Szerzőink
A.Gergely András (Budapest, 1952) társadalomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és
(olykor) az SZTE oktatója, folyóiratunk
főszerkesztő-helyettese.
Ábrahám Nóra (Kiskunhalas, 1981) a Szegedi
Tudományegyetem BTK Néprajz MA Táncantropológus szakán végzett. Jelenleg a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának
Néprajz programjában résztvevő doktorandája.
Alabán Péter (Budapest, 1979) történész PhD,
kutatótanár, jelenleg az Ózdi Szakképzési Centrum
Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola igazgatója. 2001 óta folyamatosan jelennek meg szakmai publikációi, amelyek száma az MTMT-ben
megközelíti a százat és mind hazai, mind nemzetközi téren tart előadásokat. Kutatásai főként az iparosítás társadalmi hatásait, az átalakuló paraszti és
ipari munkás rétegeket és a falvak világát vizsgálták
az Ózdi Kohászati Üzemek vonzáskörzetében, újabban pedig a rendszerváltozást megelőző és azt követő jelenkori történeti folyamatokat elemzik lokális
és regionális szinteken a posztindusztrializáció időszakában. Doktori disszertációját a dezintegráció
társadalomtörténeti összefüggéseiről írva 2019-ben
védte meg az akkori Eszterházy Károly Egyetemen,
Egerben. A disszertációból készült önálló kötet,
„Egykor volt gyárváros… Társadalmi változások
Ózdon és környékén” címmel 2020 szeptemberében jelent meg a Kronosz Kiadó gondozásában.
Bajomi Iván (Budapest, 1952) az ELTE Társadalomtudományi Karának nyugalmazott oktatója és kutatója, aki többek között oktatásszociológiát tanított. Az elmúlt évtizedekben főleg
oktatáspolitikai kutatásokat végzett, mindenekelőtt
az oktatással kapcsolatos társadalmi vitákról és konzultációs folyamatokról. Két egymást követő nemzetközi oktatáspolitikai kutatás (Reguleducnetwork
és Knowledge & Policy) keretében magyar kutatócsoportokat vezetett. Számos magyar nyelvű cikket
publikált a francia oktatási rendszerről, ugyancsak
több francia nyelvű tanulmányt a magyarországi oktatásról. Tagja a Magyarországon megjelenő
„Educatio” folyóirat szerkesztőbizottságának és
szintúgy tagja az „Éducation et sociétés” című francia nyelvű folyóirat tudományos bizottságának.

Gyökér Róbert (Ózd, 1974) kulturális antropológus és független dokumentumfilmes, a Pécsi
Tudományegyetem Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszékének PhD hallgatója. Kutatási területe
önszerveződő kisközösségek értékrendjének, identitáspolitikai törekvéseinek a vizsgálata.
Hecker Henrietta (Bonyhád, 1976) a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára
segédlevéltárosa, a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, kutatási területe a levéltár-pedagógia
történeti fejlődése, elméleti háttere és gyakorlati
megvalósíthatósága.
Kósa Maja (1991, Topolya, Szerbia), doktorjelölt a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Kutatási témája a történelemről alkotott episztemológiai nézetek, elsősorban
azok empirikus mérési lehetőségei és kontextussal
való összefüggései.
Rédli Mátyás (Székesfehérvár, 1987) Pécsett
szerzett tanári diplomát történelem – pedagógia
szakon. Jelenleg tanársegéd a PTE BTK Modernkori Történettudományi Tanszéken, mellette pedig
a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója.
Striker Sándor (Budapest, 1953) PhD, az irodalomtudomány doktora, nyugalmazott egyetemi
docens, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
dékánhelyettese, irodalom- és művelődéselméleti
tudományok kutatója, tanára, összehasonlító kultúraelméletek elemzője és oktatója, Tragédia-monográfia szerző, felnőttképzési szakember, MKM
főosztályvezető, kulturális diplomata.
Szécsi Gábor (Kiskunhalas, 1966) CSc, habil.,
tanszékvezető egyetemi tanár, dékán (Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar); az Eötvös Loránd
Kutatóhálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa, az Európai Tudományos és Művészeti
Akadémia (EASA) rendes tagja. Kutatási területei:
kommunikációelmélet, szemantika, kommunikáció- és médiafilozófia. Néhány könyve: Tudat,
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nyelv, kommunikáció (1998); A kommunikatív
elme (2003); Kommunikáció és gondolkodás (2007);
Nyelv, média, közösség (2013); Média és társadalom
az információ korában (2016), A történetekbe zárt
elme. Adalékok a narrativitás filozófiájához (2020).
T. Kiss Tamás (1949, Jászberény) PhD, főiskolai tanár, a KéK rovatvezetője. Kutatási területe:
a kultúra elméleti és gyakorlati kérdései, különös
tekintettel a személyközi, a közösségi és a tágabb
társadalmi formációkra.
Tibori Timea (1950, Békéscsaba) szociológus,
lapunk főszerkesztője.
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Kultúra és Közösség

