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ŽIVOTOPISI AUTORA

Dr. sc. Sandra Cvikić (1967.), sociologinja, znanstvena je suradnica u 
Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Završila je dvopredmetni dodiploms-
ki studij engleske književnosti i sociologije u Kanadi (University of Western 
Ontario) te interdisciplinarni magisterij suvremenih europskih studija u Ve-
likoj Britaniji (University of Sussex) kao stipendistica Ministarstva europskih 
integracija RH i britanske Vlade. Tema magistarske disertacije odnosila se 
na kritički pristup (sociološko-povijesna perspektiva) u analizi socioloških 
teorija modernizacije koje objašnjavanju pojavu nacionalizma i proces stva-
ranja hrvatskoga nacionalnog identiteta na primjeru Vukovara 1991. godine. 
Doktorirala je 2016. godine na interdisciplinarnom doktorskom studiju kro-
atologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Tema doktorske dis-
ertacije je Vukovar u drugoj polovici 20. stoljeća: društveni uzroci nasilja, u okviru 
koje putem kvalitativne metodologije utemeljene teorije istražuje društvene 
uzroke koji su doveli do počinjenja strašnih zločina 1991. godine. Od stude-
nog 2008. godine radi u Područnom centru Instituta Pilar u Vukovaru. Po-
dručje njezina znanstvenog interesa su hrvatska socijalistička paradoksalna 
modernizacija, tranzicijska pravda (kultura sjećanja), migracije (izbjeglištvo), 
Domovinski rat i traumatizirane populacije te postmodernistički metodološki 
(konstruktivistička utemeljena teorija, foucaultovska analiza diskursa) i te-
orijski okvir kritičke sociologije (Foucault, Agamben). Objavila je više radova 
u znanstvenim časopisima i zbornicima radova.

Dr. sc. Dražen Živić (1968.), geograf i demograf, znanstveni je savjetnik 
u trajnom zvanju u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Diplomirao, mag-
istrirao i doktorirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu. Od 2006. do 2019. bio je voditelj Područnoga centra Instituta Pi-
lar u Vukovaru, a od 2019. pomoćnik je ravnatelja Instituta Pilar. Područja 
znanstvenog interesa vezana su uz opću demografiju, demografiju Hrvatske, 
demografiju malih područja, demografiju Domovinskog rata, etnodemografi-
ju i demografiju braka i obitelji. Objavio je više od dvije stotine znanstvenih i 
stručnih rasprava u znanstvenim časopisima, knjigama i zbornicima radova. 
Autor je jedne i suautor četiriju znanstvenih publikacija. Uredio je dvadesetak 
knjiga i zbornika radova. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim 
znanstvenim i znanstveno-stručnim skupovima, kongresima, konferencija-
ma i okruglim stolovima. Održao je veći broj znanstvenih i popularnoznan-
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stvenih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Držao je nastavu na Fakultetu 
hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskom katoličkom sveučilištu, 
Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku, Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru te Diplomatskoj akademiji 
Ministarstva europskih i vanjskih poslova. Vanjski je suradnik Ratne škole 
„Ban Josip Jelačić“ Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“. Dobitnik 
je Državne nagrade za znanost za znanstvene novake u području društvenih 
znanosti za istraživanje demografskih gubitaka u Domovinskom ratu (2001.), 
kao i drugih priznanja za dosadašnji znanstveni rad. Član je radnih tijela broj-
nih institucija, ustanova i udruga. Predsjednik je Upravnog vijeća Gradskog 
muzeja Vukovar. Živi i radi u Vukovaru i Zagrebu. 

Josipa Maras Kraljević (1974.), povjesničarka i etnologinja, diplomirala 
je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nekoliko je godina radi-
la kao profesorica povijesti u osnovnoškolskoj i gimnazijskoj ustanovi. Go-
dine 2006. zapošljava se u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom cen-
tru Domovinskog rata u Zagrebu, gdje radi kao arhivistica i povjesničarka. 
U procesu je završetka doktorske disertacije na Fakultetu hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu s temom iz razdoblja Domovinskog rata. Autorica je više 
stručnih i znanstvenih radova i prikaza te je sudjelovala na brojnim skupovi-
ma arhivističkih i historiografskih profila. Kao stručna suradnica surađivala 
je s muzejskim ustanovama u Zagrebu te bila članica različitih povjerenstava 
na državnoj i gradskoj razini.


