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Nataša Bokan, sociologinja, docentica na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu (Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj). Rođena je 1978. godine u Zagrebu. 
Nakon završetka zagrebačke II. gimnazije upisuje jednopredmetni sveučilišni studij 
na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje diplomira 
2004. godine. Poslijediplomski doktorski studij sociologije pri istom fakultetu završava 
2012. godine obranom doktorske disertacije Konceptualni pristupi ekološkim mikrosocijalnim 
zajednicama: studija slučaja u Hrvatskoj pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Vladimira Laya. 
Na Agronomskom fakultetu radi najprije kao asistentica, potom kao viša asistentica 
od 2004. do 2014. godine. U srpnju 2014. godine izabrana je u znanstveno-nastavno 
zvanje docentice. Tijekom rada na Fakultetu bavi se znanstvenoistraživačkim radom: 
surađuje na znanstvenim projektima, sudjeluje na međunarodnim i domaćim znan-
stvenim skupovima, boravi na inozemnim sveučilištima, objavljuje znanstvene radove, 
podurednica je i recenzentica u znanstvenim časopisima, članica je Upravnog odbora 
Hrvatskog agroekonomskog društva te tajnica Sekcije za sociologiju prostora Hrvatskog 
sociološkog društva.

Ivan Brlić, povjesničar, znanstveni suradnik u Institutu društvenih znanosti Ivo 
Pilar (Područni centar Gospić). Rođen je 1983. u Rijeci gdje pohađa Prvu riječku hrvat-
sku gimnaziju opći smjer (1997.–2001.). Dvopredmetni studij povijesti i informatike 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 2007. godine. U Institutu 
Ivo Pilar radi od 2008. u suradničkom zvanju asistent i viši asistent. Poslijediplomski 
doktorski studij iz povijesti pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu završio je 
2013. godine obranom doktorske radnje Građanske udruge u Lici od 1860. do 1940. pod 
vodstvom mentora prof. dr. sc. Željka Holjevca. U lipnju 2017. izabran je u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika. Bavi se raznovrsnim temama iz hrvatske, posebice ličke 
suvremene povijesti. Autor je desetak znanstvenih i više stručnih radova. Sudjeluje 
na znanstvenim projektima, međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama. 
Potpredsjednik je Ogranka Matice hrvatske u Gospiću i suradnik pri Učiteljskom 
fakultetu u Gospiću. 

Anita Bušljeta Tonković, sociologinja, znanstvena suradnica u Institutu druš-
tvenih znanosti Ivo Pilar (Područni centar Gospić). Rođena je 1984. u Gospiću. 
Nakon završetka gimnazije u Gospiću upisuje dvopredmetni sveučilišni studij na 
Odjelu za sociologiju i Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru, gdje diplomira 2007. 
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Poslijediplomski doktorski studij iz sociologije pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu 
završava 2014. godine obranom doktorske disertacije Mogućnosti održivog razvoja srednje 
Like pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Vladimira Laya. U Institutu Ivo Pilar radi 
kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice i više asistentice od 2008. 
do 2016. godine. U lipnju 2016. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice. Surađuje na znanstvenim projektima, sudjeluje na međunarodnim i doma-
ćim znanstvenim skupovima, objavljuje znanstvene radove, urednica je i recenzentica 
u znanstvenim časopisima, autorica je knjige Mogućnosti održivog razvoja Središnje Like. 
Prinosi analizi ljudskog i socijalnog kapitala. Članica je Hrvatskoga sociološkog društva i 
Sekcije za sociologiju prostora pri istom društvu. 

Neven Duvnjak, sociolog, viši znanstveni suradnik u Institutu društvenih znano-
sti Ivo Pilar (Područni centar Split). Rođen je 1964. godine u Zagrebu. Jednopredmetni 
studij sociologije završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. 
Na istom odsjeku magistrirao je 2001. godine s temom Katolička Crkva u Hrvatskoj i 
problem pravednog socijalnog poretka pod mentorstvom prof. dr. sc. Vjekoslava Mikecina. 
Na Sveučilištu u Zadru upisuje poslijediplomski znanstveni studij Kultura i društvo, 
a doktorira 2007. obranivši disertaciju Sociološki aspekti prehrane u urbanom kontekstu: od 
predmoderne prema postmoderni pod mentorstvom prof. dr. sc. Anči Leburić. Tijekom 
1995. i 1996. boravi na Columbia University, City of  New York, završivši program 
Religijske slobode i ljudska prava. U Institutu Ivo Pilar radi od 1992. godine. Bavi se 
znanstvenoistraživačkim radom na području sociologije religije, sociologije hrane i 
prehrane te sociologije kulture. Surađuje u znanstvenim projektima i međunarodnim i 
domaćim znanstvenim skupovima te objavljuje znanstvene radove. Od 2008. do 2016. 
u nastavničkom zvanju docenta predaje kolegije Uvod u sociologiju i Sociologiju kulture 
na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.

