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LECTORI SALUTEM! 

 

 

 

 

   Tisztelt Olvasó!*1 

  

   Az OxIPO folyóiratot 2019-ben a K+F Stúdió 

Kft. (www.kpluszf.com) hozta létre azzal a szán-

dékkal, hogy elsősorban (de nem kizárólagosan) a 

humán információfeldolgozás terén kutatók, alko-

tók, dolgozók (főként: pedagógusok, pszichológu-

sok, nyelvészek, informatikusok, MI kutatók) szá-

mára nyújtson lehetőséget tudományos eredménye-

ik, módszertani tapasztalataik, műhelyeik és ren-

dezvényeik bemutatására.  

   Már a folyóirat létrehozásakor is fontos szem-

pont volt, hogy (a Kiadó társadalmi felelősség-

vállalási stratégiája részeként) a lap Open Access 

formában jelenjen meg, és a Szerzők, valamint az 

Olvasók számára egyaránt ingyenes legyen. Ezt a 

Kiadó által biztostott infrastruktúra és munka mel-

lett a lap kiadását segítő Szerkesztőség önzetlen és 

önkéntes tevékenysége teszi lehetővé. A Szerkesztő-

ség tagjainak ezúttal is tisztelettel köszönjük a Kiadó, a 

Szerzők és az Olvasók nevében is tudománysegítő tevékeny-

ségüket! 

   Természetesen a lap működéséhez elengedhetet-

lenül szükség van a Szerzők áldozatos munkájára és 

bizalmára is, amivel megtisztelik az induló folyóira-

tot. A Kiadó és a Szerkesztőség nevében is köszönjük a 

Szerzőinkek, hogy megtisztelték publikációikkal folyóira-

tunkat! 

   Természetesen az alkotói gárda mellett a min-

denkori „felhasználói oldal” is lényeges egy lap 

működése szempontjából. Szerzőink nevében is kö-

szönjük tehát Olvasóinknak, hogy felkeresték, s a jövőben 

is felkeresik a lapot, s reméljük hasznosítani tudják az ab-

ban fellelhető információkat!  

                                                      
1 *Kedves Olvasó! Ha az OxIPO mozaikszó az Ön számára még 

nem ismerős, akkor javasoljuk, hogy a lappal való ismerkedést 

jelen számon túl az alábbi témafelvető tanulmány megismerésé-

vel kezdje: Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): Az OxIPO-

modell – az interdiszciplináris kutatások egy lehetséges értelme-

zési kerete. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat, 

2019/1, 9–21. doi: 10.35405/OXIPO.2019.1.9 
 

   Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeret-

nénk mondani azoknak a szakembereknek, akik a 

lap nyilvántartásba vétele, adatbázisokban történő 

rögzítése, ISSN- és doi-számmal kapcsolatos ügyin-

tézése során segítségünkre voltak és vannak! Kedves 

Kollégák, segítő közreműködésüket nagyon szépen és őszinte 

tisztelettel köszönjük!  

   Talán már soknak tűnhet a köszönetnyilvánítás, 

de hangsúlyozni kell, hogy nem lehetünk eléggé há 

lásak azért, hogy a fent említettek köre egy jó és 

hasznos cél érdekében önzetlenül, önkéntesen 

(egymásról olykor mit sem tudva, összességében 

mégis együttműködve) segítik a maguk módján az 

OxIPO folyóirat megjelenését! 

   Az egymástól akár független, mégis közös gon-

dolkodás is eredményes lehet bizonyos esetekben, 

ám a hatékonyságot fokozhatjuk azáltal, ha megte-

remtjük a lehetőséget a gondolatcserére, adott eset-

ben a szakmai vitára, s a kapcsolatteremtésre. Jelen 

folyóirat mellett mindezt nemzetközi konferencia 

révén szeretnénk lehetővé tenni.  

  Tisztelettel hívjuk fel figyelmét a 2020. márciusában meg-

rendezésre kerülő V. Nemzetközi Interdiszciplináris Kon-

ferenciára, melynek egyik témaköre az OxIPO-modell, mé-

diapartnere pedig az OxIPO-folyóirat lesz. A konferen-

cián lehetőség lesz szekcióelőadások, poszterpre-

zentációk tartására is. A 2019-ben megrendezett 

IV. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencián 

11 ország 180 résztvevője 120 előadást tartott – 

reméljük 2020-ban is legalább ekkora érdeklődés 

fogja övezni a rendezvényt. A konferenciával kap-

csolatos részletek, felhívások, regisztrációs lehető-

ségek az OxIPO folyóirat további számaiban, illet-

ve a K+F Stúdió kft. www.kpluszf.com oldalán 

lesznek olvashatók. 

   Végül néhány gondolat az aktuális lapszámmal 

kapcsolatban. Az elméleti, módszertani és műhely-

bemtató tanulmányok most is – csakúgy, mint a 

2019/1. szám esetében – rávilágítanak az OxIPO-

modell sokszínű alkalmazási lehetőségeire. Neve-

léstörténettől a versértelmezésig, ökológiai láb-

nyomtól a tanulási sikeresség előfeltételeinek diag-

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2019.1.9
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nosztikájáig, az artikulációs terápiától a virtuális 

osztályterembeli keretrendszerekig, s végül: a dunai 

vízirendészettől a vizualitás és környezeti nevelés 

terén megvalósuló tehetséggondozásig terjed az iz-

galmas intellektuális kalandozással kecsegtető ta-

nulmányokban felvetett témák köre.  

 

   Üdvözlettel,  

        Mező Ferenc 

   alapító főszerkesztő 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  


