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cietatea modernã (1995); Opþiunea neoliberalã (1997); Neoliberalismul
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þific asociat la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Aca-
demiei Române. Arii de interes: sisteme electorale, ºtiinþe politice, filo-
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(2004) cu teza „Simbolul în viziunea lui Mircea Eliade. Religie, herme-
neuticã ºi atitudine esteticã“. Cercetãtor la Institutul de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Studii publicate în „Socie-
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Quentin Skinner, profesor de studii umaniste Barber Beaumont la
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1978), Machiavelli (1981), Reason and Rhetoric in the Philosophy of
Hobbes (1996), Liberty before Liberalism (1998), Visions of Politics, Vo-
lume I: Regarding Method, Volume II: Renaissance Virtues, Volume III:
Hobbes and Civil Science (2002), L’artiste en philosophie politique
(2003), Hobbes and Republican Liberty (2008).

William J. Connell, profesor univ. dr., specialist în istorie europeanã
medievalã ºi modernã timpurie, ºeful Catedrei de Studii Italiene la Seton
Hall University, New Jersey, conduce Institutul de Studii Italiene „Charles
and Joan Alberto“. Lucrãri: La città dei crucci: fazioni e clientele in uno
stato repubblicano del ‘400 (împreunã cu Simona Calvani, 2000); Sacri-
lege and Redemption in Renaissance Florence: The Case of Antonio Ri-
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naldeschi (împreunã cu Giles Constable, 2005). Editor: Society and Indi-
vidual in Renaissance Florence (2002). Coeditor: Renaissance Essays
(1993), Florentine Tuscany: Structures and Practices of Power (2000).

Ion Goian, doctor în filosofie la Universitatea din Bucureºti. Cerce-
tãtor ºtiinþific principal gradul II, ºeful Departamentului de filosofie poli-
ticã al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române. Profesor asociat la Universitatea Ovidius din Constanþa.
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Arta de a scrie / Itinerarii de lecturã (2005), Machiavelli, Enigmaticul
(2008), Machiavelli. An Annotated Biography (2009). Coordonator al lu-
crãrii Enciclopedia operelor fundamentale de filosofie politicã, vol. 1–3
(2001–2005).

Cristian-Ion Popa, absolvent al Facultãþii de Sociologie a Universitãþii
din Bucureºti (1991), doctor în filosofie la Facultatea de Filosofie a
Universitãþii din Bucureºti (2006), cercetãtor ºtiinþific principal gradul III
la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române. Preocupat de istoria ideilor moderne, a publicat studii despre
Georg W.F. Hegel, Karl Marx, Ferdinand Tönnies, Max Weber, Robert
Michels, Dimitrie Gusti, Mircea Florian, Joseph A. Schumpeter, Daniel
Bell, James M. Buchanan º.a. Este, de asemenea, autorul volumelor Teorii
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