Jasenka Kranjčević

BILJEŠKE
O AUTORIMA

Dr. sc. Toni Babarović (1973., Zagreb). Diplomirao
je (1998.), magistrirao (2004.) te doktorirao (2009.) psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U
Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu zaposlen je od 2001. godine, trenutačno u zvanju znanstvenog
suradnika. U sveučilišnoj nastavi sudjeluje od 1998. godine na Odjelu za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u
Zagrebu, gdje i predaje u zvanju docenta. Područje njegovog znanstvenog i istraživačkog interesa jest psihologija izbora zanimanja, profesionalnog savjetovanja i razvoja karijere, neke teme iz psihologije rada i radnog ponašanja te
šire područje psihologije obrazovanja. Do sada je objavio
12 znanstvenih radova, tri poglavlja u knjizi te nekoliko
stručnih radova. Sudjelovao je kao izlagač na više od 20
međunarodnih znanstvenih skupova te na više domaćih
stručnih skupova. Član je Hrvatske psihološke komore,
Društva za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor, Međunarodnog društva za profesionalno savjetovanje
(International Association for Educational and Vocational
Guidance IAEVG) te Europskog društva za psihologiju
rada i organizacijsku psihologiju (European Association
for Work and Organizational Psychology EAWOP).
Mario Bara, prof. (1977., Sombor, Srbija) znanstveni je novak u Institutu za migracije i narodnosti. Na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao
je sociologiju i povijest, a na istom fakultetu polaznik je
poslijediplomskog doktorskog studija sociologije. Objavio
je u suautorstvu knjige: Ratovi, kolonizacije i nacionalna
struktura Slavonije u dvadesetom stoljeću (2009.), Hrvati u
Vojvodini u povijesti i sadašnjosti (2009.) te nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Bavi se područjima unutarnjih
i vanjskih migracija, sociologije etničkih odnosa, napose
položajem hrvatske manjine u Srbiji.
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Prof. dr. sc. Josip Burušić, viši je znanstveni suradnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, gdje je
voditelj Centra za istraživanje znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala. Diplomirao je 1995. godine na Odsjeku za
psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
jednopredmetni studij psihologije. Disertacijom „Individualne razlike i stilovi samopredstavljanja“ doktorirao je
na Sveučilištu u Zagrebu 2003. godine. Područje interesa
njegovih znanstvenih istraživanja obuhvaća psihologiju
ličnosti i međuljudskih odnosa, obrazovna istraživanja i
istraživačku metodologiju. Nastavnik je na Odjelu za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od samog
osnivanja te nositelj kolegija iz ličnosti i istraživačke metodologije. Nastavnik je i na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje predaje predmete Organizacijsko
ponašanje i Mjerenje učinka, nagrađivanje i timovi. Do
sada je bio voditelj većeg broja istraživačkih projekata u
području obrazovanja te je objavio 30 radova. Član je nekoliko znanstvenih i stručnih udruga.
Mr. sc. Sandra Cvikić (1967.) profesorica je engleske književnosti i sociologije. Završila je dvopredmetni
dodiplomski studij (Engleska književnost i Sociologija) u
Kanadi, na University of Western Ontario, te interdisciplinarni magisterij Suvremenih europskih studija na Sussex
University u Velikoj Britaniji kao stipendistica Ministarstva europskih integracija RH i britanske Vlade. U svojem
je magistarskom radu u sklopu socijalne teorije moderniteta istražila pojavu nacionalizma i stvaranje hrvatskog nacionalnog identiteta iz socijalno-povijesne perspektive na
primjeru Vukovara. Pohađa interdisciplinarni doktorski
studij Kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u
Zagrebu te radi doktorsku disertaciju o temi društvenih
uzroka nasilja u Vukovaru u drugoj polovini 20. stoljeća. Od studenog 2008. godine radi u Područnom centru
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vukovaru kao
stručna suradnica u znanosti. Područje njezina znanstvenog interesa jesu društveni fenomeni nacionalizma, nacionalnih manjina, nacionalnog identiteta, rata i nasilja u
okviru suvremenih socioloških teorija i kvalitativnih metodologija istraživanja. Objavila je više radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova.
