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Prof. dr. sc. Sanja Špoljar Vržina znanstvena je savjetnica u Institutu druš-
tvenih 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. Nositeljica je 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.

Prof. dr. sc. Božo Skoko izvanredni je profesor na Fakultetu političkih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću. Pročelnik je Odsjeka za 
novinarstvo i odnose s javnošću. Doktorirao je i magistrirao politologiju na proble-
matici imidža država i međunarodnih odnosa s javnošću. Područja njegovih istraživa-
nja vezana su uz odnose s javnošću, medije i komuniciranje, međunarodne odnose, 
brendiranje destinacija te problematiku hrvatskog identiteta i imidža. Suutemeljitelj je 
vodeće hrvatske agencije za odnose s javnošću Millenium promocije. Kao konzultant 
u odnosima s javnošću vodio je mnogobrojne komunikacijske projekte u Hrvatskoj 
i inozemstvu te savjetovao vodeće menadžere, političare, korporacije i institucije, 
uključujući Delegaciju Europske komisije u Hrvatskoj. Trenutačno sudjeluje u nizu 
projekata strateškog komuniciranja za hrvatske i inozemne korporacije i institucije te 
u brendiranju nekoliko europskih gradova i regija. Objavio je pet knjiga te pedesetak 
znanstvenih i stručnih radova s područja međunarodnih odnosa, odnosa s javnošću, 
medija i promocije.

Prof. dr. sc. Dražen Živić znanstveni je savjetnik u Institutu društvenih znanosti 
Ivo Pilar. Posebno se bavi istraživanjima povezanima s demografijom Hrvatske, demo-
grafijom malih područja, demografijom braka i obitelji, demografskim posljedicama 
rata te etnodemografijom. Dobitnik je Državne nagrade za znanost (2001.) za znan-
stvene 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. Predsjednik je Upravnog vijeća Gradskog muzeja 
Vukovar. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova u časopisima, zbornicima 
radova i knjigama. Sudjelovao je na pedesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih 
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i stručnih skupova i konferencija. Član je Vijeća za život i obitelj Hrvatske biskupske 
konferencije te Pastoralnog vijeća i Povjerenstva za pastoral braka i obitelji Đakovačko- 
-osječke nadbiskupije.

Dr. sc. Ivo Turk znanstveni je suradnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. 
Diplomirao je geografiju na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakul-
teta u Zagrebu 2001. godine. Magistrirao je 2006., doktorirao 2010. na istome fakultetu. 
Bavi se demografijom i socijalnom geografijom. Surađivao je na dvama znanstvenim 
projektima: Demografski gubitci i posljedice Domovinskog rata i Demografski aspekti urbano- 
-ruralne polarizacije Hrvatske. Od 2012. do 2013. bio je izvršni voditelj tržišnog projekta 
Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku. Od 2014. voditelj je projekta Croatia Maymester 
Study Abroad čiji su nositelji Institut Pilar i University of  Georgia, SAD. 

Nikola Šimunić znanstveni je novak u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. 
Diplomirao je geografiju na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Bavi se istraživa-
njima iz područja demografije (depopulacija ruralnih područja), regionalne i prometne 
geografije. Vanjski je suradnik na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta 
u Zadru.

Doc. dr. sc. Ivo Džinić docent je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja antropologije, kulturne 
memorije, retorike i kulture. Godine 1998. diplomirao je na Teologiji u Đakovu, u to 
vrijeme pripojenom učilištu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Na Katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču obranio je 2005. doktorsku 
disertaciju iz teologije, a 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktor-
sku disertaciju iz filozofije. Od 2006. do 2014. bio je zaposlen na Katoličkom bogoslov-
nom fakultetu u Đakovu. Član je Međunarodnog društva pastoralnih teologa Srednje i 
Istočne Europe sa sjedištem u Beču i Hrvatskog filozofskog društva. 

Dr. sc. Josip Esterajher, diplomirani politolog, magistar političkih znanosti i 
doktor političkih znanosti. Područja znanstvenog, stručnog i/ili profesionalnog interesa: 
politički, sigurnosni i društveni procesi na području Jugoistočne Europe, teorije krize i 
raspad SFRJ i politika nacionalne sigurnosti. Radio je na Fakultetu političkih znanosti 
u Zagrebu, Institutu za istraživanje upravljanja i rada u Ljubljani, Hrvatskom radiju 
Vukovar, Uredu za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvu 
obrane Republike Hrvatske. Trenutačno radi u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost.
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Branimir Kurmaić studirao je na Filozofskom fakultetu na Sveučilištu u Osijeku 
gdje je stekao akademsko zvanje magistra edukacije filozofije i magistra engleskog jezika 
i književnosti, prevoditeljskog smjera. Član je Matice hrvatske i udruge Hrvatskih kato-
ličkih intelektualaca, a trenutačno je na zamjeni kao učitelj engleskog jezika u Osnovnoj 
školi Mitnica u Vukovaru.

