
Bögre Zsuzsanna (Szeghalom, 1960),

szociológus, a PPKE Szociológiai In-

tézetének docense. Oktatási területei

az 1945 utáni társadalom története, a

magyar társadalom strukturális átala-

kulása, a vallásosság és az identitás

közötti összefüggések. Kutatásait élet-

történeti módszerrel végzi, mert meg-

gyõzõdése, hogy a mikroközösségek

életének megismeréséhez ez az egyik

legeredményesebb eszköz. Könyvei

és tanulmányai e témakörökben je-

lentek meg.

Császi Lajos (Debrecen, 1948), az

MTA Szociológiai Kutatóintézet tudo-

mányos fõmunkatársa

Farkas László, PhD-hallgató a Pécsi

Tudományegyetem Bölcsészettudo-

mányi Karának Multidiszciplináris Dok-

tori Iskolája Politológia szakán.

Gaul Emil (Budapest, 1947), a Nyír-

egyházi Fõiskola egyetemi docense,

belsõépítész, majd 1980–1990 kö-

zött a Design Center munkatársa, itt

szervezi a Tervezzünk tárgyakat! or-

szágos ifjúsági pályázat-sorozatot.

1990–2008 között az Iparmûvészeti

Fõiskola tanára, a (vizuális és kör-

nyezetkultúra) tanárképzés vezetõje,

munkatársaival a vizuális nevelés jogi,

tartalmi és módszertani, értékelési,

tehetséggondozási, megújításának kez-

deményezõje a köz- és felsõoktatás-

ban. Kutatási területe a vizuális nevelés

tantárgy-pedagógiája, a középiskolá-

sok konstruáló képességének szerke-

zete; jelenleg a tanulóifjúság ízlését

kutatja.

Kapitány Ágnes (Szentgotthárd,

1953), szociológus, egyetemi oktató

(ELTE kulturális antropológia szak),

az Iparmûvészeti Egyetem tanára, az

MTA Szociológiai Kutatóintézetének

tudományos fõmunkatársa. Tanul-

mányai, könyvei a szimbólumkuta-

tás, a nemzeti jelképek, a tárgyak és

épületek arculatának változásai, a po-

litikai pártjelképek, a mentális örök-

ség kutatási tapasztalatainak bemuta-

tásáról szólnak.

Kapitány Gábor (Budapest, 1948),

szociológus, egyetemi oktató (ELTE

kulturális antropológia szak), az Ipar-

mûvészeti Egyetem tanára, az MTA

Szociológiai Kutatóintézetének tudo-

mányos fõmunkatársa. Tanulmányai,

könyvei a szimbólumkutatás, a nem-

zeti jelképek, a tárgyak és épületek

arculatának változásai, a politikai

pártjelképek, a mentális örökség ku-

tatási tapasztalatainak bemutatásáról

szólnak.

Paár Ádám (Budapest, 1983), az

ELTE történelem és politológia sza-

kos hallgatója, a Bolyai Önképzõ

Mûhely tagja. Érdeklõdési területe a

reformkori politika- és társadalom-

történet, az 1848–49-es forradalom

és szabadságharc politikai esemény-

története, az 1848-as magyar emigrá-

ció, valamint az újkori magyar és

egyetemes mûvelõdés- és eszmetörté-

net, továbbá a magyarországi polgári

radikalizmus nemzetiségi koncepciója

a századfordulón. Jelenleg a Minisz-

terelnöki Hivatal gyakornoka.

Paksi Veronika (Budapest, 1974), az

MTA Szociológiai Kutatóintézet tudo-

mányos titkára 

Prónai Csaba (Budapest, 1966), kul-

turális antropológus, cigánykutató, az

ELTE Társadalomtudományi Kará-

nak antropológiai szakcsoportját ve-

zeti, korábban párhuzamosan az MTA

Kisebbségkutató Intézetének tudo-

mányos fõmunkatársa. Tanulmányai

és könyvei az MTA, az ELTE kiadvá-

nyai között és az Új Mandátum

Könyvkiadó cigány-sorozatában je-

lentek meg.

Tibori Tímea (Békéscsaba, 1950),

szociológus, az MTA Szociológiai

Kutatóintézet tudományos igazgató-

helyettese, lapunk fõszerkesztõje.

Szerzõink