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Prof. dr. sc. Davorka Herak (1950., Sisak) radi kao
redoviti profesor u Geofizičkom zavodu na PMF-u u Zagrebu. Drži nastavu iz različitih geofizičkih kolegija (na
dodiplomskom i poslijediplomskom studiju). Najvažniji
radovi odnose se na brojne aspekte proučavanja seizmičnosti Hrvatske i srodne probleme, a zapažene je radove obja-

vila, primjerice, i o površinskim valovima te o povijesti seizmologije (proučavanje svojstava povijesnih instrumenata
te istraživanje znanstvenog doprinosa A. Mohorovičića).
Glavni je istraživač na hrvatskom projektu u okviru kojega je u tijeku uspostavljanje prvog stalnog geomagnetskog
opservatorija u Hrvatskoj. Suradnica je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima iz seizmologije. Do sada
je objavila 52 znanstvena rada (od toga 22 u časopisima
koje navodi Current Contents).
Prof. dr. sc. Marijan Herak (1956., Zagreb) redoviti
je profesor na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Na
dodiplomskom i poslijediplomskom studiju geofizike drži
nastavu iz osam kolegija. Po struci seizmolog, objavio je
samostalno ili u koautorstvu 65 znanstvenih radova (37 u
časopisima koje navodi Current Contents), dvije uredničke
knjige, 7 poglavlja u knjizi, 46 priopćenja sa znanstvenih
skupova i tri rada na popularizaciji struke. Bavi se raznim
aspektima seizmologije, a posebno seizmičnošću Hrvatske,
lociranjem i kvantifikacijom potresa, određivanjem atenuacije i anizotropije brzina seizmičkih valova, statistikom
potresa te seizmičkim hazardom. Glavni je istraživač na
hrvatskim seizmološkim znanstvenim projektima, a sudjelovao je kao suradnik ili voditelj hrvatskog dijela u desetak
međunarodnih projekata. Autor je karte potresne opasnosti u Hrvatskoj, koja je prihvaćena kao temeljni dokument
pri primjeni europskih normi za protupotresnu gradnju.
Predstavnik je Hrvatske u Europskoj seizmološkoj komisiji (ESC) te član Izvršnog savjeta Europsko-mediteranske
seizmološke komisije (EMSC). Predsjednik je Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja HAZU, a 2006. izabran je i za člana suradnika HAZU.
Ivan Hrstić, prof. (1984., Makarska). Diplomirao je
povijest i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u
Zagrebu (2007.), a od 2008. godine zaposlen je u Institutu
društvenih znanosti Ivo Pilar kao znanstveni novak. Doktorand je poslijediplomskog studija povijesti na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je u provedbi
većeg broja znanstvenih projekata te je izlagao na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova i autor
je više znanstvenih članaka. Poseban interes pokazuje za
istraživanje povijesti Makarskog primorja i Dalmacije u
razdoblju između dva svjetska rata.
Dr. sc. Nenad Karajić (1961., Karlovac). U Karlovcu je
završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1988. godine
na studiju sociologije kao jednopredmetne grupe znanosti
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iduće je godine upisao
poslijediplomski studij Socijalne ekologije pri Odsjeku za so-

469

ciologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je 1991. godine
zaposlen kao znanstveni novak. Magistrirao je 1995. godine
s temom Socijalno-ekološki aspekti kvalitete života te 1998. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Sociokulturni procesi i ekološke vrijednosti u Hrvatskoj. Tri godine kasnije izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2006.
godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Katedri za posebne sociologije Odsjeka za sociologiju
Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2001. godine na istom
je odsjeku nositelj i predavač predmeta Hrvatsko društvo 1
i 2, Sociologija obrazovanja te Obrazovanje i društvo. Tijekom dosadašnje nastavne djelatnosti održavao je i predavanja na poslijediplomskom studiju organiziranom pri
Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
U istom je razdoblju bio mentor ili član povjerenstava u
nekoliko desetaka diplomskih, magistarskih i doktorskih
radova studenata i postdiplomanata. Akademskih godina
2004./2005. i 2005./2006. obnašao je dužnost pročelnika
Odsjeka za sociologiju. Od 1988. godine do danas član
je Hrvatskog sociološkog društva, a od 1992. član uredništva časopisa Socijalna ekologija. Autor i koautor je brojnih
znanstvenih i stručnih radova.
