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Mircea Flonta, profesor universitar doctor, Facultatea de Filozofie a Univer-
sitãþii din Bucureºti, specialist în teoria cunoaºterii, epistemologie, filozofia
limbajului. Este membru corespondent al Academiei Române. Cãrþi: Adevãruri
necesare? Studiu monografic asupra analiticitãþii (1975), Presupoziþii în ºtiinta
exactã (1985), Cognito. O introducere criticã în problema cunoaºterii (1994),
Imagini ale ºtiinþei (1994), Cum cunoaºtem pasãrea Minervei? Reflecþii asupra
percepþiei filozofiei în cultura româneascã (1998), Apropieri — Convorbiri cu
Romulus Brâncoveanu (2005), Kant în lumea lui ºi în cea de azi. Zece studii kan-
tiene (2005), Gânditorul singuratic. Critica ºi practica filozofiei la Ludwig
Wittgenstein (2008), Darwin dupã Darwin. Studii de filozofie a biologiei (2010).
A editat, în colaborare: Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX (2002),
Religia ºi societatea civilã (2005). Traduceri din: Hume, Kant, Wittgenstein,
Popper, von Wright, Einstein, Kuhn, Russell, St. Toulmin ºi A. Janik.

Ana Bazac, profesor universitar doctor, Universitatea Politehnicã din Bucu-
reºti. Cãrþi: Critica politicii (I). Elemente de epistemologie a politicii (1994),
Confuzie ºi speranþã (Opþiuni politice ale bucureºtenilor ºi unele probleme ale
socialiºtilor români) (1995), Reformismul socialist. Repere (1996), Anarhismul
ºi miºcarea politicã modernã (2002), Puterea societãþii civile (2003), Geopoli-
ticã (I) Imperiul ºi rãzboiul ºi Geopoliticã (II) Rãzboiul din Irak în contextul
rãzboaielor de dupã cãderea cortinei de fier (2003), „Pacea“ din Irak, dupã vic-
toria decretatã în 2003. Probleme internaþionale actuale (Dosare deschise ºi o
introducere despre comunicarea evenimentelor internaþionale) (2006), Omul ac-
tiv ºi impersonalul „se“ (Perspectivã de filosofie socialã asupra unor pagini din
istoria gândirii româneºti) (2010). Coordonare: Comunicarea politicã: repere
teoretice ºi decizionale (2006), Culturã ºi adevãr. Studii despre filosofia lui Tu-
dor Vianu (2007).Coordonare în colaborare: Logica ºi provocãrile sociale. Oma-
giu profesorului Cornel Popa la 75 de ani (2008), Matrici filosofice ºi concepte
integrative. Volum omagial Angela Botez (2009), Filosofie ºi culturã. In honorem
Alexandru Boboc — octoginta annis (2010).

Rodica Iamandi, licenþiatã în sociologie, cercetãtor ºtiinþific în cadrul Insti-
tutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Studii
în volumele colective: România-Orizont 2010 (2001), Doctrine politice în Ro-
mânia secolului al XX-lea, vol. I (2001), Enciclopedia operelor fundamentale
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ale filosofiei politice, vol. II (2004), România ºi integrarea euro-atlanticã (2004),
Europa 2005 — Unitate în diversitate (2005), Statele Uniunii Europene (2006).
Articole publicate în revistele Societate & Culturã — Noua Alternativã, Revistã
de teorie socialã ºi culturã democraticã, Revista de Teorie Socialã, Romanian
Review of Political Sciences and International Relations. Domenii de interes:
sociologie generalã, sociologie politicã º.a.

Sanda Cincã, absolventã a Facultãþii de Drept, Universitatea Hyperion din
Bucureºti. Cercetãtor ºtiinþific la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Interna-
þionale al Academiei Române, Departamentul de relaþii internaþionale. Domenii
de cercetare: istoria politicã a României, integrare euro-atlanticã, teoria relaþiilor
internaþionale. Studii ºi articole publicate în Revista de Teorie Socialã ºi Revista
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale. Coautor la volumele: Enciclopedia
istoriei politice a României, ediþii I ºi a II-a (2004, 2009), România ºi integrarea
euro-atlanticã (2004), România ºi UE, cronologie istoricã (2004), Statele Uniunii
Europene (2006).

Jawad Mohamad (n. în 1961 în Karbala, Irak), licenþiat ºi master în arhitec-
turã la Institutul de arhitecturã „Ion Mincu“ din Bucureºti; doctor în ºtiinþe poli-
tice cu teza „Tradiþie, originalitate ºi modernitate în cultura politicã arabã“. Pu-
blicaþii: diverse articole în reviste de specialitate ºi pe Internet despre situaþia din
Irak, înainte ºi dupã 2001.

Ana Maria Negoiþã, doctorandã în istoria ºi teoria artei a Universitãþii Bucu-
reºti — CESI, cu specializarea: arhitecturã islamicã medievalã. Licenþiatã în
istoria ºi teoria artei la Universitatea Naþionale de Artã — Bucureºti. A continuat
specializarea în artã islamicã în cadrul unui master la aceeaºi instituþie. A studiat
confluenþe stilistice islamo-creºtine în vocabularul artistic al Mudejarului, în
Sevilla, iar în 2010 a urmat un program de pregãtire doctoralã în Departamentul
de Studii Orientale al Universitãþii „La Sapienza“ — Roma.

Ileana Stãnculescu, cercetãtor asistent la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Re-
laþii Internaþionale al Academiei Române. Domeniul de specializare: studiul cul-
turii române medievale din perspectivã interdisciplinarã, relaþiile culturale româ-
no-suedeze. Din februarie 2005 obþine titlul de doctor magna cum laude în lite-
raturã comparatã ºi universalã.
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