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Dr. sc. Mato Artuković, povjesničar, diplomirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu te doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Bavi se nacionalnom poviješću, poviješću Srba u Hrvatskoj i hrvatsko-srpskim
odnosima te poviješću manjina u Hrvatskoj. Napisao je četiri knjige i više desetaka
znanstvenih i publicističkih članaka. Radi u Hrvatskom institutu za povijest – Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu.
Mladen Barać, povjesničar, znanstveni novak u Hrvatskom institutu za povijest – Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Znanstveni interes ponajviše je usmjeren prema tematici iz moderne hrvatske povijesti, odnosno, prema
političkim i društvenim aspektima povijesnog razvoja Hrvatske iz druge polovine
20. stoljeća.
Ružica Barbarić, potpredsjednica Udruge SUNČICA – zlostavljane žene u
Domovinskom ratu.
Marija Barčot magistar je komunikologije i prvostupnik filozofije. Diplomirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Dr. sc. Albert Bing, povjesničar, viši znanstveni suradnik, zaposlen je u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Bavi se suvremenom povijesti 20. stoljeća,
posebice recentnom prošlošću koja se odnosi na raspad Jugoslavije i državno osamostaljenje Hrvatske. U tom sklopu objavljivao je radove vezane uz problematiku
tranzicije i pozicioniranja Hrvatske u međunarodnoj zajednici. Uža područja interesa su međunarodna politika, društvena povijest, ljudska prava, položaj manjina,
filozofija povijesti itd.
Dr. sc. Josip Esterajher, diplomirani politolog i doktor političkih znanosti.
Područja znanstvenog, stručnog i profesionalnog interesa vezana su uz političke,
sigurnosne i društvene procese na području Jugoistočne Europe, teorije krize i
raspada SFRJ kao i politiku nacionalne sigurnosti. Godine 1991. bio je urednik na
Hrvatskom radiju Vukovar. Od 1992. do 1995. radio je u Uredu za prognanike i
izbjeglice Vlade Republike Hrvatske. Danas je djelatnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Dr. sc. Anna Givargizyan, filolog. Lingvistica, kandidatkinja na kulturalnim
studijima. Profesorica na odjelu za lingvistiku pri Državnoj akademiji za slavensku kulturu. Glavna urednica armenskog časopisa za kulturu Zham, koji izlazi u
Moskvi.
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Tomislav Jonjić, odvjetnik, objavio je više od sedam stotina novinskih i publicističkih tekstova, tridesetak znanstvenih i stručnih članaka, dvije samostalne
i jednu koautorsku knjigu. Član je uredništva više novina i časopisa. Polaznik je
treće godine poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti.
Prof. dr. sc. Hrvoje Kačić, sveučilišni profesor u miru i odvjetnik, stručnjak
u području pomorskog prava. Zastupnik u prvom sazivu Hrvatskoga sabora.
Predstavljao je Republiku Hrvatsku na nekoliko zasjedanja Konferencije o bivšoj
Jugoslaviji u Haagu tijekom rujna i listopada 1991., koja se održavala pod pokroviteljstvom Europske zajednice. U svojstvu predsjednika Odbora za vanjsku
politiku predvodio je saborske delegacije u zastupanju Sabora u Parlamentu Vijeća Europe. Od siječnja 1994. do lipnja 2001. obavljao je dužnost predsjednika
Državne komisije za granice Vlade Republike Hrvatske.
Mr. sc. Patricija Kajić Kudelić, pravnica, magistrirala je EU kriminologiju
na KU Leuvenu u Belgiji. Doktorandica je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Nekoliko godina radila je u pravosuđu te u državnoj upravi, gdje
je više godina provela u institucijama zaduženim za suradnju s Međunarodnim
kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Objavila je više stručnih članaka na temu
Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, Stalnog kaznenog suda te Međunarodnog suda pravde.
Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, teolog i crkveni povjesničar. Predavao je ekumensku i moralnu teologiju te crkvenu povijest i umjetnost na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Hrvatskim
studijima, Evangeličkom teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ i teološkim
fakultetima u Njemačkoj. Središnje mjesto u njegovu opusu zauzimaju ekumenizam i crkvena povijest. Objavio je zapažene knjige iz ekumenske teologije. Objavio
je više od 400 teološko-ekumenskih, crkvenopovijesnih, biografskih članaka te
osvrta, komentara i prikaza.
