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Cichocki Piotr – adiunkt w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej Instytutu Socjologii UAM; zainteresowania badawcze obejmują problematykę teorii społecznej, dyskursu publicznego oraz tożsamości politycznej; w ramach wieloletnich prac badawczych prowadzonych z Marcinem
Kilarskim (Wydział Anglistyki UAM), których efektem jest również niniejsza publikacja, przedmiotem zainteresowania były relacje między historycznymi dyskursami językoznawstwa a naukami humanistycznymi i społecznymi, por. np. On “Eskimo Words for Snow” The life cycle of a linguistic
misconception, „Historiographia Linguistica” 2010, vol. 37(3).
Kokoć Damian – dr filozofii; zainteresowania naukowe: średniowieczna filozofia muzułmańska, islam
i kultura muzułmańska, mistyka – zwłaszcza sufizm, gnostycyzm, filozofia religii – szczególnie pluralistyczna wizja religii Johna Hicka oraz kwestie dialogu międzyreligijnego i fundamentalizmu religijnego;
członek Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego; publikacje w: „Przegląd Religioznawczy”,
„Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris”, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” oraz w kilku monografiach zbiorowych.
Kowalski Ludwik – amerykański fizyk jądrowy polskiego pochodzenia, emerytowany profesor
Montclair State University w Stanach Zjednoczonych; kształcił się w Polsce, Związku Radzieckim
oraz Francji; doktorat z fizyki uzyskał na Sorbonie, następnie odbywał studia podoktorskie na Uniwersytecie Columbia, w latach 1969-2004 był profesorem w Montclair State University; jest autorem
prawie 100 artykułów naukowych z zakresu fizyki oraz książek poświęconych ideologii stalinizmu.
Mazurek Anna – absolwentka studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo, studentka I i III
stopnia na kierunku filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie; zainteresowania badawcze: filozofia kultury i religii, w szczególności alternatywne formy religijności i ich
rozwój w kulturze Zachodu, a także metodologia badań kulturoznawczych.
Szaj Patryk – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; interesuje się teorią literatury, związkami między literaturą i filozofią, hermeneutyką (zwłaszcza radykalną); publikował m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Analizie i Egzystencji”,
„Internetowym Magazynie Filozoficznym Hybris”, „Czasie Kultury”, „Czytaniu Literatury”; stypendysta Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2015/2016.
Szocik Konrad – doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; autor monografii Ateizm filozoficzny (2014) i Jana Pawła II idee
filozoficzne. Między ortodoksją a sekularyzacją (2015), jak również wielu artykułów poświęconych zagadnieniom kognitywnych i ewolucyjnych nauk o religii; zainteresowania naukowe dotyczą analizy
religii i przekonań religijnych z perspektywy kognitywnej i ewolucyjnej i wybranych zagadnień filozofii
biologii przede wszystkim w kontekście zjawiska religijności.

