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Prof. Hon. Prof. Mag. Dr. Dr. Heinrich Badura politički je filozof, analitičar
trendova, počasni profesor na Šleskom sveučilištu u Katovicama. Utemeljitelj je i predsjednik prijašnjega europskoga Think-Tanka, Europske akademije za istraživanje života,
integracije i civilnoga društva (EALIZ) u Beču. Sudjelovao je na mnogim međunarodnim i multilateralnim događanjima kao predavač i savjetnik. Autor je mnogih knjiga
i znanstvenih članaka, urednik, znanstveni mentor, istraživač trendova. Odlikovan je
mnogim priznanjima i počastima za izvanredne doprinose iz područja socijalne etike,
etike i problematike Europske unije, nositelj je nagrade za znanost Instituta društvenih
znanosti Ivo Pilar iz Zagreba za zalaganje i doprinos razvoju humanističkih i društvenih
znanosti i za razvoj humanoga europskoga društva (studeni 2007.). Njegov istraživački
rad obuhvaća područja: Europa – integracija – budućnost, društvo znanja i informacija,
znanost – gospodarstvo – etika – vrijednosti, kultura i politika, moderna uprava, filozofija države i prava, održivost, temeljna prava, globalizacija. Savjetnik je u Saveznom
ministarstvu za znanost, istraživanje i gospodarstvo u Beču (Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirstchaft in Wien) za područja prijenosa znanosti i
međunarodne potpore.
Dr. sc. Ivana Bendra diplomirala je sociologiju i kroatologiju te doktorirala na
interdisciplinarnom doktorskom studiju kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta
u Zagrebu. Znanstvena je novakinja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni
centar Vukovar. Bavi se istraživanjima u okviru sociologije religije, s posebnim naglaskom na religijsku dimenziju Domovinskog rata i obrane Vukovara 1991. godine.
Dr. sc. Sandra Cvikić završila je dvopredmetni dodiplomski studij engleske književnosti i sociologije u Kanadi (University of Western Ontario) te interdisciplinarni
magisterij suvremenih europskih studija u Velikoj Britaniji (University of Sussex).
Doktorirala je na interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Kroatologije na
Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U doktorskom je radu putem kvalitativne
metodologije utemeljene teorije istražila društvene uzroke nasilja u Vukovaru 1991.
godine. Od studenog 2008. radi u Područnom centru Instituta društvenih znanosti
Ivo Pilar u Vukovaru kao stručna suradnica u znanosti. Objavila je više radova u
znanstvenim časopisima i zbornicima radova te sudjelovala na brojnim domaćim i
međunarodnim znanstvenim skupovima i konferencijama.
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Henrik Ivan Damjanović, lic. lit., nakon završene klasične gimnazije stupa u red
cistercita. Nakon završenoga studija teologije u Einsiedelnu (Švicarska) upisuje poslijediplomski studij licencijata, specijalizacija u liturgiji, u Papinskom liturgijskom institutu San Anselmo u Rimu, gdje magistrira 2007. Godine 2013. završava u Münchenu
studij psihoterapije po školi Viktora E. Frankla, Logotherapie und Existenzanalyse,
na Južnonjemačkom institutu za logoterapiju u Fürstenfeldbrucku. Radi kao upravitelj Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti u Vukovaru.
Petar Elez, diplomirani arheolog i profesor povijesti, od 2008. do 2012. bio
je ravnatelj novoosnovanog Državnog arhiva u Vukovaru, matične arhivske ustanove na području Vukovarsko-srijemske županije. Od 2012. zaposlen je na radnom
mjestu voditelja Odjela za obradu i sređivanje arhivskog gradiva Državnog arhiva u
Vukovaru. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova
iz područja arhivistike i povijesti te objavio više stručnih arhivističkih i povijesnih
radova. Polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija povijesti Jadran – poveznica
među kontinentima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru.
Dr. sc. Ana Holjevac Tuković, povjesničarka, diplomirala je i doktorirala na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao povjesničarka i arhivistica
u Hrvatskom državnom arhivu od 1996. do 2006. godine. Od 2006. radi u Hrvatskom
memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata na sređivanju i obradi
arhivskog gradiva. Voditeljica je Odjela za znanstveno istraživanje Domovinskog rata.
