SZERZŐINK
A.Gergely András (1952, Budapest) társadalomkutató, az MTA TK PTI tudományos főmunkatársa, az ELTE TÁTK és a PTE oktatója, folyóiratunk egyik szerkesztője.
Alliquander Anna (1977, Budapest), 2003ban diplomázott a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, mely tanulmányokat
megszakította a Sydney-i olimpián való részvétel
miatt (könnyűsúlyú kétpárevezős versenyszám). A
sport, a mozgás, a környezet iránti feltétlen tisztelet
a preventív medicina felé fordította érdeklődését.
A megelőzőorvostan és népegészségtan szakvizsgáját 2008-ban szerezte meg. 2003 óta rezidensként,
jelenleg tanársegédként dolgozik a SE Népegészségtani Intézetében. Doktoranduszként kutatja az
evezőssport egészségmegőrző szerepét, különös tekintettel a női evezésre. 1989. óta evez a Danubius
Nemzeti Hajós Egyletben, tagja a Magyar Evezős
Szövetség Hagyományőrző Bizottságnak.
Ausztrics Andrea (1981, Budapest) esztéta
(ELTE BTK 2006), kulturális antropológus (ELTE
TÁTK, 2008), doktorjelölt (Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék
(ELTE BTK), kutatási területe Budapest, Bécs és
Berlin zsidó múzeumai. Szabadúszó gyártásvezető
és webdesigner.
Bauer Zsóﬁa (1982, Budapest) szociológus,
Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Társadalompolitika tanszék, PhD-jelölt Szociológia
Doktori Iskola; Magyar Tudományos Akadémia
– Társadalomtudományi Kutatóközpont, Gyerekesély-kutató Csoport, tudományos segédmunkatárs.
Baumann Tímea (1983, Pécs) (1983, Pécs) kulturális antropológus (PTE BTK, 2007), hungarológus (PTE BTK, 2007), doktorjelölt, PTE BTK,
IDI Kultúratudományi Doktori Program, kutatási
területe az emlékezetkutatás. Szabadúszó (a magyar
mint idegen nyelv) tanár.

Bényei Judit (1968, Debrecen), PhD, egyetemi
docens, MOME Elméleti Intézet.
Bicskei Barbara (1986, Budapest) kulturális
antropológus, művészettörténész.
Csiky Nándor (1976, Nyíregyháza), Dr. phil.,
a Nyíregyházi Főiskola oktatója. Kutatási területe:
kultúrák és nyelvek.
Prof. dr. Heike Monika Greschke (1969
Weroth/Németország)
szociológus,
JustusLiebig-Universität, Gießen, kutatási területe
etnometodológia, etnográfia, médiaszociológia,
transznacionális családkutatás.
Dén-Nagy Ildikó (1981, Szolnok) közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia
és Társadalompolitika Intézetének PhD-hallgatója.
Fő kutatási területe az infokommunikációs technológiák használatának társadalmi vonatkozásai.
Disszertációját a mobiltelefon munka–magánélet
egyensúlyának kialakításában játszott szerepéről
írja. A 2013-2017 között zajló Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában elnevezésű
OTKA-kutatás résztvevője.
Géring Zsuzsanna (1975, Veszprém) a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos munkatársa
és a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és
Társadalompolitika Intézetének doktorjelöltje. Fő
kutatási területei a vállalati társadalmi felelősségvállalás, valamint a szövegelemző módszertanok (pl.
tartalomelemzés és diskurzuselemzés) használata a
társadalomtudományokban. Doktori disszertációjában azt vizsgálja, hogy a hazai vállalatok külső
(honlap) kommunikációjuk során milyen különböző diszkurzív stratégiákkal élnek a társadalmi szerepük meghatározásakor. A 2013–2017 között zajló
Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában elnevezésű OTKA-kutatás résztvevője.
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Szerzőink
Harangi László (1929, Miskolc) művelődéskutató, andragógus. Hat évtizedes munkássága
kiterjed a magyar művelődéskutatás és andragógia talán minden területére – hiánypótlásra, vagy
új és még újabb szempontokra váró területeire. A
Népművelési Intézet, a Művelődéskutató Intézet,
illetve a Magyar Művelődési Intézet tudományos
munkatársaként, főmunkatársaként és a Magyar
Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztályának alapító elnökeként a XX. század második felében újjá alakuló, modern hazai művelődéskutatás
és a megalakuló hazai andragógia egyik legkitartóbb
alkotója, szakmai tekintélye. 1994 óta nyugdíjas, az
MTA felnőttnevelési albizottságának tagja; a Magyar Népfőiskolai Társaság nemzetközi bizottságának elnöke, Wlassics Gyula-díjas (2003).
Horváth László (1990, Budapest) andragógus
(ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar), PhD hallgató (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola),
az Illyés Sándor Szakkollégium tagja, tudományos
munkássága a nevelés- és menedzsment tudományok metszéspontjára koncentrálódik.
Illés Anikó (1975, Dombóvár), PhD, MOME
Elméleti Intézet, egyetemi docens, tanszékvezető.
Király Gábor (1980, Budapest) szociológus,
diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori diszszertációját a társadalmi részvétel témakörében írta
és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. Az elmúlt években több
nemzetközi és hazai részvételi folyamat szervezésében és moderálásában vett részt. Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola Közgazdasági Intézeti
Tanszéki Osztályának főiskolai docenseként tanít
társadalomtudományi tárgyakat angol és magyar
nyelven, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem
Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének oktatója. Fő kutatási területei az állampolgári részvétel,
a deliberatív demokrácia, valamint a társadalmi és
technológiai fejlődés kölcsönhatása. A 2013–2017
között zajló Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában elnevezésű OTKA-kutatás
résztvevője.

