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Elżbieta Firlit – dr hab., profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrud-
niona w Zakładzie Socjologii Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej 
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (magisterium) i Uniwersytecie Warszawskim (studia doktoranckie, 
doktorat). Zajmuje się m.in. zagadnieniami postaw i wartości, tożsamości społecz-
nych, lokalności i religijności.

Jolanta Gładys-Jakóbik – dr hab., profesor w Szkole Głównej Handlowej, kierownik 
Zakładu Socjologii. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim (magi-
sterium, doktorat, habilitacja). Specjalizuje się w analizie behawioralnych aspektów 
transformacji. Jest autorką lub współautorką m.in. prac: Kobiety i ich identyfikacje: 
między sferą prywatną i publiczną (2013), Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu 
we współczesnej Polsce (2005).

Dorota Konopka – doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Socjologii Instytutu 
Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecz-
nego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka socjologii na Wydziale 
Społecznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (magisterium, doktorat). Zaj-
muje się m.in. zagadnieniami procesów glokalizacyjnych, wartości sfery publicznej, 
aktywności i partycypacji społecznej.

Anna Kozłowska – dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego 
SGH. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikowaniem masowym, 
komunikowaniem marketingowym, problematyką technik perswazji reklamowej.  
Autorka trzech podręczników: Reklama. Socjotechnika oddziaływania; Reklama. Tech-
niki perswazyjne oraz Oddziaływanie mass mediów, wydanych na SGH.
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Joanna Zuzanna Popławska – ukończyła studia licencjackie z etnologii na Uni-
wersytecie Warszawskim, pięcioletnie studia magisterskie z ekonomii w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie, jest absolwentką (2015/2016) Stacjonarnych 
Studiów Doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Finalizuje 
przewód doktorski (dysertacja Uwarunkowania i konsekwencje przemian przestrzeni 
konsumpcji w miastach wojewódzkich w Polsce w latach 1999–2014 pod kierunkiem 
prof. E.  Firlit). Aktualnie zatrudniona w Ministerstwie Rozwoju.

Jacenty Siewierski – doktor socjologii. Ukończone studia socjologii (1966–1971) 
i doktorat (1980) na Uniwersytecie Warszawskim. Długoletni (1972–2015) pra-
cownik naukowo-dydaktyczny i nauczyciel akademicki w Katedrze Socjologii SGH 
– obecnie Zakład Socjologii Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej. 
Autor licznych prac z zakresu problematyki kulturowej i wpływu kultury na roz-
wój gospodarczy.


