O autoroch

under Maria Theresa“. V časti „Žena ako spisovateľka“ autorka Monika Bodnár sa venuje životu a dielu spisovateľky a redaktorky Márie Bartóky, manželky Gáspára Péchyho. Ďalej
tu nájdeme príspevok Luciány Hoptovej „Bez občianstva.
Tragický osud Larysy Henijuš“, štúdiu Zsofie Mlakár o osobe
Kamilly Borosnyay, manželke uhorského prírodovedca a politika Ottóa Hermana a okruh uzatvára príspevok, ktorý napísali Éva Gyulai a Tibor Kőmíves s názvom „Eine Wienerin
dans toute la force du terme“: spisovateľka Terézia Pulszky,
rodená Walterová (1819 – 1866)“. Posledná tematická časť
nesie názov „Žena ako udržiavateľka rodu“ a nájdeme v nej

štúdiu Miroslavy Gallovej o testamentoch Žofie Beczovej ako
o možných prameňoch k poznania jej života. Knihu editovala
a úvodnú štúdiu napísal zakladateľka a riaditeľka CEREHIS
Zdenka Bencúrová. Publikácia predstavuje cenný prínos pre
niekoľké vedecké disciplíny zaľúbenie v nej môžu nájsť ako
milovníci histórie tak aj záujemci o rodové štúdia ale aj obyčajné čitateľ ktorý si rád prečíta zaujímavé príbehy o životných osudoch týchto ženských osobností z oblasti Strednej
Európy.

O autoroch

tiky, religiozity Indie, Balkánu a postkoloniálnych štúdií.
Jeho vedeckou špecializáciou sú nové náboženské hnutia,
hnutie Haré Krišna a antropológia náboženstva.
Kontakt: matej.karasek@uniba.sk

PhDr. ROMAN KEČKA, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáša kurzy týkajúce sa dejín kresťanstva a kresťanského myslenia, kresťanského kultu, antropológie a eschatológie.
Jeho vedeckou špecializáciou je vývoj kresťanského učenia
a doktrinálno-kultúrny vývoj katolicizmu, najmä v 20. storočí.
Kontakt: roman.kecka@uniba.sk

M GR . MATEJ KARÁSEK, P H D.

Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre etnológie
a folkloristiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde
obhájil v r. 2014 prácu s názvom (Re)konštrukcia tradície,
identity a indického priestoru v hnutí Haré Krišna. V súčasnej
dobe pôsobí ako odborný asistent na Katedre porovnávacej
religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Prednáša kurzy týkajúce sa novej religiozity,
antropológie náboženstva, teórie a metodológie religionis-
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Attila Kovács

D OC . M GR . ATTILA KOVÁCS, P H D.

Vyštudoval religionistiku, históriu a maďarský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne.
Počas štúdia absolvoval ročné pobyty na ELTE v Budapešti
a na Jordánskej Univerzite v Ammáne. V súčasnej dobe pôsobí na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave a dlhodobo prednáša tiež na Masarykovej Univerzite
v Brne. Zaoberá sa predovšetkým súčasným islámom a islamizmom zo zameraním na Blízky východ. Venuje sa tiež
výskumu vzťahu islámu a vizuálnej reprezentácie, islámu
a novým médiám a antropológii islámu. Je autorom mnohých štúdií a článkov o isláme v rôznych stredoeurópskych
jazykoch a angličtine. Vydal tiež knihu Alláhovi bojovníci:
vizuálna kultúra islámskeho radikalizmu. Absolvoval niekoľko výskumných pobytov na Blízkom východe a severnej
Afrike.
Kontakt: attila.kovacs@uniba.sk

