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УВАЖАЕМИ ВОДЕЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ,
ДРАГИ МЛАДИ НАУЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ДОКТОРАНТИ,
ПАРТНЬОРИ, ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРАКТИКАТА,
Във време на глобална криза, като
настоящата пандемия, причинена от COVID-19,
публикуваме обобщен брой 1-2 на списанието на
български език поради настъпилите трудности
за целия свят. Това издание на научното списание
за интелигентни иновации в Уелнес (Wellness)
индустрията за отдих и Нишов туризъм е том 3
на онлайн изданието за 2021 г. Предлага се онлайн
платформа, даваща възможност за представяне и
публикуване на научни материали на млади
изследователи,
докторанти,
практикуващи
лекари и специалисти, водещи изследователи от
национални
и
международни
мрежи
за
образователен и научен обмен в тематичния
приоритет на Европейската комисия - „Креативна
и рекреативна индустрии“.
От името на редакционната колегия имам
удоволствието да ви приветстваме в този обобщен брой 1-2 на електронната
платформата за специфична наука и иновации за 2021 г. Наш подчертан приоритет са
научните публикации на млади изследователи и докторанти в интердисциплинарната
научна област. Вярваме, че техните научни резултати ще допринасят за
изграждането на икономика, основана на знанието, която да осигури приобщаващ
интелигентен растеж. Убедени сме, че те ще бъдат бъдещите научни и управленски
лидери в Уелнес (Wellness) индустрията (за отдих) и Нишов туризъм, а научните
резултати от изследванията ще се превърнат в основа за подобряване на
качеството на крайните продукти в подкрепа на здравословния начин на живот и
здравните грижи за всички социални категории. Нашите рецензенти са експертни
представители на Глобалния Уелнес (Wellness) институт, Общоруския съвет за
Уелнес (Wellness) и спа, Световния клъстер за здравословно стареене, Балканския
клъстер за здраве, Уелнес (Wellness) и СПА туризъм, както и български или
чуждестранни
партньорски
университети,
изследователски
институти,
представители на български министерства и общини, неправителствени
организации, собственици на Уелнес (Wellness) & СПА (Spa) курорти, предприемачи в
развлекателната индустрия и Уелнес (Wellness) бизнеса, ръководители на
международни и балкански агенции и организации. С прискърбие отдаваме последна
почит на нашия скъп приятел и член на редакционния борд Проф. Тери Стивънс
(Великобритания). Почивай в Мир….
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