, religious, psychological and legal aspects.
Similarly to previous numbers, we publish papers written in English and in
Hungarian. This time several publications are related to ongoing projects and
present their achievements or results. We are pleased that this issue contains
publications of Hungarian authors beyond the borders of the mother country,
namely Transylvania and Subcarpathia.
In the course of selecting these articles we took into account contemporary
trends, the most recent results and most important questions of the relevant
disciplines. The quality and scientific standard of this periodical is guaranteed by
the publications of highly renowned experts of human sciences.
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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