O AUTORIMA

Danijel Vojak rođen je 7. siječnja 1980. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u
Samoboru, a gimnaziju 1998. u Zagrebu. Jednopredmetni studij povijesti upisao je
1998. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je završio 2003. te stekao
zvanje diplomiranog povjesničara i profesora povijesti. Akademske godine 2003./2004.
upisao je poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
te s temom Percepcija romskog stanovništva u hrvatskom društvu na području Savske Banovine u
razdoblju 1929.–1939. stekao magisterij znanosti na polju povijesti. Od 2005. do 2007.
radio je u izdavačko‑grafičkom poduzeću Ibis grafika u sklopu razvojno‑istraživačkog
projekta Manjinske skupine i njihova uklopljenost u postojeći sustav. Nakon toga radio je u
Odjelu za medije Hrvatskoga helsinškog odbora kao koordinator projekta praćenja i
analize medija (2007.). Od 2008. radi kao asistent – znanstveni novak na znanstvenom
projektu „Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti“
(194-1940657-06529) u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, gdje je 2012. izabran
u zvanje znanstvenog suradnika. Objavio je knjigu U predvečerje rata: Romi u Hrvatskoj
1918. – 1941. (Zagreb: Romsko nacionalno vijeće: Udruga za promicanje obrazovanja
Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, 2013.), a jedan je od suautora u knjigama
Samobor: zemljopisno‑povijesna monografija (Samobor: Meridijani, 2011.) i Socijalno uključi‑
vanje djece Roma (RECI+): izvještaj za Hrvatsku (Zagreb: Pučko otvoreno sveučilište
„Korak po korak“, 2015.). Šezdesetak znanstvenih radova objavio je u hrvatskim
i međunarodnim znanstvenim publikacijama, većinom pišući o povijesti Roma u
Hrvatskoj i povijesti samoborskog područja. Sudjelovao je na pedesetak domaćih i
međunarodnih znanstvenih skupova. Autorom je prijevoda i drugih stručnih radova
na četirima knjigama u izdanju Ibis grafike i Srednje Europe. Vanjskim je suradnikom Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže na projektu Hrvatski biografski leksikon
te Enciklopedije Hrvatskog zagorja (u pripremi), a ujedno je i članom Uredništva
Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina (u pripremi), kao i edicije Prvi svjetski rat: Dvostrani
leksikon/Hrvatski i srpski pogled (u pripremi). Surađivao je s Muzejom grada Zagreba
na postavljanju izložbâ i izradi kataloga (2007.). Pored povijesti i kulture Roma u
Hrvatskoj, proučava i povijest Samobora i sjeverozapadne Hrvatske, o čemu je objavio
više znanstvenih publikacija.

391



Stradanje Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941. – 1945.

Bibijana Papo rođena je 1986. u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, stekavši zvanje magistre edukacije povijesti i magistre edukacije sociologije. U diplomskom radu pod naslovom Obrazovanje manjina u Hrvatskoj
1945.–1955.: povijesni i socijalni aspekti, koji se temelji na analizi arhivskih izvora, osim
nastavnih planova i programa za manjinske škole, rasvijetlila je i pojedine aspekte
odnosa vlasti prema manjinama u navedenom razdoblju. Tijekom studija volontirala
je u više organizacija civilnoga društva, posebice u onima koje se bave zagovaranjem
rodne ravnopravnosti, a od 2013. zaposlena je u Romskome nacionalnom vijeću.
Dosad je radila na provođenju više domaćih i međunarodnih projekata, uključujući i
projekte koji su nastali u suradnji s Tajništvom Desetljeća za uključivanje Roma te one
čiji je cilj istraživanje i upoznavanje javnosti sa stradanjem Roma za vrijeme Drugoga
svjetskog rata.
Alen Tahiri rođen je 9. kolovoza 1977. u Zagrebu. Savjetnikom je u Vladi Republike
Hrvatske te u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu upisao je 2004., baveći se na diplomskoj razini politološkim
teorijama, kao i stjecanjem znanja i vještina iz područja diplomacije i međunarodnih
odnosa te nacionalne sigurnosti. Diplomski rad Predstavništvo nacionalnih manjina na
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u Republici Hrvatskoj obranio je 2010., upozorivši
na neke propuste u provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao
i na potrebu permanentne edukacije predstavnika nacionalnih manjina. Nakon stjecanja akademskog naslova magistra struke, 2011. na Fakultetu političkih znanosti u
Zagrebu upisao je poslijediplomski specijalistički studij „Sigurnosna politika Republike
Hrvatske“, na kojemu je obranio završni specijalistički rad pod naslovom Međunarodna
suradnja policije i organizirani kriminal. Potaknut nedovoljno istraženom poviješću Roma
u jugoistočnoj Europi, u studenome 2013. upisuje poslijediplomski doktorski studij
„Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 19. i
20. stoljeća“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom 2014. i 2015.
intenzivno se bavi istraživanjem stradanja Roma i Srba na području Nezavisne Države
Hrvatske. Članom je nekoliko međunarodnih i nacionalnih profesionalnih udruga, a u
pripremi ima više publikacija.

Kazalo osobnih imena
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