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Andor Anna Klára ● andorannaklara@gmail.com
2020-ban végzett az ELTE BTK Kulturális örökség tanulmányok mesterképzésén, 
jelenleg az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktori képzé-
sének hallgatója. Kutatási területe a 20. századi népi-kulturális mozgalmak, a népi 
kultúra, az örökségesítés és a nemzetépítés viszonya. 

Balogh Róbert ● rbalogh2015@gmail.com 
2008-ban végzett a Debreceni Egyetem történelem és politológia szakán, majd 
az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Programjában folytatott doktori 
tanulmányokat. 2011 és 2013 között az indiai Jawaharlal Nehru University-n ta-
nult az indiai állami ösztöndíjprogram keretében. 2018-tól a DE BTK Néprajzi- és 
Történelmi Doktori Iskolájának hallgatója, disszertációját „Az erdészet lehetséges 
történészi értelmezései. Tudományos tudás, erdők, politika és kommodifikáció Magyar
országon, 1860–1975” címmel írja. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet-
tudományi Intézetében futó „A tájkép megismerésének és átalakításának gyakorla-
tai Magyarországon és a Balkánon, 1850–1945” kutatócsoport tagja. 

Baros-Gyimóthy Eszter Márta ● eszgyimothy@gmail.com 
A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárának levéltárosa, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Társadalom- és 
Életmódtörténeti Műhelyének doktorjelöltje. Kutatási területe a történeti demog
ráfia. Doktori disszertációjában a 18. századi csetneki evangélikus anyakönyveket 
dolgozza fel családrekonstitúciós módszerrel.

Giubilini, Alberto ● alberto.giubilini@philosophy.ox.ac.uk
Filozófus, az Oxfordi Egyetem kutatója, kutatásai a bioetika különböző probléma-
köreire fókuszálnak (többek között az oltásetika, az eutanázia vagy a szervátültetés 
kérdéseire).

Heltai Gyöngyi ● heltaigy@hotmail.com
Színháztörténész, 2017 és 2020 között Kanadában a University of Alberta magyar 
vendégtanára volt, 2021től a Vietnámi Nemzeti Egyetem magyar vendégtanára.

Juhász Balázs ● juhasz.balazs@btk.elte.hu 
Történelem és olasz szakos egyetemi tanulmányait az ELTE-n végezte, ahol 2015 áprili-
sában szerezte meg a doktori fokozatot. 2015 februárjától az ELTE BTK Új- és Jelenkori 
Egyetemes Történeti Tanszékén oktat. Kutatási területe a katonapolitika és a katona-
diplomácia, illetve a nemzetközi kapcsolatok története a 20. század első felében.
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Kovács Dóra ● kovacs.dori93@gmail.com 
2017-ben végzett az ELTE BTK történelem mesterképzésén, jelenleg az ELTE 
BTK Művelődéstörténeti Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási területe 
Szabolcs és Szatmár vármegyék 16. század végi társadalomtörténete, különös te-
kintettel ecsedi Báthory István országbíró földesúri famíliájára.

Kovács Janka ● csigaszem@gmail.com
Független kutató, szakfordító. Angol és történelem szakos tanulmányait az ELTE-n 
végezte, 2021-ben szerzett doktori fokozatot az ELTE TDI Középkori és Kora Újkori 
Történelem Doktori Programjában. Kutatási területe a pszichológia és a pszichiát-
ria diszciplínáinak 18–19. századi története.

Lafferton Sára ● sara.lafferton@gmail.com
Az ELTE BTK és az École des Hautes Études en Sciences Sociales doktorandusz 
hallgatója, kutatási területe a 20. századi francia politikai gondolkodás, intellectual 
history és értelmiségtörténet.

Lászlófi Viola ● vijjola@gmail.com
A párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales és az ELTE TDI Atelier 
Interdiszciplináris Történeti Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási terü-
lete a pszichotudományok története, valamint a biopolitika, az orvosok és az orvo-
si tudás társadalmi szerepe az államszocialista Magyarországon.  

Matolcsi Réka ● mreka139@gmail.com
Az ELTE TDI Modern Magyarország Doktori Programjának abszolvált PhD hall-
gatója. Kutatási területe a dualizmus politika- és társadalomtörténete; doktori ku-
tatásában dualizmuskori felség- és királysértésekkel foglalkozik.

Németh Ágnes ● nemeth.agnes.h@gmail.com 
AZ ELTE TDI Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történelem doktori program-
jának hallgatója. 2015 óta Budapest Főváros Levéltárának levéltárosa. Kutatási te-
rülete a környezettörténet, elsősorban a városi vízgazdálkodás vonatkozásában.

Svégel Fanni ● fanni.svegel@hotmail.com
Etnográfus, az ELTE TDI Európai Etnológia Doktori Programjának doktorandusza. 
Történeti és társadalomnéprajzi kutatásai során a 20. századi női reprodukcióval, 
bábasággal, születéssel és születésszabályozással, valamint a nők elleni erőszakkal 
foglalkozik.

Szabó Péter ● peter.szabo@ibot.cas.cz
Környezettörténész, a Cseh Tudományos Akadémia Botanikai Kutatóintézetének 
tudományos munkatársa. Fő kutatási területe a középeurópai erdők története, 
illet ve az ökológia és a történettudomány együttműködésének módszertani és gya-
korlati vonatkozásai.
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Szlama Gabriella Zsófia ● zsofi.szlama@gmail.com 
Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán sze-
rezte meg előbb történelem alapszakon, majd művelődéstörténet mesterszakon. 
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Kommunikációtudomány 
Doktori Iskolájának hallgatója. Érdeklődési köre a 19–20. századi divat története, 
kutatási témája a női nadrágviselet reprezentációja a különböző típusú sajtóorgá-
numokban 1896 és 1914 között.
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