Kajo Ferić, diplomirani inženjer građevinarstva, tehnički savjetnik u odjelu 
Strateškog planiranja u tvrtki CEMEX Hrvatska. Rođen je 1969. u Splitu. Diplomirao 
je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1996. godine nakon čega se zapo-
šljava u Institutu građevinarstva Hrvatske (IGH) gdje se bavi ispitivanjima karakte-
ristika građevinskih materijala, tehnološkim nadzorom pri izvođenju građevina te 
ekspertizama stanja postojećih građevina, a posebno trajnošću građevinskih materijala 
i građevina. Kao asistent sudjelovao je u izvođenju nastave na Splitskom sveučilištu i 
Veleučilištu te u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Od 2005. zaposlen je u tvrtki 
CEMEX Hrvatska gdje obavlja aktivnosti marketinga, istraživanja tržišta, tehničke 
podrške kupcima i krajnjim korisnicima, edukacije prodajnog tima, kupaca i krajnjih 
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korisnika. Također koordinira aktivnosti na istraživanju i razvoju novih proizvoda i 
novih načina primjene proizvoda te na promociji i lobiranju prema dionicima i dono-
siocima odluka. Od 2011. zastupa tvrtku u radu Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. 
Predavač je na edukativnom modulu Održivi materijali i resursi od 2013. do 2017. 
Član je Hrvatske komore ovlaštenih inženjera građevinarstva od 1999. Voditelj je 
radne grupe za primjenu cementa i betona pri udruženju Croatia Cement Association. 
Bio je član upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju u mandatu od 2013. 
do 2015. te ponovno u mandatu od 2016. do 2018. Poslijediplomski sveučilišni studij 
Građevinarstvo na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu 
upisuje 2016. godine.

Tea Gutović, sociologinja, doktorandica Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakul-
teta u Zagrebu. Rođena je 1992. godine u Splitu. Nakon završetka jezične gimnazije u 
Splitu upisuje jednopredmetni sveučilišni studij pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog 
fakulteta u Splitu, gdje diplomira 2016. godine. Godine 2013. upisuje i stručni studij 
pri Kineziološkom fakultetu u Splitu. Poslijediplomski doktorski studij Sociologije 
pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2017. Tijekom studiranja na Odsjeku 
za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu bavi 
se znanstvenoistraživačkim radom. Objavila je sedam znanstvenih i stručnih radova 
te sudjelovala na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Dobitnica je 
Nagrade dekana za uspješnost tijekom studija (2014. i 2016.). Članica je Hrvatskoga 
sociološkog društva.

Katarina Milković, ekonomistica, ravnateljica Javne ustanove Pećinski park 
Grabovača od 2009. do 2017. Rođena je 1977. u Zagrebu. Studira na Veleučilištu 
Nikola Tesla u Gospiću, gdje 2009. završava Stručni studij ekonomike poduzetništva. 
Školovanje nastavlja na Veleučilištu u Šibeniku gdje 2017. završava Diplomski specija-
listički stručni studij menadžmenta. Od 2009. u svojstvu ravnateljice Pećinskog parka 
Grabovača sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim konferencijama. Autorica je 
projekta Geoznanstveni edukativni centar (GEC). Koautorica je znanstvenog rada 
Geoscientific Educative Centre as a Potential Sustainable Communities Building Model, prezenti-
ranom na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Places and Technologies. Voditeljica 
je četiriju projekata: EU-a Wildelife watch – increasing capacities for sustainable development in 
protected areas, Karst 4U – discover undiscovered, Karst 4U – Explore Croatian nature i Discover 
Croatia: Think Green, Act For Future. Inicijatorica je razvoja volonterskog turizma u 
Perušiću. Svojim je nastojanjima omogućila uvrštavanje Pećinskog parka Grabovača u 
asocijaciju Parkovi Dinarida s ciljem promocije geobaštine Hrvatske. Organizatorica 
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je Generalne skupštine Parkova Dinarida u Perušiću u 2016. godini. U svrhu popula-
rizacije geobaštine i geoturizma započela je i projekt Lika Cave Trekk 2016. godine. U 
suradnji s Geografskim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu organizirala je 2017. međunarodni znanstveno-stručni skup Georaznolikost, 
geobaština i geoturizam u krškim područjima.

