Szerzőink

A.Gergely András (Budapest, 1952) társadalomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és az SZTE oktatója, lapunk főszerkesztő-helyettese.

Czibere Ibolya, PhD, habil. (Debrecen, 1965)
szociológus, egyetemi docens, Debreceni Egyetem,
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

Bardocz-Bencsik Mariann (Budapest, 1986) a
Testnevelési Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója. bbmnt8@gmail.com

Dóczi Tamás (Budapest, 1978) a Testnevelési
Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének docense. doczi.tamas@t.fhu

Benke Magdolna (Budapest), közgazdaságtudományi egyetemi doktor; a Debreceni Egyetem
Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, a DE CHERD kutatócsoportjának tagja. 1995-ben négy hónapig folytatott kutatásokat
Nagy-Britanniában British Council ösztöndíjjal.
1996–97-ben nyolc hónapot töltött szakértőként
az EU Szakképzési Alapítványánál (ETF) Torinóban. 1990 és 2011 között számos kutatást vezetett a
Nemzeti Szakképzési illetve a Nemzeti Felnőttképzési Intézetben. 2006–2011 között emberi erőforrás-menedzsmentet, 2008–2011 között regionális
munkaerő-gazdálkodást tanított a Zsigmond Király
Főiskolán óraadóként. Az IJRVET (International
Journal for Research in Vocational Education and
Training) folyóirat szerkesztőbizottsága tanácsadó
testületének tagja. Az Európai Oktatáskutatási
Konferenciák (ECER) előkészítését 2006 óta segíti
bírálóként. 2004–2007 között tagja volt az EERA
(European Educational Research Association) szakképzés-kutatási hálózata tanácsának. Jelenlegi kutatási témája: a tanuló közösségek és a szakképzés
kapcsolata.

Fazekas Anna (Budapest, 1989) szociológus,
tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi Karán végezte. Korábban az Excenter Kutatóközpont
munkatársa volt, 2016 óta szabadúszó kutatóként
tevékenykedik. Főként ifjúsági civil szektort érintő
kutatásokat végez, projektekben működik közre.
Országos és nemzetközi kutatások nyomán az ifjúsági életmód számos aspektusát vizsgálta/vizsgálja,
melynek eredményeit több alkalommal publikálta.
Kutatási területei: ifjúságszociológia, szabadidőszociológia, civil aktivitás.

Boga Bálint dr. (Budapest, 1938) 1962-ben
végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen,
belgyógyász, onkológus, geriáter szakorvos. Kórházi orvosként dolgozott, 23 évig osztályvezetőként.
40 éve foglalkozik szociális gerontológiával is, ezen
belül kiemelten idősoktatással (geroedukáció). 5
évig a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság
elnöke volt (2005–2010). Most is oktat két egyetemen gerontológiai tárgyat. A szakirodalmi mellett
szépirodalmi tevékenységet is folytat.

Kárpáti László (Budapest, 1988) doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
Kovács Karolina Eszter (Miskolc, 1992) pszichológus, szakfordító. A Debreceni Egyetem BTK
Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet doktorjelöltje, a Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Intézet
(CHERD) kutatója és a Hungarian Educational
Research Journal szerkesztője. Fő kutatási területe a
sport-egészség és eredményesség témaköre, különös
tekintettel a magyar sportiskolai rendszer sajátosságaira, tanulóinak tanulmányi és nem-tanulmányi
eredményességére.
Máté-Szabó Barbara (Hajdúnánás, 1989)
andragógus, tanár, a Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének tanársegéde, a DE BTK Humán Tudományok Doktori
Iskola doktorjelöltje. Kutatási témája a szakképzés
megjelenése a felsőoktatásban. Elsősorban a felsőoktatási szakképzéseken tanuló hallgatók szociokulturális környezetét és tanulmányi előmenetelét,
valamint lemorzsolódási esélyeiket vizsgálja.
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Nagy Ádám (Budapest, 1972) hat diplomáját
a legkülönbözőbb területeken szerezte. Neveléstudományból doktorált és habilitált, korábban a
Nemzeti Civil Alapprogram elnöke volt. A Magyar
Tudományos Akadémia volt Bolyai-ösztöndíjasa.
Jelenleg a Magyar Pedagógiai Társaság Szabadidőpedagógiai Szakosztályának elnöke, valamint a
Magyar Szociológiai Társaság elnökségi tagja. A komáromi Selye János Egyetem és a Kodolányi János
Egyetem docense.
Paczári Viktória, doktorandusz, (Nyíregyháza, 1990) Szociológia és társadalompolitika doktori
program, Debreceni Egyetem
Rábai Dávid (Szeghalom, 1980) tanító, oktatáskutató, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési
és Gyógypedagógiai Karának tanársegéde, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán
Tudományok Doktori Iskola harmadéves doktorandusza. Kutatási témája a magyar labdarúgó akadémiák neveléstudományi megközelítésű feltérképezése, összehasonlítása, különös tekintettel a fiatal
akadémisták rekrutációjára, ottani életére, véleményeire, edzőikkel való kapcsolataira fókuszálva.
Szűcs Tímea (Miskolc, 1977) PhD, egyetemi
tanársegéd, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet. Kutatási területe: az alapfokú művészeti iskolák, a zenei nevelés hatásai.
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Varga Kitti (Nagyatád, 1991) tanulmányait
2010-ben kezdte a PTE magyar szakán, amit az
ELTE Irodalom-és kultúratudomány mesterképzése követett. Emellett elvégeztem a KRE Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakképzését és a MOME
művészettel nevelés tanfolyamát. Két évig gyakornokoskodott a Mesemúzeum és Meseműhelyben,
illetve a Ludwig Múzeum múzeumpedagógiai
osztályán. 2017-ben alapította harmadmagával a
MeseTérKépet, amivel 5-12 éves gyerekeknek tartanak kortárs mesealapú alkotófoglalkozásokat Pécsen
és környékén. Ugyanekkor kezdte a Fogd a Kezem
Alapítványnál mint értékesítési és kommunikációs
munkatárs. Jelenleg első éves PhD-hallgató a PTE
„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori iskola Nevelésszociológia programjában, ahol
témája az intellektuális és testi akadályozottsággal
élők reprezentációja a gyerekirodalomban.
Vukov Anikó Veronika (Szeged, 1984) néprajzkutató, valláskutató. Tanulmányait a Szegedi
Tudományegyetemen végezte, jelenleg a Szegedi
Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskolájának hallgatója. 2013 óta Móra Ferenc Múzeum muzeológusa. Készülő doktori dolgozatában a
közelmúlt és napjaink népi gyógyászatát vizsgálja a
gyógynövényhasználat tükrében. Érdeklődési területei még: tisztálkodás és higiénia néprajza (e témából 2015-ben kiállítást rendezett „Házi szappanytól
az arczkenőcsig”. Paraszti tisztálkodás – polgári divat
címmel, mely négy múzeumban szerepelt), továbbá a kisiparosok néprajza. A XXIX. OTDK-n III.
helyezést ért el A „hagyományőrzés vallásossága” – az
egyéni vallásosság példái című dolgozatával. Az ebből
készített publikáció a Tabula 2017/1–2. számában
jelent meg. Írásait több ízben közölte már a Kultúra
és Közösség is.
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