Dr. sc. Sanja Klempić Bogadi (1975., Split). Znanstvena je suradnica u Institutu za migracije i narodnosti.
Diplomirala je i doktorirala geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Posebno
područje njezina znanstvenog interesa jest demogeografija,
s naglaskom na migraciju i starenje te urbana geografija.
Na Geografskom odsjeku PMF-a predaje kolegij Suvremene sociogeografske teme. Sudjelovala je u više znanstvenoistraživačkih projekata Instituta i objavila je petnaestak
znanstvenih radova.
Dr. sc. Jasenka Kranjčević, arhitektica, znanstveni
suradnik u Institutu za turizam. Bavi se prostornim planiranjem ruralnih prostora te graditeljskom baštinom.
Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih članaka. Sudjelovala je u izradi desetak prostornih planova. Na Arhitektonskom fakultetu predaje izborni kolegij Rurizam, a
na Veleučilištu Vern Turizam i arhitektura. Sudjeluje na
znanstvenim projektima Instituta za turizam i Instituta
Ivo Pilar.
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Mr. sc. Valentina Lasić (1977., Makarska). U Makarskoj je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
Diplomirala je 2000. g. na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu te stekla naslov profesor povijesti
i diplomirani arheolog. Poslijediplomski znanstveni magi-

starski studij „Povijest pomorstva hrvatskog Jadrana“ na
Filozofskom fakultetu u Zadru uspješno je završila 2005.
obranom magistarskog rada „Pomorsko-urbanistički razvoj makarske luke 1918. – 1954.“ Na Sveučilištu u Zadru
2011. upisuje V. semestar znanstvenog doktorskog studija
„Jadran – poveznica među kontinentima“. Sudjelovala je
na znanstvenom skupu „500. obljetnica franjevačkog samostana Uznesenja BDM u Makarskoj“ u listopadu 2002.
Zaposlena je u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića
u Makarskoj.
Prof. dr. sc. Slaven Letica (1947., Podgora). U Podgori je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je u
Makarskoj. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1971. godine, magistrirao 1981. i doktorirao 1984.
godine. Specijalističko obrazovanje iz zdravstvene ekonomike i medicinske sociologije stekao je na sveučilištima
u Leedsu i Edinburghu. Znanstvenu i nastavnu karijeru
gradio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanje redovitog profesora izabran je 1984. godine.
Kao savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije radio je na
različitim istraživačkim i razvojnim projektima u brojnim
europskim zemljama te u Indiji, Kini, Pakistanu, Egiptu,
Tajlandu, Sudanu. Bio je gost-profesor brojnih američkih
sveučilišta, a akademsku 1996./’97. godinu proveo je kao
Fulbrightov stipendist na Sveučilištu Texas A&M. Autor
je i koautor 16 znanstvenih i popularno-znanstvenih knjiga i udžbenika u zemlji i SAD-u. Uz to je i autor više od
sto znanstvenih i stručnih članaka. Uza znanstveni i nastavni rad, profesor Letica bio je i društveno aktivan: više
od četrdeset godina djeluje kao stavotvoritelj (opinion maker) u tiskanim i elektroničkim medijima; bio je neovisni
predsjednički kandidat i neovisni saborski zastupnik u VI.
sazivu Hrvatskog sabora te član saborskog izaslanstva u
Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Kao važan oblik
društvenog i političkog djelovanja posebno ističe položaj
prvog osobnog savjetnika prvog hrvatskog predsjednika
Republike, dr. Franje Tuđmana.
Dr. sc. Geran Marko Miletić diplomirao je sociologiju i kroatologiju na Hrvatskim studija Sveučilišta u
Zagrebu 2000. godine, a magistrirao (2005.) i doktorirao (2009.) sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. godine zaposlen je u Institutu
društvenih znanosti Ivo Pilar, a trenutačno je u zvanju
znanstvenog suradnika. Kao vanjski suradnik od 2008.
godine sudjeluje u nastavi na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U dosadašnjem
znanstvenom radu najveći interes pokazao je za pitanja iz
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područja urbane sociologije, socijalne ekologije te za teme
iz područja sociologije stanovanja. Kao autor ili koautor
objavio je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova te je
sudjelovao u desetak znanstveno-istraživačkih projekata.
