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Dr. sc. Ivan Burić voditelj je istraživanja u agenciji Ipsos Puls. Vanjski je  
suradnik-predavač na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilištu Vern. 
Autor je knjige Nacija zaduženih.

Prof. dr. sc. Snježana Čolić znanstvena je savjetnica i voditeljica Centra za kulturne 
studije u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Izvanredna je profesorica 
na Hrvatskim studijima i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je i 
koautorica nekoliko knjiga i niza znanstvenih radova iz područja sociologije kulture i 
sociokulturne antropologije.

Dr. sc. Igor Duda docent je na Odsjeku za povijest Odjela za humanističke 
znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te voditelj sveučilišnoga Centra za kulturološka 
i povijesna istraživanja socijalizma. Autor je dviju knjiga i niza radova iz područja 
društvene povijesti i povijesti svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, povijesti 
potrošačke kulture te povijesti dokolice i turizma.

Dr. sc. Hajrudin Hromadžić docent je na Odsjeku za kulturalne studije 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i vanjski suradnik Odsjeka za sociologiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je jedne knjige i više od dvadeset 
znanstvenih članaka. 

Martin Lojkić prvostupnik je sociologije i od 2011. student diplomskog studija 
sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija pokazao je 
interes za sociologiju postindustrijskog, potrošačkog i postmodernog društva. 

Prof. dr. sc. Krešimir Peračković viši je znanstveni suradnik u Institutu društvenih 
znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Izvanredni je profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta 
u Zagrebu. Autor je knjige (Za)što raditi u postindustrijskom društvu? kao i dvadesetak 
znanstvenih radova iz područja sociologije.

Dr. sc. Sanja Stanić docentica je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu. Magistrirala je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, gdje je 2008. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Suvremeno 
društvo i fenomen potrošnje: primjer trgovačkog centra Mercator Centar Split. Autorica je 
više članaka iz područja sociologije potrošnje. 
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Katica Stažić prvostupnica je sociologije te studentica završne godine diplomskog 
studija Sociologije razvoja i sigurnosti pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 
znanstvenog i nastavničkog usmjerenja. 

Tihana Štojs znanstvena je novakinja u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar 
u Zagrebu, zaposlena na projektu Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi 
socio-kulturnom razvoju RH. Polaznica je poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 
studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavila je dva znanstvena rada 
i sudjelovala na jednoj međunarodnoj konferenciji.