Domagoj Matić studirao je na Sveučilištu u Zagrebu gdje je stekao akademsko 
zvanje magistra filozofije te prvostupnika religijskih znanosti. Član je udruge Hrvatskih 
katoličkih intelektualaca i Matice hrvatske. Objavio je nekoliko znanstvenih radova i 
sudjelovao na brojnim znanstvenim simpozijima (“Međunarodni dani bioetike” na 
Lošinju, “Neoskolastika u Hrvatskoj” u Zagrebu, “Razvoj javne uprave” na Veleučilištu 
u Vukovaru i dr.).

Prof. dr. sc. Danijel Labaš filozofiju i teologiju studirao je u Zagrebu i Rimu 
(Pontificia Università Gregoriana). Iz komunikacijskih znanosti doktorirao je 1996. 
na Università Pontificia Salesiana u Rimu. Stručno se usavršavao na Radiotelevisione 
Italiana u Rimu i Westdeutscher Rundfunku u Kölnu. Na Hrvatskim studijima stalno 
je zaposlen od 2007. Povjerenik je za nastavu i studente i ECTS koordinator te nositelj 
kolegija: Medijska pedagogija, Mediji u nastavi, Metodika područja društvenih znanosti 
(komunikologija), Osnove komunikologije, Novinarska etika, Semiotika u masovnom 
komuniciranju, Film i religija, Povijest i teorija filma, Veliki režiseri europske kine-
matografije, Mediji i djeca, Mediji i nasilje, Politička komunikacija, Sociološki aspekti 
masovne komunikacije, Mediji i bioetika, Introduction to Global Communication i 
Medienkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Sudjelovao je na brojnim znanstve-
nim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu i objavio više knjiga i zbornika te znanstvenih 
i stručnih članaka u hrvatskim časopisima.

Mateja Večerić rođena je 1991. godine u Zagrebu gdje je završila Žensku opću 
gimnaziju Družbe sestara milosrdnica. Preddiplomski studij komunikologije i sociologije 
pohađala je na Hrvatskim studijima gdje je 2015. magistrirala komunikologiju obranivši 
rad “Ratno izvještavanje u katoličkom tjedniku Glas Koncila – Studija slučaja Vukovar”. 
Dugogodišnja je članica uredničkog vijeća lista Duh zajedništva (glasila Župe sv. Mihaela 
arkanđela u zagrebačkoj Dubravi). Povremeno piše za Glas Koncila. 

Pukovnik Andrija Platužić nastavnik je na Hrvatskom vojnom učilištu iz 
područja operacija i strategije te načelnik Katedre strategije. Diplomant je Ratne škole 
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“Ban Josip Jelačić” s radom “Planiranje vojnih operacija u suvremenom okružju – 
iskustva i novi zahtjevi” (2010.).

Brigadir Željko Živanović nastavnik je na Hrvatskom vojnom učilištu iz područja 
operacija i strategije. Diplomant je Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro”.

Prof. dr. sc. Ozren Žunec redoviti je profesor Odsjeka za sociologiju Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu i 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.

Prof. dr. sc. Gordan Črpić prorektor je za organizaciju i poslovanje pri 
Hrvatskom katoličkom sveučilištu gdje je ujedno pročelnik studijskog odjela socio logije. 
Bio je tajnik Komisije Hrvatske biskupske konferencije “Iustitia et pax”. Sudjelovao je 
na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te na domaćim i međunarod-
nim simpozijima. Objavio je znanstvene radove u autorskim i uredničkim knjigama, 
poglavlja u knjigama te znanstvene članke u različitim časopisima. Član je više među-
narodnih društava i udruga koje se bave temama sociologije i religije te član Hrvatskog 
sociološkog društva.

Dr. sc. Josip Bošnjaković poslijedoktorand je pri Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Đakovu i pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Svećenik 
je Đakovačko-osječke nadbiskupije i kao psiholog-psihoterapeut voditelj bračnih i 
obiteljskih savjetovališta u Osijeku i Slavonskom Brodu. Član je Hrvatske psihološke 
komore, Talijanske udruge transakcijske analize (SIAT) i Europske udruge transakcijske 
analize (EATA).

166