Josipa Iljkić, profesorica povijesti i filozofije. Tijekom Domovinskog rata djetinjstvo je s obitelji provela većinom u izbjeglištvu po Hrvatskoj i BiH. Povijest, kultura
i filozofija središte su njezinog interesa. Diplomirala je s temom „Srbijanski koncentracijski logor Velepromet – Vukovar“ te magistrirala s temom „Mirna reintegracija
Hrvatskoga Podunavlja“.
Vlado Iljkić, pravnik-kriminalist, do 1991. zaposlenik Borova, a od početka
1991. djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Policijskoj upravi
Vukovar. Sudionik Domovinskog rata od 1990. do 1996. godine. U obrani Vukovara
četiri je puta ranjavan. U postrojbama policije obnašao je brojne mirnodopske i ratne
dužnosti diljem Hrvatske. Sudionik je Vojno-redarstvenih akcija u Zadarskom zaleđu
i Oluji. Sudjelovao je u mirnoj reintegraciji hrvatskoga Podunavlja kao zapovjednik
Prijelaznih policijskih snaga za grad Ilok. Za rad i sudjelovanje u Domovinskom ratu
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višekratno je odlikovan visokim državnim priznanjima i odličjima. Po odlasku u mirovinu obnaša dužnost predsjednika Udruge umirovljenika MUP‑a Vukovarskih branitelja
Domovinskog rata, a u građanskoj inicijativi „Stožer za obranu hrvatskog Vukovara“
bio je predsjednik Povjerenstva za dokumentaciju, uredsko poslovanje i zapisnik i
Povjerenstva za pravna i temeljna pitanja te član Povjerenstva za odnose s medijima i
glasnogovornik Stožera. Unutar Stožera bio je nositelj projekata: „Definiranje vukovarske zajednice“, „Vukovar – mjesto posebnog pijeteta“ i „Platforma za bolju i pravedniju Hrvatsku“. Nositelj je dijela projekta „Referendum“ koji se odnosio na pravna
pitanja i obranu referendumskog pitanja. Član je Koordinacije udruga proisteklih iz
Domovinskog rata grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.
Prof. dr. sc. Krešimir Kufrin izvanredni profesor na Katedri za metodologiju
Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, nositelj i izvođač nekoliko
kolegija vezanih uz statistiku, računalnu obradu podataka te kvantitativne i kvalitativne
metode istraživanja. Područja osobitog profesionalnog interesa: kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja u društvenim znanostima, socijalna konstrukcija genske
tehnologije, socijalna ekologija (osobito odnos informiranosti, stavova i ponašanja te
socijalni aspekti klimatskih promjena), sociologija rizika te društveni aspekti proizvodnje i potrošnje energije. Iz tih područja proveo je niz istraživanja i objavio tridesetak
znanstvenih radova u časopisima, zbornicima radova i knjigama. Koautor je četiriju
znanstvenih knjiga. Od 1992. član uredništva časopisa Socijalna ekologija, od 2013. glavni
i odgovorni urednik. Od 1994. do 1996. bio je član uredništva Revije za sociologiju. Od
1998. godine član Izdavačkog savjeta časopisa Polemos.
Prof. dr. sc. Renato Matić diplomirao je, magistrirao i doktorirao sociologiju na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Posebno se bavi sociologijom kriminala i
društvene devijantnosti, problemima nasilja i korupcije te društvenim uzrocima predrasuda i diskriminacijskih praksi, s naglaskom na devijantne pojave i probleme hrvatskog
društva u razdoblju tranzicije. Autor je tridesetak znanstvenih i stručnih radova. Od
1994. do 2007. predaje na Fakultetu kriminalističkih znanosti (kasnije Visokoj policijskoj školi) u Zagrebu. Od 2007. zaposlenik je Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
Sudionik je Domovinskog rata i nositelj Spomenice.
