NOTY O AUTORACH

Ewa Bińczyk — dr hab., absolwentka filozofii oraz socjologii na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Zajmuje się filozofią nauki, studiami nad nauką oraz
technologią, jak również filozofią współczesną. Ostatnio opublikowała książki:
Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw
praktycznego sukcesu nauki (2012), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów
(współredakcja z A. Derrą) (2014); Modeling Technoscience and Nanotechnology
Assessment. Perspectives and Dilemmas (współautor: T. Stępień) (2014).
Kierowniczka Podyplomowego Studium w zakresie Gender w IF UMK.
Studia nad nauką oraz technologią. Kontakt: Ewa.Binczyk@umk.pl
Łukasz M. Dominiak — doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii; magister archeologii oraz etnologii. Od 2010 r. adiunkt w Zakładzie Socjologii
Ogólnej i Historii Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Opublikował
kilkanaście artykułów naukowych z zakresu historii socjologii, antropologii,
metodologii historii i archeologii m.in. w „Studiach Socjologicznych”. Jego
zainteresowania naukowe dotyczą historii, teorii i metodologii nauk społecznych. Redaktor tematyczny wydawanych od roku 2011 „Roczników Historii
Socjologii”. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Autor książki pt.
Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Lévy-Bruhla
(w druku). Kontakt: lukasz@umk.pl; tatooine8@gmail.com
Andrzej Kaleta — prof. dr. hab.; kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zainteresowania badawcze
koncentrują się na zagadnieniach rozwoju wsi i rolnictwa. Redaktor naczelny
czasopisma „Eastern European Countryside” (od 1993) oraz redaktor serii
wydawniczej pt. „Socjologia i socjologowie”, poświęcona prezentacji najnowszych zjawisk w światowej socjologii wsi (wyd. 8 tomów, w latach 1991–2005).
Autor wielu publikacji naukowych, m.in. Rewitalizacja obszarów rustykalnych
Europy, t. I–III (1996–1998); Dywersyfikacja dochodów źródeł dochodów ludności
wiejskiej (2008); Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
(red.) (2012). Kontakt: kaleta@umk.pl
Jarosław Kilias — dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego; pracuje w Zakładzie Socjologii Polityki Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się socjologią
polityki, historią socjologii, socjologią narodu. Członek Zarządu Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych
oraz książek: Naród a idea narodowa: nacjonalizm T.G. Masaryka (1998), Narodowość jako problem naukowy (2000), Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu (2004), Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia (2012). Kontakt:
kilias@chello.pl
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Monika Tokarzewska — dr, adiunkt w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka filologii polskiej i germanistyki
na Uniwersytecie Warszawskiem. Współtworzy Pracownię Komparatystyki
Literacko-Kulturowej WF UMK. Zainteresowania badawcze: literatura niemiecka, związki literatury i socjologii, historia socjologii. Opublikowała monografię pt. Der feste Grund des Unberechenbaren. Georg Simmel zwischen Soziologie
und Literatur (Wiesbaden 2010). Autorka kilkudziesięciu artykułów, głównie
w języku niemieckim. Tłumaczka. Współautorka podręcznika dla studentów
germanistyki. W „Rocznikach Historii Socjologii” opublikowała przekład tekstu G. Simmla (1/2011).
Agata Wesołowska — mgr, absolwentka socjologii, dziennikarstwa, filozofii na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernica w Toruniu. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii UMK. Interesuje się socjologią pracy
oraz socjologią instytucji i zrzeszeń. Kontakt: agata_wesolowska1980@wp.pl
Włodzimierz Wincławski — prof. dr hab., historyk socjologii, wcześniej socjolog
wychowania i socjolog wsi, do 2014 r. pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor monumentalnego Słownika biograficznego
socjologii polskiej (t. 1-4) (2001–2011) oraz wielu monografii, m.in.: Przemiany
środowiska wychowawczego wsi peryferyjnej (1970); Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski (1976); Lud. Naród. Socjologia. Studium o genezie
socjologii słowackiej (1991). Redagował bądź współredagował książki: Tożsamość
uniwersytetu. Antologia tekstów profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
(1994); Mirrors and Windows. Essays in the History of Sociołogy (2001); Socjologia w szkołach wyższych w Polsce. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii
po 1989 roku (2003); Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja (2006).
Był członkiem redakcji Encyklopedii Socjologii (4+2 tomy, 1998–2007), komitetów redakcyjnych czasopism: „Studia Socjologiczne” (1992–2000), „Przegląd
Socjologiczny” (1993– ). Redaktor naczelny „Roczników Historii Socjologii”.
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