Dr. sc. Roko Mišetić (1969., Kotor, Crna Gora)
znanstveni je suradnik u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu, gdje se bavi istraživanjem demografskih
tema. Diplomirao je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu s temom iz demogeografije.
Na Geografskom odsjeku istog fakulteta doktorirao je s
temom: Utjecaj demogeografskih procesa na transformaciju
srednjodalmatinskih naselja. Do sada je u suautorstvu objavio knjige: Otočni logaritam: aktualno stanje i suvremeni
demografski procesi na Jadranskim otocima (2006.), Demografski resursi Republike Hrvatske: sintetični pokazatelji za
županije, gradove i općine (2009.) i dvadesetak znanstvenih
ili stručnih radova.
Dr. sc. Marko Mustapić (1977., Makarska). Diplomirao je na studiju sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (2002.). Radio je kao istraživač u agenciji
za istraživanje tržišta i javnog mnijenja, Target, u Zagrebu,
2003. – 2004., a od 2004. zaposlen je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar na projektu Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija, prvotno kao asistent te od 2011.
kao znanstveni suradnik. Na poslijediplomskom studiju
na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu obranio je magistarski rad 2008. i doktorsku
disertaciju 2011. Od akademske godine 2003./2004. sudjeluje kao vanjski suradnik u nastavi na studiju sociologije
Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, od 2005./2006.
na studijima novinarstva i politologije Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te na Odjelu za izobrazbu trenera
Kineziološkog fakulteta u Zagrebu od 2010./2011. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih
skupova te kao autor i koautor objavio dvadesetak znanstvenih i stručnih radova.
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Prof. dr. sc. Mirko Orlić, redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu, usavršavao se u inozemstvu, najdulje na Scripps Institution of Oceanography
(SAD). Bio je mentor pri izradi tridesetak diplomskih radova, šest magistarskih radova i šest doktorskih disertacija.
Vodio je nekoliko nacionalnih projekata posvećenih međudjelovanju atmosfere i mora te niz međunarodnih projekata iz istoga područja. U okviru tih projekata sudjelovao je
u višemjesečnim istraživačkim krstarenjima Jadranom, na
hrvatskim, američkim i njemačkim istraživačkim brodovima. Bavi se empirijskim i teorijskim istraživanjem fizi-

kalnih procesa u moru i međudjelovanja atmosfere i mora.
Objavio je više od 70 znanstvenih radova, većim dijelom
u međunarodnim publikacijama, više od 100 kongresnih
priopćenja (od čega 12 pozvanih) i jednu knjigu (nagrada
J. J. Strossmayer). Prema podacima Institute for Scientific Information (SAD), do 2011. godine citiran je više od
1000 puta. Obnašao je funkcije u brojnim sveučilišnim i
državnim tijelima, sudjelovao je u organizaciji domaćih i
međunarodnih znanstvenih skupova, bio je urednik časopisa Geofizika, triju znanstvenih zbornika i jedne knjige
te gost-urednik američkog časopisa Journal of Geophysical
Research i europskog časopisa Journal of Marine Systems.
Član je različitih strukovnih udruga, primjerice American
Geophysical Union i The Oceanography Society. Dobio
je Fulbrightovu nagradu, Državnu nagradu za znanost i
Nagradu HAZU za najviše znanstveno dostignuće.
Dr. sc. Krešimir Peračković (1970., Zagreb). Diplomirao je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu 1995. Od 1995. do 1998. radio je
kao istraživač tržišta u sektoru marketinga hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlines. Od 1998. je zaposlen kao
znanstveni novak u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, najprije kao asistent na projektu Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije u Hrvatskoj, od 2002. do 2006.
kao viši asistent na projektu Uloga sociokulturnog kapitala
u razvoju Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije, a od
2007. kao znanstveni suradnik na projektu Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju RH. U višeg znanstvenog suradnika izabran je 2011.