Olga Orlić, etnologinja i arheologinja, znanstvena suradnica u Institutu 
za antropologiju u Zagrebu. Rođena je 1976. u Zagrebu. Klasičnu gimnaziju u 
Zagrebu završava 1994. godine, a 2000. godine diplomira etnologiju i arheologiju na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 2001. do 2006. radila 
je kao kustosica u Etnografskom muzeju Istre. Za svoju prvu samostalnu izložbu 
Tkalci u Istri (2004.) dobila je godišnju nagradu Milovan Gavazzi Hrvatskoga 
etnološkog društva. Magistrirala je 2009. na Poslijediplomskom studiju etnologije 
i kulturne antropologije Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a na istom je 
sveučilištu stekla titulu doktorice znanosti iz antropologije u okviru izvandoktorskog 
studija. Od 2006. zaposlena je u Institutu za antropologiju u Zagrebu, najprije kao 
znanstvena novakinja, a od 2013. kao znanstvena suradnica. U dosadašnjem znan-
stvenoistraživačkom radu sudjeluje na više nacionalnih i međunarodnih projekata te 
brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Godine 2014. i 2015. vodila 
je tim Programa popularizacije znanosti AntroPOP. Autorica je više znanstvenih 
i stručnih radova. Od 2008. članica je uredništva časopisa Hrvatskoga etnološkog 
društva Etnološka tribina. Jedna je od osnivačica neformalne istraživačke skupine 
Ruralije kojoj je jedan od ciljeva pokrenuti interdisciplinarna znanstvena istraživanja 
ruralnog prostora u Hrvatskoj. 

Toni Popović, sociolog, asistent na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta 
u Splitu. Rođen je 1985. u Splitu. Nakon završetka opće gimnazije u Omišu upisuje 
jednopredmetni sveučilišni studij pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u 
Splitu, gdje diplomira 2013. Poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ 
(modul Mediteranski interdisciplinarni kulturološki studij) pri Filozofskom fakultetu 
u Splitu upisuje 2014. gdje je student treće godine. Poslijediplomski doktorski studij 
sociologije pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2017. Na Odsjeku za socio- 
logiju Filozofskog fakulteta u Splitu radi kao asistent od 2016. Bavi se nastavnim i 
znanstvenoistraživačkim radom: održava seminarsku nastavu, surađuje u znanstvenim 
projektima, sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i objavljuje 
znanstvene radove. Dobitnik je Nagrade dekana za uspješnost tijekom studija (2011.). 
Član je Hrvatskoga sociološkog društva. 
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Renata Relja, sociologinja, izvanredna je profesorica na Odsjeku za sociologiju, 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Rođena je 1967. u Splitu. Diplomirala je, 
magistrirala i doktorirala na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Doktorsku disertaciju Noviji doprinosi sociološkoj metodologiji: suvremena etnografija 
obranila je 2003. godine. U zvanje izvanredne profesorice izabrana je 2013. Tijekom 
dosadašnjeg radnog vijeka obnaša brojne funkcije: voditeljica je Područnog centra 
Instituta Ivo Pilar u Splitu, pročelnica Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu 
u Splitu, dugogodišnja glavna urednica znanstvenog časopisa Zbornik radova Filozofskog 
fakulteta u Splitu, predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost Filozofskog fakulteta 
u Splitu, članica Povjerenstva za znanstvenu i stručnu literaturu Sveučilišta u Splitu, 
članica predsjedništva Hrvatskoga sociološkog društva, ECTS povjerenica za Filozofski 
fakultet, članica sveučilišnog Povjerenstva za odabir kandidata u sklopu programa 
Erasmus+. Suradnica je na brojnim znanstvenim i stručnim projektima od čega valja 
izdvojiti ESF projekt Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije stručnjaka 
za obrazovanje odraslih. Unutar Znanstvenoga centra izvrsnosti za školsku efektiv-
nost i menadžment, voditeljica je ustrojbene jedinice Filozofskog fakulteta u Splitu. 
Jedna je od urednica knjige School Effectiveness and Educational Management. Towards a  
South-Eastern Europe Research and Public Policy Agenda (Palgrave Macmillan, London, 
2016.). Boravila je na brojnim usavršavanjima u inozemstvu: u Wroclawu, Poljska – 
Institute for Sociology; Cuenca, Španjolska – Área de Sociología de la UC; Sydney, 
Australija – Croatian Studies Centre na Macquarie University. Inicirala je i realizirala 
potpisivanje brojnih Erasmus+ ugovora o međunarodnoj suradnji. Predavala je na 
Doktorskom studiju sociologije na Sveučilištu u Zagrebu. Unutar nastavne djelatnosti 
na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu realizira sljedeće temeljne kole-
gije: Sociologija rada, Etnografski pristupi u sociologiji, Turizam u suvremenom društvu 
i Temeljni sociološki pojmovi. U svojstvu vanjske suradnice Ekonomskog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu izvodi predmete Sociologija turizma i Sociologija. Objavila je više 
od 50 znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarod-
nim znanstvenim skupovima. Područja njezina znanstvenog i profesionalnog interesa 
uključuju sociologiju rada i organizacije, etnografiju, sociologiju turizma i sociologiju 
mladih. Članica je Hrvatskoga sociološkog društva.

