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Apie autorius
Dr. Alp Arat yra sociologas, specializuojasi sekuliarizacijos ir posekuliarumo
teorijoje, savo tyrimuose daug dėmesio skiria istorijos ir šiuolaikinės meditacijos praktikoms Vakarų visuomenėse. Šiuo metu A.Arat tiria Jungtinės
Karalystės savivertės judėjimą. Jis yra vienas iš leidinio „The Foundations
and Futures in the Sociology of Religion“ (Religijos sociologijos pagrindai ir
ateitis) redaktorius, Jungtinės Karalystės Sociologijos asociacijos religijos sociologijos grupės komiteto narys.
Dr. Marta Kołodziejska yra Varšuvos universiteto (Lenkija) mokslininkė.
Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys – religija ir skaitmeninė žiniasklaida,
bendruomenės ir tapatybės pertvarkymas per žiniasklaidą. M. Kołodziejska
specializuojasi kokybiniuose socialiniuose tyrimuose. M. Kołodziejska yra
Europos sociologų asociacijos 34 (religijos sociologijos) tinklo valdybos narė.
Dr. Andrew Lynch yra sociologas, daktaro laipsnį įgijo Sidnėjaus universitete (Australija), kuriame ir šiuo metu dėsto. Jo mokslinių tyrimų interesų
kryptys – religijos sociologija ir socialinė teorija.
Dr. Hugh McFaul yra Atvirojo universiteto Teisės mokyklos dėstytojas.
Hugh Mcfaul buvo pakviestas į Bar asociaciją prie Middle Temple, yra
Aukštojo mokslo akademijos narys. Jo mokslinių interesų sritys apima teisės
ir religijos bei teisinės etikos sąsajas. Šiuo metu H. Mcfaul prisideda prie
„OU Law School“ pro bono iniciatyvos „Atvirasis teisingumas“ bei yra keturių
BBC2/OU televizijos serialo „Detektyvai“ serijų mokslinis patarėjas.
Alexandra Coțofană yra Indianos universiteto sociokultūrinės antropologijos doktorantė, specializuojasi religijų tyrimų srityje. Mokslinio domėjimosi
sritys: pasaulietinės antrinės ekonomikos, ontologija, kiti modernizmai.
Savo disertacijoje A. Coțofană analizuoja pasaulietinę ontologiją, žvelgdama
į diktatoriškų režimų poveikį dvasinėms praktikoms ir pokomunistiniams
dalijimams krikščionių ortodoksų kosmologijoje. A. Coțofană tiria religijos
ir magijos santykius per Rumunijos krikščionių ortodoksų prizmę, daugiausia dėmesio skiria politikos ir ritualinės magijos sąsajoms.
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Dr. Simona Guerra yra Leicesterio universiteto istorijos, politikos ir
tarptautinių santykių mokyklos politikos mokslų daktarė. Mokslinių
interesų sritys vidaus integracijos politika, euroskepticizmas, religija ir politika. Naujausi jos leidiniai: pirma monografija „Vidurio ir Rytų Europos
požiūris į ES (Palgrave)“ ir „Lyginamoji analizė apie ES recenzuojamuose
žurnaluose ir knygose“. S.Guerra nauja knyga (kartu su Manuela Caiani)
„Euroskepticizmas, Demokratija ir žiniasklaida. Komunikuojamoji Europa,
besivaržanti Europa“ („Palgrave“, Europos politinės sociologijos studijos)
pasirodė 2017 m. kovo mėnesį. Šiuo metu ji rengia monografiją apie religiją
ir euroskepticizmą pokomunistinėje Europoje.
Tayfun Kasapoglu 2016 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė magistro darbą apie ateistų požiūrį į valstybės ir religijos santykius šiuolaikinėje
Turkijoje bei įgijo sociologijos magistro laipsnį. T.Kasapoglu mokslinių
tyrimų sritys: religija, netikėjimas, ateizmas.
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