Nakon završenog poslijediplomskog studija iz sociologije
migracija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2001. obranio je magistarski rad
Stavovi povratnih migranata o privatizaciji u Hrvatskoj, a
2006. doktorsku disertaciju Društvo usluga: promjene u socio-profesionalnoj strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske od 1971. do 2001. Od 2002. sudjeluje u nastavi kao
vanjski suradnik na studiju sociologije Hrvatskih studija
Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent na kolegiju Sustavna sociologija 1 i 2., a od 2007. nositelj je temeljnog kolegija Postindustrijsko društvo i izbornih kolegija Sociologija
društvenih promjena i Osnove istraživanja tržišta. 2008.
izabran je za docenta. Također je bio vanjski suradnik i na
Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Splitu od 2006. do 2010. Sudjelovao je na više domaćih i
međunarodnih znanstvenih skupova i objavio dvadesetak
znanstvenih radova iz područja sociologije te monografiju/
udžbenik pod naslovom (Za)što raditi u postindustrijskom
društvu.
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Dr. sc. Sonja Podgorelec (1961., Zagreb). Sociologinja, viša znanstvena suradnica, zaposlena je od 1985. u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. Diplomirala je
i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjem migracija, a poseban znanstveni
interes usmjerila je na istraživanje socioloških aspekata
starenja i kvalitete života u urbanom i ruralnom prostoru Hrvatske. Sudjelovala je u osam znanstvenoistraživačkih projekata Instituta te na dva međunarodna. Objavila
je četrdesetak znanstvenih radova, od toga jednu knjigu
samostalno (Ostarjeti na otoku – kvaliteta života starijega
stanovništva hrvatskih otoka) i tri u koautorstvu. Kao vanjska suradnica predaje na Akademiji dramske umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu.
Dr. sc. Saša Poljanec-Borić (1961., Zagreb). Diplomirala je filozofiju i francuski, a magistrirala sociologiju
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat
iz ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao prevoditelj, istraživač, konzultant i visoki državni službenik, a danas je viša znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar
i viši predavač na specijalističkom studiju održivog turizma na Veleučilištu VERN. Osim u Hrvatskoj, školovala
se u SAD-u i u Francuskoj. Područje njezina istraživačkog rada jesu sociologija razvoja i ekonomija doživljaja, a
područje ekspertize turizam. Objavila je preko dvadeset
znanstvenih radova te surađivala na tridesetak domaćih i
međunarodnih projekata. U Institutu Ivo Pilar trenutačno
surađuje na jednom domaćem i jednom europskom znanstvenom projektu, a kontinuirano vodi tržišne projekte
kontrole kvalitete u turizmu te vanjskog obrazovanja američkih studenata u Hrvatskoj. Nedavno je objavila svoju
prvu knjigu: Turizam i hrvatsko društvo, prilog socioekonomiji lokalnog razvoja.
Dr. sc. Jakša Raguž (1972., Dubrovnik). Diplomirao
je povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu (1997.), gdje je i magistrirao s temom „Pokušaj
utemeljenja „Republike Dubrovnik“ 1991.‒1992.“ (2005.)
te doktorirao s temom „Konavle od raspada Jugoslavije do
kraja Domovinskog rata (1988.‒1995.)“ (2009.). Radio je
u više srednjih škola u Zagrebu kao profesor, a od 2001.
zaposlenik je Hrvatskog instituta za povijest, u Odjelu za
suvremenu povijest. Autor je i koautor pet knjiga, deset
poglavlja u knjigama, devet povijesnih udžbenika te tridesetak znanstvenih i stručnih članaka.