Anđelina Svirčić Gotovac, sociologinja, viša znanstvena suradnica u Institutu 
za društvena istraživanja u Zagrebu (Centar za istraživanje znanosti i prostora) i 
docentica na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođena je 1976. u Šibeniku 
gdje završava opću gimnaziju. Diplomirala je 1999. dvopredmetni studij sociologije i 
filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od svibnja 2000. zaposlena 
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je kao znanstvena novakinja u Institutu za društvena istraživanja u grupi za urbano- 
-ruralnu sociologiju. Magistrirala je 2006. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu s temom iz sociologije prostora Sociološki aspekti mreže naselja u zagrebačkoj 
regiji pod vodstvom mentorice dr. sc. Dušice Seferagić. Doktorirala je 2009. u području 
urbane sociologije obranivši disertaciju Utjecaj društvenih aktera na procese gentrifikacije i 
pauperizacije: primjer Zagreba pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Ognjena Čaldarovića 
i dr. sc. Dušice Seferagić, također na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Godine 2010. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice, a 2015. u zvanje više znan-
stvene suradnice. U naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2016. 
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem od ak. god. 2009./2010. 
sudjeluje u izvođenju nastave kao vanjska suradnica na obaveznom kolegiju Sociologija 
urbanih i zaštićenih prostora te kao mentorica na studentskim završnim radovima. Od 
2006. izvršna je urednica, a od 2012. glavna i odgovorna urednica znanstvenog časo-
pisa Sociologija i prostor pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Voditeljica je i 
suradnica u znanstvenim međunarodnim i domaćim projektima, sudjeluje na međuna-
rodnim i domaćim znanstvenim skupovima, objavljuje znanstvene radove, urednica je i 
kourednica nekoliko zbornika radova i tematskih brojeva časopisa, autorica je poglavlja 
u knjigama te recenzentica u znanstvenim časopisima (domaćim i stranim). Članica 
je Hrvatskoga sociološkog društva i Sekcije za sociologiju prostora pri Hrvatskom 
sociološkom društvu.

Nikola Šimunić, demograf  i socijalni geograf, znanstveni novak u suradničkom 
zvanju asistenta u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (Područni centar Gospić). 
Rođen je 1986. u Gospiću. Nakon srednjoškolskoga gimnazijskog obrazovanja završava 
preddiplomski (2008.) i diplomski (2010.) studij primijenjene geografije na Odjelu za 
geografiju Sveučilišta u Zadru. Poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica 
kontinenata na istom Sveučilištu završava 2017. godine obranom doktorske disertacije 
Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije pod vodstvom mentora prof. 
dr. sc. Damira Magaša. U Institutu Ivo Pilar zaposlen je od 2012. Tijekom ak. god. 
2013./2014. u svojstvu vanjskog suradnika predaje kolegij Zemljopis na Odjelu za 
nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru. Uže područje njegova znanstvenog 
interesa vezano je uz demografiju, regionalnu geografiju i GIS. Sudjeluje na međuna-
rodnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama. Objavljuje znanstvene i 
stručne radove. Član je Hrvatskoga geografskog društva, Matice hrvatske i Hrvatske 
gorske službe spašavanja.
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Ivo Turk, demograf  i socijalni geograf, viši znanstveni suradnik u Institutu 
društvenih znanosti Ivo Pilar. Rođen je 1977. u Zagrebu. Nakon završetka I. gimna-
zije u Zagrebu upisuje studij geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje diplomira 2001. godine. Magistrira 
na istom fakultetu 2006. godine s temom Suvremena demogeografska obilježja i procesi u 
Karlovačkoj županiji, čime se usmjerava na proučavanje demografske i demogeografske 
problematike. Na istom fakultetu doktorira (2010.) obranom disertacije Srednji gradovi 
Hrvatske – suvremeni demogeografski procesi, čime se potvrđuje kao demograf. Bavi se 
demografijom i socijalnom geografijom, a posebno ga zanima regionalna demografija 
Hrvatske. Od 2004. zaposlen je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Godine 2011. 
izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2016. u zvanje višeg znanstve-
nog suradnika. Autor je dvadesetak znanstvenih radova. Surađuje u dvama znanstve-
nim projektima: Demografski gubitci i posljedice Domovinskog rata i Demografski 
aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske. Od 2012. do 2013. izvršni je voditelj 
tržišnog projekta u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar: Turistički cvijet – kvaliteta 
za Hrvatsku. Od 2014. od 2015. voditelj je projekta Croatia Maymester Study Abroad 
čiji su nositelji Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i University of  Georgia (SAD). 
Član je Hrvatskoga geografskog društva.
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