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Dr. sc. Albert Bing, viši znanstveni suradnik, zaposlen je u Hrvatskom institutu za
povijest. Rođen je 1956. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu, gimnaziju i fakultet
završio je u Zagrebu. Magistrirao je iz povijesnih znanosti (Američki način života u
zagrebačkom dnevnom listu Obzor 1929.–1933.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
(1999.) te doktorirao na istom fakultetu (2005.) na temu Hrvatsko-američki odnosi
1991.–1995.
Dr. sc. Antonija Petričušić, poslijedoktorandica – predavačica, asistentica na katedri
za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. na Pravnom fakultetu Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu. Prije toga završila je poslijediplomski studij iz
područja ljudskih prava i demokratizacije Sveučilišta u Sarajevu i Bologni te diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti i na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Tijekom dodiplomskog pravnog studija za studentske radove nagrađena je nagradom
Svjetskog viktimološkog društva, Dekanovom nagradom i Rektorovom nagradom.
Radila je kao znanstvena suradnica u Institutu za austrijsko, europsko i poredbeno javno
pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu, kao znanstvena novakinja
u Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, kao suradnica Ministarstva pravosuđa
Republike Hrvatske te kao znanstvena suradnica na Europskoj akademiji u Bolzanu u
Italiji. Do sada je sudjelovala i surađivala u nizu međunarodnih znanstvenih projekata.
Osim toga, povremeno je bila angažirana kao konzultantica u projektima međunarodnih
organizacija (Vijeće Europe, European Training Foundation, Misije OSCE-a u Bosni i
Hercegovini) i kao trenerica na mnogobrojnim radionicama međunarodnih i domaćih
udruga civilnog društva.
Dr. sc. Zoran Janjetović, viši znanstveni suradnik, zaposlen je u Institutu za noviju
istoriju Srbije u Beogradu. Rođen je 1967. u Zagrebu. Od 1987. do 1993. studirao
je povijest na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poslijediplomske studije polazio
je na istom fakultetu na Katedri za opštu savremenu istoriju 1993.–1997., kao i na
Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti 1994./95. Magistrirao je na oba sveučilišta
radom o protjerivanju njemačke manjine iz Vojvodine 1944.–1948. Doktorirao je na
istoj katedri s tezom „Nacionalne manjine u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941“. Od
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1994. radi u Institutu za noviju istoriju Srbije. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih
projekata i tridesetak konferencija (uglavnom u inozemstvu). Objavio je šest knjiga
(o manjinama u Jugoslaviji, jugoslavensko-njemačkim odnosima, popularnoj kulturi i
Drugom svjetskom ratu u Srbiji) i osamdesetak članaka.
Dr. sc. Vladimir Geiger, znanstveni savjetnik, zaposlen je u Hrvatskom institutu
za povijest. Rođen je u Đakovu 1962. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i doktorirao 1996. tezom „Njemačka
etnička zajednica u Đakovu i Đakovštini od početka 19. do sredine 20. stoljeća“. Od
1993. radi u Hrvatskom institutu za povijest (tada Institut za suvremenu povijest) u
Zagrebu. Istražuje povijest i sudbinu hrvatskih Nijemaca te partizansku i komunističku
represiju i zločine u Hrvatskoj potkraj Drugoga svjetskog rata i u neposrednom poraću.
Autor je nekoliko knjiga i više znanstvenih, stručnih i publicističkih radova u domaćim
i stranim znanstvenim časopisima. Također, izlagao je na mnogobrojnim domaćim i
međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.
Mr. sc. Renata Trischler direktorica je Njemačke zajednice – Zemaljske udruge
Podunavskih Švaba u Hrvatskoj u Osijeku. Rođena je 1974. u Hanauu u Njemačkoj.
Od 1977. godine živi s obitelji u Osijeku. Magistrica je ekonomskih znanosti od 2009.
godine, a doktorandica iz područja političkih znanosti. Od 1991. do 2002. radila je kao
novinarka u Glasu Slavonije i Večernjem listu i na Slavonskom radiju. Godine 1996.
uključila se u aktivno osnivanje ogranka a potom i središnjice Njemačke zajednice u
Osijeku. Od 2007. do 2011. članica je Vijeća njemačke nacionalne manjine u Osijeku,
a od 2011. Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije. Od 2005.
na dužnosti je izvršne direktorice Njemačke zajednice (Zemaljska udruga Podunavskih
Švaba u Hrvatskoj). Godine 2015. imenovana je članicom Savjeta za nacionalne manjine
RH i postala je njegovom potpredsjednicom. Bavi se manjinskim pitanjima austrijske,
njemačke i drugih nacionalnih manjina.
