SZERZŐINK
A. Gergely András (Budapest, 1952):

Jakab Zoltán (Budapest, 1964):

az MTA PTI tudományos főmunkatársa, az
ELTE Társadalomtudományi Kar és a Zsigmond
Király Főiskola oktatója, kutatásai az etnoregionális
problémákról, a politikai antropológia és a városantropológia nézőpontjának alkalmazásával a kortárs
kisebbségkutatások témakörében formálódnak.

pszichológus, munkahelye a Budapesti Műszaki Egyetem, jelenleg a kognitív tudomány terén
végzett kutatásaival PhD-hallgató Kanadában. Fő
érdeklődési területe: a tudat pszichológiai illetve
ﬁlozóﬁai kérdései, a színlátás.

Kamarási Ildikó (Budapest, 1975):
Császi Lajos (Debrecen, 1948):
az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, médiakutató.

Diósi Pál (Budapest, 1942):
szociológus. A DIÓDATA Szociológiai Kutató
és Tanácsadó Iroda tulajdonosa, közművelődési és
ifjúsági témában számos publikációja jelent meg.

az ELTE TáTK kulturális antropológia szakos
hallgatója. Érdeklődési területe a szociálisan érzékeny kutatási területek, a normális-abnormális kérdéskörének körbejárása, a „másság” és társadalmi
kiszolgáltatottság – az intézeti lét vonatkozásában.
Idősotthon és elmegyógyintézetek kognitív, majd
összehasonlító vizsgálata foglalkoztatta, valamint a
többségi ideológia szerint marginalizált, perifériára
szorult lét sajátosságai.

Kiss Szabolcs (Kecskemét, 1966):
Dusa Ágnes Réka (Debrecen, 1986):
A Debreceni Egyetem szociológia BA szakán
végzett; jelenleg ugyanitt elsőéves szociológia MA
szakos hallgató. Érdeklődési területe az oktatás- és
ifjúságszociológia, illetve az információs társadalom. Szakdolgozatát a homoszexuálisok megítéléséből írta.

szociológus, az MTA Szociológiai Kutatóintézet munkatársa, érdeklődési területe a
megismeréstudomány, a kognitív fejlődés és a kognitív szociológia.

Kraiciné Szokoly Mária (Vác, 1945):

szociológus, kandidátus, hab. doktor, Jelenleg a
Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének egyetemi docense.

pedagógus-andragógus, főiskolai docens az
ELTE PPK Andragógia Tanszéken. Kutatásai a
pedagógusok-andragógusok változó szerepeire, a
felnőttképzés módszertani kérdéseire és a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok kulturális eszközökkel történő felzárkóztatására irányulnak.

Handó Péter (Salgótarján, 1961):

Palcsó Mária (Kalocsa, 1952):

Sóshartyánban élő író, antropológus, szerkesztő.
Kutatási területe a cigány-magyar együtt- és egymás
mellett élés. Jelentősebb publikációi a Palócföld,
az ÉS, a PoLíSz, az Irodalmi Centrifuga hasábjain
jelentek meg. Legutóbbi kötete: Alvó konﬂiktusok
mezején (Salgótarján, 2008.).

PhD, főiskolai docens, Eötvös József Főiskola
andragógia és Könyvtártudományi Intézet. Kutatási
területei: az LLL ﬁlozóﬁai problémái; kultúraelmélet; inter- és multikulturális jelenségek.

Farkas Zoltán (Sály, 1952):

IV. folyam I. évfolyam 2010/I. szám

149

150

Tézer Zita (Budapest, 1974):

Varga Andrea (Budapest, 1969):

az ELTE BTK-n végzett Kulturális Antropológia, valamint Régészet szakon. Érdeklődési területe
a szkíta kor, az őskori rítusok világa. Munkahelye a
Budapesti Történeti Múzeum Ős- és Népvándorlás
kori Osztály, ahol gyűjteményvezető régész. Tanulmányai jelentek meg a Budapest Régiségei 39. kötetében, az Aquincumi Füzetekben, foglalkozott az
őskori titkos rítusok és lakomák kérdésével is.

történész, ﬁlmrendező, kisebbségkutató, 1995
óta Bukarestben él és kutat. Doktori értekezése a
jelenkortörténeti társadalom- és forrásismeret kollektív emlékezeti motívumairól készül.
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