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Інфармацыя пра аўтараў
і ўдзельнікаў дыскусіі
Абушэнка Уладзімір — беларускі сацыёлаг, кандыдат філасофскіх навук, намеснік дырэктара Інстытута сацыялогіі НАН
Беларусі (Мінск).
Акудовіч Валянцін — беларускі філосаф, літаратурны крытык
(Мінск).
Аўтўэйт Ўільям (Outhwaite William) — англійскі сацыёлаг, прафесар сацыялогіі Школы сацыяльнай навукі і культурных даследаванняў Сасэкса (School of Social Sciences and Cultural
Studies at Sussex).
Бабкоў Ігар — беларускі філосаф, паэт, кандыдат філасофскіх
навук, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута філасофіі
НАН Беларусі, галоўны рэдактар часопіса «Перекрестки»
(Мінск).
Вадалажская Таццяна — беларускі сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных навук, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск).
Васілевіч Наталля — магістр гуманітарных навук, аспірантка
кафедры паліталогіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, рэдактар сайту Беларускі партал «Царква» (Мінск).
Гафараў Ігар — студэнт 5-га курса аддзялення філасофіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск).
Казакевіч Андрэй — беларускі палітолаг, супрацоўнік Цэнтра
перспектыўных даследаванняў і адукацыі (Мінск), галоўны рэдактар часопіса «Палітычная сфера» (Мінск).
Казакевіч Вольга — беларускі эканаміст, аспірант, Цэнтр аграрнай эканомікі Інстытута эканомікі НАН Беларусі (Мінск).
Колчын Валерый — беларускі сацыёлаг, аспірант, Інстытут сацыялогіі Варшаўскага Універсітэта (Варшава).
Алесь Маслак (Маслак Олесь) — украінскі даследчык, гісторык, аспірант Кіеўскага Нацыянальнага Універсітэта ім. Тараса Шаўчэнкі (Кіеў).
Мельянцоў Дзяніс — беларускі гісторык, палітолаг, магістр паліталогіі і міжнародных адносінаў, аспірант кафедры міжнародных адносінаў Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта (Мінск).
Рэй Лары (Ray Larry) — англійскі сацыёлаг, прафесар сацыялогіі Універсітэта Кента (University of Kent).
Сарна Аляксандр — беларускі філосаф, кандыдат філасофскіх
навук, супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага універсітэта
(Мінск).
Смалякоў Зміцер — студэнт 4–га курса аддзялення філасофіі
Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта (Мінск).
Якавенка Наталля — украінскі гісторык, доктар гістарычных
навук, спецыяліст па гісторыі Украіны Сярэдніх вякоў і ранняга Новага часу, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Кіева-Магілянскай Акадэміі (Кіеў).
Янковіч Аляксей — беларускі аналітык, магістр паліталогіі
(Мінск).
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