Szerzõink
Binder Mátyás (Szekszárd, 1981),
kulturális antropológus, történelem
tanár, az ELTE BTK Történettudományi
Doktori Iskola PhD-hallgatója. Kutatási területe a kelet-európai cigányság,
továbbá az etnikai és nemzeti identitások. Megbízott elõadóként tanít az
ELTE TÁTK kulturális antropológia
szakán.
Czirják Árpád Temesváron született
1980-ban, Marosvásárhelyen érettségizett, az itteni színmûvészeti egyetem dramaturgia szakán diplomázott,
jelenleg a kolozsvári tudományegyetemen a kultúrfilozófia és elõadó-mûvészetek magiszteri hallgatója. Folyóiratokban, internetes portálokon,
egyéb kiadványokban közölt változatos mûfajú írásokat, dolgozatokat.

Deák Petra, az ELTE néderlandisztika és kulturális antropológia szakos
egyetemi hallgatója, kutatási témakörei: a venezuelai magyarság városi kultúrája, a biciklis szubkultúra Amsterdamban és Budapesten.
Deme János (Budapest, 1975), szociológus, újságíró, médiakutató. A PTE
Kultúratudományi Doktori Program-

jának hallgatója. 2007/2008-ban nevelõ kodása a rendszerváltást követõ gazdasági szerkezetváltozáshoz, illetve az
a mánfai Collegium Martineumban.
Európai Unióhoz való csatlakozást köDobó Eszter (Gyõr, 1975), a Szé- vetõ új átmeneti idõszakhoz.
chenyi István Egyetem MultidiszcipliOláh Tibor (Budapest, 1981), filonáris Társadalomtudományi Doktori
Iskola PhD-hallgatója, ugyanott a Kautz zófia szakos egyetemi hallgató (ELTE).
Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nem- Kutatási területe az életfilozófia, fenozetközi Tanulmányok Tanszék mun- menológia és az egyes egyén életbevekatársa. Kutatási témaköre a kulturá- tettsége, valamint a kulturális antrolis alapú térségfejlesztés, a mûvésze- pológia (egyes) kérdésterületei. Írásai
tek, kultúra és kreativitás kapcsolata, mindeddig az Internet nyújtotta lehea kultúra-gazdaságtan és a kultúrpoli- tõség által jelentek meg (ezek olvashatika. Írásai jelentek meg a gyõri dok- tók az Antroport on-line hasábjain is),
toriskola Évkönyvében, a kaposvári lapunk elõször közli társadalomkutaTerület és Vidékfejlesztési Konferencia tási reflexióit.
kiadványában, a Kárpát-medence régiói
Prónai Csaba (Budapest, 1966), kul5. kötetében, a Tér és Társadalomban,
valamint a szegedi kultúrakutató kon- turális antropológus, cigánykutató, az
ELTE Társadalomtudományi Karának
ferencia kiadványában.
antropológiai szakcsoportját vezeti,
Horváth Kata (Budapest, 1978), kul- korábban párhuzamosan az MTA Kiturális antropológus. A PTE Kultúratu- sebbségkutató Intézetének tudomádományi Doktori Programjának hall- nyos fõmunkatársa. Tanulmányai és
gatója és kutató a Káva Kulturális könyvei az MTA, az ELTE kiadványai
között és az Új Mandátum KönyvkiMûhelyben.
adó cigány-sorozatában jelentek meg.
Mihály Emõke (Csíkszereda, 1982):
Takács Judit (Budapest, 1968), szocioszociológus, az ELTE Szociológia Doktori Iskola II. éves hallgatója. Érdeklõ- lógus, kutatási témaköre a másság eldési területe a szegénységszociológia, a fogadásának és elutasításának kérdéromániai városi szegények alkalmaz- seirõl formálódik.