Dr. sc. Vlatka Dugački, znanstvena suradnica u Leksikografskom zavodu Miroslav
Krleža. Rođena je u Zagrebu 1976. Diplomirala je povijest i bohemistiku na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu, gdje je 2011. obranila doktorski rad „Češka i slovačka manjina
u međuratnoj Jugoslaviji (1918.–1941.)“. Zaposlena je u Leksikografskom zavodu
Miroslav Krleža kao izvršna urednica Židovskoga biografskog leksikona. Težište znanstvenog rada usmjerila je na nacionalne manjine. Članica je Hrvatsko-češkoga društva
i Društva za hrvatsku povjesnicu.

386

O autorima

Doc. dr. sc. Filip Škiljan, viši znanstveni suradnik u Institutu za migracije i narodnosti. Rođen je u Zagrebu 1980. godine. Doktorirao je 2009. godine na Odsjeku za
povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom Politička opredjeljivanja u Hrvatskom
zagorju 1941.–1945. Voditelj je izbornog kolegija Balkanske zemlje u dvadesetom stoljeću u
sklopu preddiplomskog studija povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
(2008.–) i izbornog kolegija Hrvatska u dvadesetom stoljeću na diplomskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2010. –). Od 2003. do 2006. bio je
kustos zbirke fotografija i digitalnih zapisa u sklopu Javne ustanove Spomen-područje
Jasenovac. Od 2006. do 2010. radio je u Arhivu Srba u Republici Hrvatskoj – Srpsko
narodno vijeće. Od 2010. zaposlen je u Institutu za migracije i narodnosti.
Naida Mihal Brandl, znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na
Katedri za judaistiku. Rođena je 1971. godine u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju
školu. Diplomirala je 1999. povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Od 2001. do 2003. na magistarskom je studiju iz židovske povijesti na Jewish
Theological Seminary of America u New Yorku na kojem joj je preostao završni ispit.
Od 2000. do 2001. godine radi kao koordinatorica za judaizam na projektu Religijski
atlas jugoistočne Europe. Za vrijeme jednogodišnjeg studija u ješivi u Jeruzalemu 2004.
sudjeluje u radu na projektu Sefardski Židovi i Šoa za područje Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Srbije, Makedonije i Italije pod pokroviteljstvom Sephardic Educational
Centre u Jeruzalemu. Od 1999. do odlaska na magistarski studij radi kao stručna suradnica u Vladi Republike Hrvatske, u Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u
Republici Hrvatskoj, a od 2006. godine zaposlena je u svojstvu znanstvene novakinje na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za judaistiku. Upravo završava
doktorski rad „Židovi u Hrvatskoj od 1944./5. do 1952. godine“.
Dr. sc. Danijel Vojak, znanstveni novak u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.
Rodio se 1980. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Samoboru, a gimnaziju u
Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Odsjeku za povijest Filozofskog
fakulteta u Zagrebu. Od 2005. do 2006. radio je za Izdavačko-grafičko poduzeće Ibis-grafika u sklopu razvojno-istraživačkog projekta Manjinske skupine i njihova uklopljenost u postojeći sustav. Potom je radio kao koordinator projekta monitoringa i analize
medija u Hrvatskom helsinškom odboru. 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 u Zagrebu. Bavi se
istraživanjem manjinske povijesti u Hrvatskoj te povijesti samoborskog područja i
Zagrebačke županije.
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Slaven Kale, povjesničar. Zaposlen je u Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu.
Rođen je 1984. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine
2003. upisao je Hrvatske studije na kojima je diplomirao povijest 2008. godine. Iste
godine upisao je doktorski studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Tema doktorata je Politička i kulturna javnost Banske Hrvatske o Poljacima i poljskom
pitanju u drugoj polovici 19. stoljeća. Studijski boravio u Poljskoj. Vanjski je suradnik
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.