Lippai Roland (1978, Ózd) szociológus (BA), a
Magyar Nemzet Online vezető szerkesztője. Érdeklődési területe: a népesedési folyamatokkal összefüggő kérdések; a férfi-női szerepek és azok konfliktusai; a bizalom, a párkapcsolatok és az egészségügyi
állapot összefüggéseinek kérdésköre.
Molnár Antal (1981, Budapest) a Baktay Ervin
Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskolában megszerzett technikusi képesítés, valamint németországi
tanulmányok után pár évig felelős beosztású középvezetőként dolgozott egy autóipari beszállítócégnél.
2013-ban sikeresen végzett a Zsigmond Király
Főiskola Szociológia BA levelező szakán, ahol a
társadalmi rétegek közötti különbségek tanulmányozása mellett a településszociológiával kezdett el
foglalkozni. Érdeklődési körébe – a társadalomtudományok után – elsősorban az idegen nyelvek és
kultúrák megismerése tartozik.
N.Szabó József (1949, Nagybörzsöny) történész, politológus, professzor emeritus, Nyíregyháza. Fő kutatási területei: művelődéstörténet, kultúrpolitika és kultúrdiplomácia.
Nagy Beáta (1964, Balassagyarmat) a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetében egyetemi docens, társigazgatója
a BCE-n működő Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központnak. Fő kutatási területe a munka és
a társadalmi nemek kérdése, különös tekintettel a
menedzsmentre és a szervezetekre. Az utóbbi években a szervezetek nemi kultúrájával foglalkozott,
amellyel kapcsolatban multinacionális vállalatok,
önkormányzatok és műszaki felsőoktatási intézmények körében is kutatott. 2013–2017 között zajlik
az általa vezetett, Dilemmák és stratégiák a család és
munka összehangolásában elnevezésű OTKA-kutatás.
Pataky Gabriella (1964, Siófok), PhD, ELTE
TÓK, Vizuális Nevelési Tanszék, adjunktus.

Laki Ildikó (1973, Pincehely) szociológus,
művelődési és felnőttképzési menedzser. Az MTA
Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa és a
Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott
Társadalomismereti Tanszék oktatója.
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Szerzőink
Dr. Ruttkay Zsóﬁa (1955, Budapest), PhD, a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen Média Intézetének docense, valamint a Kreatív Technológia Labor alapítója és vezetője. Matematikusként végzett
az ELTE-n, majd számítógépes grafika témában
védte meg PhD-jét a budapesti BME-n. Az MTA
SZTAKI munkatársaként, majd hollandiai egyetemeken és a CWI kutatóintézetben mesterséges
intelligencia és ember-gép interakció kutatásokat
végzett. Speciális szakterületén (virtuális agensekkel
való természetes kommunikáció) nemzetközi hírre
tett szert, 120 tudományos publikációjával és nemzetközi események szervezésével. 2009-től dolgozik
a MOME-n, ahol az KTL-ben interdiszciplináris
kutatást honosít meg. A cél a technológia újfajta,
vonzó, játékos alkalmazásai a tanulás, múzeumi
élmény, városi játékok területére fókuszálva. E tematikák köré MOME oktatási, hazai K+F és nemzetközi EU projekteket szervez. A KTL interaktív
könyvei valamint múzeumi projektjei több külföldi
és hazai díjban részesültek, illetve nagy visszhangot
kaptak a hazai médiákban.

Szabó Tamás (1978, Gyöngyös) politológus,
történész, igazgatásszervező, a Budapesti Corvinus
Egyetem Politikatudományi Tanszék doktorandusz
hallgatója. Jelenleg a Gyógyszerészeti és Egészségügyi minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Emberi Erőforrás Főigazgatóságán (GYEMSZ-EFF)
stratégiai referensként dolgozik, óraadó oktató a
budapesti Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetében (ZSKFNPTI), több mint egy évtizedes szakmai-munkahelyi tapasztalatait pedig a magyar kormányzati
igazgatásban szerezte. Kutatási területe: nagyvárosi
önkormányzati igazgatás; kormányzati és helyi önkormányzati közpolitikák; közszolgáltatások szervezése. Egyéb szakmai érdeklődési területei: egészségpolitika; fejlesztéspolitika; közmenedzsment.
Zörgő Szilvia (1982, Budapest) kulturális
antropológus, angol tanár, jelenleg a Semmelweis
Egyetem doktorandusza a Mentális Egészségtudományok doktori iskolában. Fő kutatási területei:
vallásantropológia, orvosi antropológia, szakrális és
alternatív gyógyászat, testszimbolika.

Schmidt Andrea (1970, Budapest), MTA
TK Szociológiai Intézet tudományos munkatárs,
MOME Elméleti Intézet egyetemi adjunktus.
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