Neva Mihalić diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Radila je kao znanstvena novakinja na polju
povijesti i filozofije znanosti. Doktorandica je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u
Zagrebu na polju filozofije uma. Stipendije francuske i bavarske vlade omogućile su
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joj istraživanje i usavršavanje u znanstvenoistraživačkim, sveučilišnim, arhivskim i
muzejskim institucijama u Parizu i Rouenu (eksperimentalna fenomenologija, primijenjena epistemologija) te u Bavarskoj i Baden-Württembergu (kulturna povijest). Kao
slobodna intelektualka piše i objavljuje analitičke, znanstvene i stručne radove temeljem
istraživanja i proučavanja fenomena političke i geostrateške stvarnosti, političke i vojne
povijesti, filozofije i povijesti znanosti, filozofije uma i kognitivnih znanosti te kulturne
povijesti. Objavila je knjigu Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha: hrvatski protuosovinski otpor i
dinamika vojno-političkih strategija na hrvatskom ratištu u Drugom svjetskom ratu.
Prof. dr. sc. Vine Mihaljević doktorirao je 1992. na Teološkom fakultetu
Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu. Znanstveni je savjetnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Bavi se proučavanjem suvremene sociologije religije te
značenjem i ulogom sredstava društvene komunikacije u suvremenom informacijskom i
tehnološkom društvu. Posebno se bavi istraživanjima religijske dimenzije Domovinskog
rata i novih religijskih pokreta u postmodernom razdoblju u Hrvatskoj. Izvanredni je
profesor na Studiju komunikologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Objavio je više znanstvenih i stručnih radova i nekoliko knjiga.
Doc. dr. sc. Ante Nazor, povjesničar, autor je i koautor nekoliko knjiga te
tekstova za kataloge izložbi 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 Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Zagrebu.
Pukovnik Andrija Platužić nastavnik je na Hrvatskom vojnom učilištu, obnašatelj dužnosti načelnika Katedre strategije. Diplomant je Ratne škole „Ban Josip Jelačić“
s radom „Planiranje vojnih operacija u suvremenom okružju – iskustva i novi zahtjevi“
(2010.). Ima višegodišnju nastavničku praksu iz područja operacija i strategije.
Mirjana Semenić Rutko, dr. med., diplomirala je na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je završila poslijediplomski tečaj „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“. Specijalizirala je ginekologiju i porodništvo pri KBC-u Zagreb.
Dragovoljac je Domovinskog rata. Radila je u Općoj bolnici Vukovar do evakuacije 20.
studenoga 1991. godine. Pripadnica je 124. brigade te u više navrata članica saniteta 10.
(vukovarske) domobranske pukovnije. Od 1993. do povratka u Vukovar (1999.) radila
je u Općoj bolnici Pula. Nakon povratka radi u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i
Domu zdravlja Vukovar, a 2004. otvara Privatnu specijalističku ginekološku ordinaciju
234

O AUTORIMA

u Vukovaru. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, predsjednica HLZ‑ove podružnice
Vukovar, osnivačica i članica Lige protiv raka Vukovar, članica Društva ginekologa i opstetričara pri HLZ-u, članica UHLDDR-a, članica Udruge Braniteljice Domovinskog rata
VSŽ‑a od osnutka, predsjednica po osnutku prve dvije godine, potom dopredsjednica.
Izlagala je na brojnim hrvatskim i međunarodnim stručnim kongresima i simpozijima.
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 antropologije pri
Sveučilištu u Zagrebu i 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 – Područni 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. Dobitnik je Državne nagrade za znanost 2001. za znanstvene
novake u području društvenih znanosti za istraživanje demografskih gubitaka i posljedica Domovinskog rata. Voditelj je Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru i
član Upravnog vijeća Instituta Pilar. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova
u časopisima, zbornicima radova i knjigama. Sudjelovao je na šezdesetak domaćih i
međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Član je Vijeća za život i obitelj Hrvatske
biskupske konferencije i predsjednik Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar.
Sudionik je Domovinskog rata.
Prof. dr. sc. Ozren Žunec, redoviti profesor Odsjeka za sociologiju Filozofskog
fakulteta u Zagrebu, predstojnik Katedre za vojnu sociologiju. Autor je mnogih radova
o ratu u Hrvatskoj, između ostalog knjiga Goli život: socijetalne dimenzije pobune Srba u
Hrvatskoj (dva sveska, 2007.), Rat i društvo. Ogledi iz sociologije vojske i rata (1998.) i Planet
mina. Taktičko-tehnički, humanitarni, socijalni, ekološki i međunarodnopravni aspekti uporabe
kopnenih mina u suvremenom ratu (1997.). Pored sociologije, područja znanstvenog interesa
i nastavničke prakse uključuju povijest filozofije i antropologiju.
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