Dr. sc. Dragutin Babić, viši znanstveni suradnik Instituta za migracije i narodnosti.
Doktorirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom (Re)konstrukcija
ruralnih lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba – primjer zapadnog dijela Brodsko-posavske županije. Od 1999. zaposlen je u Institutu za migracije i narodnosti, Zagreb.
Bavi se istraživanjem sociologije migracija, ratne migracije, nacionalnog pitanja i nacio
nalizma, suživotom Hrvata i Srba te otočnim migracijama.
Stanko Rihtar, stručni savjetnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Rođen je u
Zagrebu 1959. godine. Nakon što je diplomirao psihologiju, od 1988. radi u Vjesnikovoj
Službi novinskog istraživanja. Godine 1992. prelazi u Institut Pilar u kojem, kao stručni
savjetnik, ostaje do danas. Iako se primarno bavi istraživanjem javnoga mnijenja,
socijalnom i političkom psihologijom te metodološkim pitanjima, interdisciplinarno
je usmjeren, pa je i surađivao i surađuje na brojnim projektima koji zahtijevaju takav
pristup. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih skupova, objavio je nekoliko
poglavlja u knjigama, dvadesetak znanstvenih radova i više od četrdeset elaborata,
studija ili istraživačkih izvješća.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, viša znanstvena suradnica, zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Rođena je 1971. u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu i srednju
školu. Diplomirala je 1997. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, na jednopredmetnoj povijesti. Godine 2000. zaposlila se kao znanstvena
novakinja-asistentica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, a od 2008.
na radnom je mjestu istraživačice, znanstvene suradnice te od 2014. na radnom mjestu
više znanstvene suradnice. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je (2003.) i
2007. obranila doktorsku disertaciju. Dobitnica je triju inozemnih stipendija (CEEPUS,
2004., Vlade Republike Mađarske, 2005. i Rotschild Foundation 2008.). Autorica je jedne
knjige i suurednica triju zbornika. Objavila je 32 znanstvena rada te veći niz drugih napisa,
prikaza i osvrta u znanstvenim i stručnim časopisima i ostalim publikacijama. Sudjelovala
je priopćenjem na 19 međunarodnih i 35 domaćih znanstvenih skupova.
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Prof. dr. sc. Renata Franc, znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo
Pilar. Rođena je u Zagrebu 1967. Doktorirala je u području psihologije na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine. Njena su područja istraživačkog interesa
stavovi i vrijednosti, međugrupni odnosi, mladi, kvaliteta života. Predaje Socijalnu
psihologiju i Političku psihologiju na Studiju psihologije na Hrvatskim studijima
Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je voditeljica hrvatskog tima te voditeljica jedne
dionice projekta EU FP7 Measuring youth well-being (MY Web; 2014–2016), članica
hrvatskog tima i voditeljica triju dionica u Hrvatskoj u EU FP7 projektu Memory,
Youth, Political Legacy and Civic Engagement (MYPLACE: 2011–2015, http://www.
fp7-myplace.eu) te članica COST Akcije IS1205 Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union (2012–2016). Glavna je i odgovorna urednica hrvatskog časopisa Društvena istraživanja (Journal of Social Research),
članica uredništva časopisa The Journal of Community Positive Practices (JCPP) te
časopisa Multidisciplinary Journal for Applied Ethics and Business Administration.
Prof. dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik u Institutu društvenih znanosti Ivo
Pilar. Rođen je u Vukovaru 1968. godine, u kojemu je završio osnovnu i srednju školu.
Diplomirao je 1993. godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao 1998. i doktorirao
2000. godine temom disertacije: Demogeografski okvir i posljedice rata protiv Hrvatske
(1991.–1997.). Posebno se bavi istraživanjima povezanima uz demografiju Hrvatske,
demografiju malih područja, demografiju braka i obitelji, demografske posljedice rata
te etnodemografiju. Voditelj je područnoga centra Instituta društvenih znanosti Ivo
Pilar u Vukovaru te predavač na nekoliko sveučilišta.
Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice,
književnik, publicist. Rođen je u Tavankutu, Vojvodina/Srbija 1967. godine. Srednju
elektrotehničku školu završio je u Subotici. Na grupi Filozofija na novosadskome
Filozofskom fakultetu diplomirao je 1996. Predavač je povijesti filozofije na Teološko-katehetskom institutu Subotičke biskupije. Član je uredništva subotičkog dvotjednika
Žig (1994.–96.), zatim zamjenik (1996.–97.) a na koncu njegov glavni i odgovorni urednik (1998.). Prvi je glavni i odgovorni urednik programa na hrvatskom jeziku na Radio
Subotici (1998.–2000.). Jedan je od inicijatora, pokretača te predsjednik Privremenog
upravnog odbora Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ (2002.–2004.). Izvršni
je urednik Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca.
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Doc. dr. sc. Mario Bara, znanstveni suradnik na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
na katedri za sociologiju. Rođen je u Somboru 1977. godine. Diplomirao je povijest i
sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine, a doktorirao 2014. na
istom fakultetu. Od 2008. do 2014. godine zaposlen je u Institutu za migracije i narodnosti, Zagreb. Član je uredništva Leksikona podunavskih Hrvata Bunjevaca i Šokaca
te Godišnjaka za znanstvena istraživanja koji izdaje Zavod za kulturu vojvođanskih
Hrvata iz Subotice. Od 2014. radi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Znanstveni
interes: sociologija migracija, sociologija etničkih odnosa, socijalna historija, hrvatske
manjine u Srbiji, Mađarskoj i Rumunjskoj.
Dr. sc. Zlatko Šram, ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti. Rođen je u Petrinji
1952. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
tezom Društveni karakter, politička kultura i struktura ličnosti: komparativna analiza
zagrebačkih i beogradskih studenata. Od 1973. do 1984. zaposlen je na Odsjeku za
psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1984. do 1993. zaposlen je u Centru
za socijalni rad u analitičko-istraživačkoj jedinici u Subotici. Od 1994. do 2008. radi
u Centru za društvena istraživanja d.o.o. u Subotici. Od 2008. zaposlen je u Institutu
za migracije i narodnosti, Zagreb. Znanstveni interes: interrelacije etničkih stavova,
ideologijskih obrazaca, vrijednosnih orijentacija, religioznosti i osobina ličnosti.
Izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić, izvanredna profesorica na Hrvatskim studijima Sveučilišta
u Zagrebu gdje predaje hrvatsku dijalektologiju. Rođena je u Splitu 1957. godine. Na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila osmosemestralni studij kroatistike
diplomskim radom Etnici i ktetici u splitskoj i trogirskoj općini, te četverosemestralni
poslijediplomski studij smjera lingvistike magistarskim radom Struktura čakavskih
dijalekatnih rječnika. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
disertacijom Tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima. Do lipnja
2007. bila je zaposlena kao asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU u
Zagrebu, od srpnja 2006. do studenoga 2007. kao docentica na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Splitu, a od prosinca 2007. zaposlena je kao docentica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 90 znanstvenih radova, 178 preglednih
i stručnih radova te 290 radova pretežito popularno-znanstvenoga sadržaja u različitim
časopisima, serijskim publikacijama, zbornicima i knjigama u Hrvatskoj i u inozemstvu,
te dvije knjige: Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj (Zagreb, 1999.), u suradnji s B.
Petrović, i Hrvatski tisak u dijaspori (Zagreb, 2000.).
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Doc. dr. sc. Castilia Manea-Grgin, viša znanstvena suradnica, zaposlena je u Institutu
društvenih znanosti Ivo Pilar. Rođena je u Bukureštu (Rumunjska) 1969. godine, gdje je
1993. diplomirala na Povijesnom fakultetu. Godine 1994. magistrirala je iz srednjovjekovnih studija na Central European University u Budimpešti. Od 1998. zaposlena je u
Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“. Titulu doktora povijesnih znanosti stekla je na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Od 2008. predaje kao vanjska suradnica na Odsjeku za romanistiku istog Fakulteta. Znanstveni interes je ponajviše
pokazala u vezi s poviješću hrvatske nacionalne manjine u Rumunjskoj (godine 2012.
bila joj je objavljena i knjiga na tu temu) te hrvatsko-rumunjskim povijesnim vezama.
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