Dr. sc. Danijel Labaš zaposlen je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Područja njegova znanstvenoga zanimanja su deontologija medija i novinarska etika, semiotika i sociologija medija, medijska pedagogija, neverbalna komunikacija te odnos filma i religije. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova
te uredio više knjiga i zbornika. Bio je zamjenik direktora Informativne katoličke
agencije i urednik informativnog programa Hrvatskoga katoličkog radija; kao novinar i urednik djelovao je u Glasu Koncila.
Prof. dr. sc., fra Božo Lujić, franjevac, profesor je na Katedri Svetoga pisma
na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj projekta novoga prijevoda Svetoga pisma SZ i sam prevoditelj više biblijskih knjiga s hebrejskoga na hrvatski u organizaciji Hrvatskoga biblijskoga društva. Sudionik na više
domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bibliografija radova obuhvaća 13
knjiga i preko 300 znanstvenih, stručnih i stručno-popularnih radova.
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Dr. sc. Vinicije B. Lupis, povjesničar, povjesničar umjetnosti i arheolog, viši
znanstveni suradnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, voditelj Područnog
centra Instituta Pilar u Dubrovniku. Objavio je stotinjak znanstvenih radova i
više knjiga s temom sakralne baštine, povijesti i povijesti umjetnosti dubrovačkog
kraja i Boke kotorske. Urednik je više časopisa i zbornika, a kao vanjski suradnik
HRT-a dao je svoj prilog za cijeli niz dokumentarnih emisija o povijesti i baštini
Dubrovnika.
Prof. dr. sc. Stjepan G. Meštrović, američki sociolog, profesor sociologije na
Texas A&M University. Autor je više od petnaest knjiga i priznati međunarodni
stručnjak u pitanjima ratnih zločina. Unuk je hrvatskoga kipara Ivana Meštrovića.
Prof. dr. sc. Vine Mihaljević znanstveni je savjetnik u Institutu društvenih
znanosti Ivo Pilar te izvanredni profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je nekoliko knjiga i više znanstvenih i stručnih radova u relevant
nim domaćim i stranim znanstvenim publikacijama. Posebno se bavi istraživanjima iz sociologije religije, komunikologije i pastoralne teologije.
Doc. dr. sc. Ante Nazor, povjesničar, autor je i koautor nekoliko knjiga te
tekstova za kataloge izložaba s temama iz Domovinskog rata. Napisao je više znanstvenih i stručnih radova, većinom s problematikom iz hrvatske vojne povijesti,
objavljenih u prigodnim zbornicima ili stručnim časopisima. Urednik je više knjiga i autor scenarija za dokumentarni film „Vukovar 1991.”. Ravnatelj je Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Zagrebu.
Danijel Rehak, vukovarski branitelj, predsjednik Hrvatskoga društva logoraša srpskih koncentracijskih logora.
Prof. dr. sc. Ivan Rogić, sociolog, znanstveni savjetnik u Institutu Pilar. Napisao je više knjiga, samostalno i u suradnji, u kojima se obrađuju promjene u
suvremenom hrvatskom društvu.
Dr. sc. Ivica Šola diplomirao je i doktorirao na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao predavač radio je na KBF-u u Đakovu i
Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Sudionik je brojnih domaćih i međunarodnih simpozija te prevoditeljskih projekata s njemačkog i talijanskog jezika.
Kao publicist surađuje i piše u brojnim domaćim dnevnim listovima i tjednicima.
Radi na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
gdje obnaša dužnost predsjednika Katedre za medijsku kulturu.
Prof. dr. sc. Sanja Špoljar Vržina znanstvena je savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Diplomirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Suosnivačica je Instituta za antropologiju, Zagreb (1992.)
i prvog Studija antropologije pri Sveučilištu u Zagrebu (2000.). Profesorica je an-
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tropologije pri Sveučilištu u Zagrebu i na drugim sveučilištima te nositeljica brojnih
zaduženja u tijelima nacionalne i međunarodne akademske zajednice; provodi (ko)autorska istraživanja i publicira s domaćim i međunarodnim timovima u području
prisilnih migracija, javnog zdravstva i antropologije.
Dr. sc. Mateo Žanić, sociolog, viši asistent u Institutu društvenih znanosti
Ivo Pilar – Područnom centar Vukovar. Objavio je nekoliko znanstvenih radova te
sudjelovao na više domaćih i međunarodnih konferencija.
Prof. dr. sc. Dražen Živić znanstveni je savjetnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Posebno se bavi istraživanjima povezanima s demografijom Hrvatske, demografijom malih područja, demografijom braka i obitelji, demografskim
posljedicama rata te etnodemografijom. Voditelj je Područnoga centra Instituta
Pilar u Vukovaru. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova u časopisima,
zbornicima radova i knjigama.

