Szerzőink

Bethlendi András: egyetemi hallgató, BBTE Jogtudományi Kar. „A nemzeti kisebbségeket megillető egyéni és kollektív jogok problematikája” c.
dolgozatával II. helyezést ért el a XV. ETDK Állam- és jogtudományi szekciójában.
Bindorffer Györgyi: kulturális antropológus, szociológus. Az ELTE Kulturális Antropológia Tanszék, valamint az ELTE Szociológiai Intézet megbízott oktatója (1996–2004); 2000–2009 között a Magyar Tudományos
Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa, 2007-től az Országgyűlési Biztos Hivatalának, majd ennek átalakítása után a helyébe lépő Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tudományos munkatársa. 2002-ben munkásságáért Polányi-díjjal tüntetik ki. A Társadalmi Együttélés interdiszciplináris e-folyóirat szerkesztője.
Borbáth Endre: egyetemi hallgató – 1991, Sepsiszentgyörgy. 2012-ben
végzett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófia, illetve politikatudomány (angol vonal) szakán. Jelenleg a Közép-európai Egyetem politikatudomány mesterszakának hallgatója.
Bozóki Antal: a nemzetközi jogtudományok magisztere, ügyvéd – 1946ban született a bánáti Tordán. Az 1970-es évek elejétől foglalkozik publicisztikával. Legfőbb témakörei a külpolitika, a (nemzetközi) jog, az emberi és a
kisebbségi jogok, valamint a környezetvédelem. Huszonkét önálló könyv és
szöveggyűjtemény, számos szakmai cikk és publicisztikai írás szerzője. Több
szakcikke szerbül is megjelent, de írásait más idegen nyelvekre is lefordították. A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság és az MTA Magyar Tudományosság külföldön Köztestület tagja, az Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület elnöke. Újvidéken él, és magánügyvédéként dolgozik.
Dabis Attila: politológus – 1987, Budapest. 2007–2010 között a Eötvös
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán politológus hallgató, majd ugyanitt mesteri tanulmányokat folytat 2010–2012. között. Kutatási területei: autonómia-koncepciók, Dél-Tirol, skót függetlenségi törekvések, a skót decentralizációs modell és annak alkalmazhatósága Kelet-Közép-Európában.
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Miskolczy Ambrus: történész, egyetemi tanár – 1947, Marosvásárhely.
1997 óta a történettudomány doktora. ELTE BTK Román Filológiai Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a magyar–román–szász erdélyi együttélés története; a polgárosodás társadalom- és eszmetörténete.
Kutatómunkája az erdélyi együttélés problémakörére összpontosul, ideértve a mítoszteremtés eszmetörténeti okait és mikéntjét. Eredményei sokban
oszlatják a téveszméket és rávilágítanak a polgárosodás, a nemzeti sokszínűség és az európai transzkulturalitás érvényesülésének meghatározóira,
forrásaira. Több kötet és tanulmány szerzője, illetve társszerzője. Az Akadémiai-díj (megosztva, 1987), a Ránki György Szakkuratórium Díja (1997),
illetve a Széchenyi-díj kitüntetettje. A bukaresti Nicolae Iorga Történettudományi Intézet külső tagja, az USA-ban működő Society for Romanian
Studies tagja és a New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja, az MTA Magyar–Román Történész Vegyesbizottság alelnöke.
Olosz Levente: egyetemi hallgató – 1989, Csíkszereda. A Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán folytat mesteri tanulmányokat a történelem szakirányon belül. Kutatási területei: a romániai zsidóság helyzete a kommunista Romániában, illetve az Izrael–Palesztin konfliktus története.