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Dr. sc. Frane Staničić (1981., Makarska). Diplomirao je studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006., gdje se iste godine zapošljava kao asistent na
Katedri za upravno pravo. Sudjeluje u izvođenju nastave
i ispitima kao viši asistent na integriranom studiju prava,
dodiplomskom studiju socijalnog rada, kao i na stručnom
studiju javne uprave. Doktorsku disertaciju s naslovom
„Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj“ obranio je 13.
srpnja 2011. na poslijediplomskom doktorskom studiju
Javno pravo i javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Suradnik je na znanstvenoistraživačkom projektu
Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i na
nacionalni identitet. Sudjelovao je kao izlagač na više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija i stručnih
savjetovanja. Autor je ili koautor 7 znanstvenih radova te
15 drugih tekstova objavljenih u znanstvenim časopisima,
zbornicima radova i stručnim časopisima. U znanstvenom
se radu pretežito bavi upravnim postupkom, upravnim
sporom, izvlaštenjem i regulatornim agencijama.
Dr. sc. Marija Šakić (1980., Zagreb). Diplomirala
je psihologiju 2002. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je kognitivne znanosti
2010. godine na interdisciplinarnom znanstvenom poslijediplomskom studiju „Jezična komunikacija i kognitivna
neuroznanost“ Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. godine
zaposlena je kao znanstveni novak u Institutu društvenih
znanosti Ivo Pilar u Zagrebu te sudjeluje kao asistent u
nastavi na kolegijima iz razvojne psihologije na studiju psihologije Hrvatskih studija.
Luka Šikić, mag. oec. (1986., Zagreb) diplomirao je
na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je zaposlen kao asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar te pohađa doktorski studij na Ekonomskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegovog istraživačkog rada jesu institucionalna ekonomija, ekonomska
povijest i ekonomska politika.
Mihovil Škarica, dipl. iur. (1982., Split). Diplomirao studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006., gdje se iste godine zapošljava kao asistent na
Katedri za upravnu znanost. Sudjeluje u izvođenju nastave
i ispitima kao asistent-predavač na integriranom studiju
prava, dodiplomskom studiju socijalnog rada, kao i na
stručnom studiju javne uprave. Doktorand je na poslijediplomskom doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava
na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Aktivni je član stručne udruge Institut za javnu upravu. Suradnik je na znan-
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stvenoistraživačkom projektu Europeizacija hrvatske javne
uprave: utjecaj na razvoj i na nacionalni identitet. Kao izlagač sudjelovao je na nekoliko domaćih i međunarodnih
znanstvenih konferencija, stručnih savjetovanja i tribina.
Autor je ili koautor pet znanstvenih radova te petnaestak
drugih tekstova objavljenih u znanstvenim časopisima i
zbornicima. U znanstvenom se radu pretežito bavi temama lokalne samouprave i decentralizacije te pitanjima suvremenih upravnih reformi.
Prof. dr. sc. Maja Štambuk, sociologinja, znanstvena
je savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar i
redovita profesorica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u
Zagrebu. Ekspert je za područje ruralnog razvoja, sociologiju sela, ruralni prostor i položaj marginalnih skupina. Objavila je jednu autorsku knjigu, desetak uredničkih
knjiga te preko 30 znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama kao i velik broj članaka u časopisima, knjigama i zbornicima. Vodila je desetak domaćih
znanstvenih projekata. Više godina je obavljala dužnost
glavne i odgovorne urednice časopisa Sociologija sela te
časopisa Društvena istraživanja. Voditeljica je Centra za
urbane i ruralne studije pri Institutu Pilar.
Smiljana Šunde, dipl. oec. (1945., Podgora). Diplomirala je na Višoj turističkoj školi i na Ekonomskom fakultetu te apsolvirala novinarstvo na Fakultetu političkih
znanosti. Radni vijek provela je na Hrvatskoj radioteleviziji (nekadašnjoj Radio-televiziji Zagreb) – prvih godina
kao reporterka, a zatim kao urednica u Dokumentarnom
i u Obrazovnom programu. Osim velikog broja dokumentarnih i obrazovnih radijskih emisija, autorica je sedam radio-drama i jednog dokumentarnog TV-filma. Objavila je
također dvije knjige o običajima i povijesti Podgore: „Sutikla – crkva, legende i običaji u Podgori“ (2001.) i „Sveti
Vicenco – od Rima do Podgore“ (2001.). Studije o prošlosti Podgore i putopise objavljuje u zbornicima i muzejskim
i stručnim časopisima.
