
Baranyai Nóra (Székesfehérvár, 1980),
szociológia és politológia szakos, len-
gyel specializációt végzett bölcsész,
doktorandusz hallgató a PTE BTK In-
terdiszciplináris Doktori Iskola Politi-
katudományi Programjában, tudomá-
nyos segédmunkatárs az MTA RKK
NYUTI Közép-dunántúli Osztályán,
főbb érdeklődési és kutatási területei
a rendszerváltozás előtti lengyel értel-
miségi mozgalmak, a lengyel közigaz-
gatási reformfolyamatok, valamint a
lengyel kisebbségpolitika.

Birkás Anna (Budapest, 1985), az
ELTE kulturális antropológia és törté-
nelem szakán végzős hallgató. Ko-
rábbi antropológiai kutatásai során
egy budapesti muszlim közösségben a
női szerepek és a térhasználat értel-
mezésével foglalkozott, majd egy er-
délyi falu normarendszerének műkö-
dését vizsgálta. 2008-ban végzett ku-
tatói terepmunkát a jeruzsálemi
örmény közösségben.

Fogarasi Antalné (Budapest, 1951),
bölcsész-romológus és óvodapedagógus.
Érdeklődési területe: a kisebbségek –
konkrétan a roma/cigány kisebbségek
– helyzete Magyarországon.

A. Gergely András (Budapest, 1952),
az MTA PTI tudományos főmunka-
társa, az ELTE Társadalomtudományi
Kar és a Zsigmond Király Főiskola
oktatója, kutatásai az etnoregionális
problémákról, a politikai antropológia
és a városantropológia nézőpontjának
alkalmazásával a kortárs kisebbségku-
tatások témakörében formálódnak.

Károlyi Júlia (Budapest, 1976), kul -
turális antropológus, cigánykutató,
fordító, középiskolai tanár. Eddigi ku-
tatásai a cigány kultúra, a szocializáció
és az oktatás területéhez kötődnek.

Keresztes N. A. Gergely (Buda pest,
1979), egyetemista, az ELTE Tár sa -
dalom tudományi Karának kulturális
antropológia szakos hallgatója, több
éven át a szak könyvtárosa.

Nagy Andrea (Nyíregyháza, 1971),
euró pai szakjogász, főiskolai adjunktus
(Nyíregyházi Főiskola), fő kutatási-
oktatási témakörei: diszkrimináció,
kisebbségvédelem az Európai Unió-
ban, romák jogi helyzete az Unióban.

Nagy Ádám (Budapest, 1972), Mér-
nök, közgazdász, politológus és jogász.
Peda gó giából doktorált, habilitációs té-

mája az ifjúságügy. Alapító  főszerkesz-
tője az Új Ifjúsági Szemlének és főszer-
kesztője a Civil Szemlének. A Nemzeti
Civil Alapprogram Tanácsának elnöke.

Németh István (Budapest, 1959),
lapunk főszerkesztő-helyettese.

Simon Dávid (Budapest, 1975), szo -
ciológus, évek óta az ELTE Társada-
lomtudományi Karának óraadó okta -
tója kvantitatív módszertani és a cigány -
kutatáshoz kapcsolódó témákban.

N. Szabó József (Nagybörzsöny,
1949), történész, politológus, egye-
temi tanár. Fő témaköre a magyar ér-
telmiségtörténet.

Szentágotay Rita (Ajka, 1985), egye -
temista, az ELTE Társadalomtudományi
Karának kulturális antropológia sza-
kos, valamint Bölcsészettudományi Ka -
rá nak arab szakos hallgatója. Kutatási
területe az Iszlám-antropológia.

Tibori Tímea (Békéscsaba, 1950),
szociológus, az MTA Szociológiai Ku-
tatóintézet tudományos igazgatóhe-
lyettese, lapunk főszerkesztője.
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