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Dr. sc. Marinko Tomasović (1960., Split). Studij
povijesti umjetnosti i arheologije diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Viši kustos i ravnatelj je Gradskog muzeja Makarska. Voditeljem je većine
arheoloških istraživanja na Makarskom primorju i aktivni član ekipa u nizu iskopavanja u Dalmaciji. Autorom
je brojnih radova, knjiga, kataloga, znanstvenih članaka,
pregleda i kraćih osvrta iz okvira materijalne baštine, od
prapovijesti do srednjeg vijeka na prostoru između Cetine i Neretve. Uz uredništvo na katalozima kompleksnijih
izložbi, kritički sagledava literarnu ostavštinu iz okvira
humanističkih znanosti. Izvan matičnog područja bavi se

medievalističkim temama. Član je Hrvatskog arheološkog
društva, Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i Matice hrvatske.
Vedrana Vela Puharić, dipl. ing. (1965., Makarska).
Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 1989. Zaposlenica je Javne ustanove
– Parka prirode Biokovo od 2005., a dobitnica je nagrade
općine Podgora za promicanje kulture 2009. Autorica je
nekoliko radova, a sudjelovala je i u provedbi više izložbi,
radionica i ljetnih škola.
Dr. sc. Danijel Vojak (1980., Zagreb). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest (2003.), 2006. stekao magisterij znanosti na polju
povijesti, a 2011. stekao je doktorat znanosti na polju
povijesti. Od 2008. radi kao asistent-znanstveni novak
na znanstvenom projektu „Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti“ u Institutu
društvenih znanosti Ivo Pilar. Uz proučavanje povijesti i
kulture Roma u Hrvatskoj, proučava povijest Samobora i
sjeverozapadne Hrvatske te iseljeništva.
Prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš (1955.), filologinja, paleoslavistica i folkloristica, znanstvena je savjetnica
u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Studij
slavistike završila je u Parizu na Sveučilištu Sorbonne –
Paris IV, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je u Staroslavenskom institutu u
Zagrebu, a od 2000. u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Zanima se za hrvatsku srednjovjekovnu i stariju pučku
književnost u kontekstu europske hagiografske i propovjedne književnosti te za književnokulturološku animalističku problematiku. Do sada je objavila tri autorske knjige: Knjiga o Jobu u hrvatskoglagoljskoj književnosti (1997.),
Šimun Greblo i njegovo tumačenje Muke Kristove (1493.)
(Pazin 2001.), Sveti Martin: kult sveca i njegova tradicija u
Hrvatskoj (2004.), tri uredničke knjige te velik broj znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima
i zbornicima. Trenutačno je voditeljica projekta MZSO-a,
Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki
i kulturnoantropološki prilozi, a suradnica je na projektu
Genološki aspekti usmene i pučke tradicije i Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti.
Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu voditeljica
je kolegija Hrvatska književnost srednjovjekovlja i Hrvatski
glagolizam na preddiplomskom studiju, dok je na diplomskom voditeljica kolegija Kulturna animalistika.
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Prof. dr. sc. Dražen Živić (1968., Vukovar). Diplomirao je 1993. godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na
istom je fakultetu magistrirao 1998. i doktorirao 2000.
godine. Kao znanstveni savjetnik radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Posebno se bavi istraživanjima
povezanim s demografijom Hrvatske, demografijom malih područja, demografijom braka i obitelji, demografskim
posljedicama rata te etnodemografijom. Bio je voditelj
projekta „Demografski gubici i posljedice Domovinskog
rata“ (2002.–2006.). Od 2008. godine voditelj je projekta
„Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske“. Voditelj je i Područnoga centra Instituta Ivo Pilar u
Vukovaru. Izvanredni je profesor na Odsjeku sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Predaje i na
Studiju povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu,
na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te na Specijalističkom poslijediplomskom studiju Pastoralne teologije na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Dobitnik je Državne
nagrade za znanost na području društvenih znanosti za
znanstvene novake (2001.). Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova u međunarodno referiranim časopisima, zbornicima radova i knjigama. Sudjelovao je na pedesetak hrvatskih i međunarodnih znanstvenih skupova.
Član je više strukovnih udruga te Vijeća za život i obitelj
Hrvatske biskupske konferencije.
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