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Dr. sc. Ivana Bendra na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu završila je studij 
kroatologije i sociologije (2000.–2006.) te poslijediplomski interdisciplinarni studij 
kroatologije na kojemu je doktorirala 2015. na temu Religioznost stanovnika Vukovara 
za vrijeme opsade 1991. Od 2007. zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar 
– Područni centar Vukovar kao znanstvena novakinja, a od 2020. kao znanstvena 
suradnica. Objavila je 18 znanstvenih radova iz područja sociologije religije i teolo-
gije, od čega 10 u časopisima koji se referiraju u međunarodno priznatim bazama, a 
koautorica je jedne znanstvene publikacije. Kao članica programsko-organizacijskog 
odbora sudjelovala je u pripremi 10 znanstveno-stručnih skupova. Izlagala je na 11 
domaćih znanstveno-stručnih skupova te 4 međunarodna. Sudjelovala je na više 
znanstvenih i tržišnih projekata.

***

Prof. dr. sc. Mirko Bilandžić redoviti je profesor na Odsjeku za sociologiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj dvaju kolegija: Sociologija 
nacionalne i međunarodne sigurnosti i Terorizam i društvo čime je na akademsku 
razinu u Republici Hrvatskoj uveo studije terorizma. Predaje i na sveučilišnom 
Vojnom studiju Zagrebačkog sveučilišta gdje je nositelj modula za vojnoobavje-
štajnu specijalizaciju. Nastavu izvodi na četiri doktorska studija: na Odsjecima 
za sociologiju i Informacijsko-komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta i 
na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Sveučilištu Sjever, kao i 
na poslijediplomskom studiju Oftalmologija i optometrija Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu. Kao gost-predavač predaje i na međunarodnoj Ratnoj školi 
Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Suautor je programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Upravljanje krizama“ na Sveučilištu u Zagrebu kojem je 
i voditelj od 2011. godine. Od 2008. glavni je i odgovorni urednik znanstveno-
stručnog časopisa Polemos za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, od 2012. član 
Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Security Dialogues koji izdaje Sveučilište 
Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Sjeverna Makedonija, a od 2018. Uredničkog odbora 
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znanstvenog časopisa Kriminologija & socijalna integracija. Bio je sudionik, izlagač 
s pozivnim predavanjima ili moderator na pedesetak domaćih i međunarodnih 
konferencija te znanstvenih i stručnih skupova. Mentorirao je oko 150 diplomskih, 
poslijediplomskih i doktorskih radova. Predstojnik je katedre za Vojnu sociologiju 
na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od veljače 
2011. ima status eksperta Europske komisije: European Commission, Security Scrutiny 
Procedure National Expert, FP7, Security Working Programm. Član je Hrvatskoga socio-
loškog društva, a ranije Vijeća društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu (2012.–2013.), Society of  Competitive Intelligence Professionals, Alexandria, SAD 
(2008.–2012.) te Savjeta za prevenciju i suzbijanje terorizma Vlade RH (2009.–
2014.). Obavljao je funkciju direktora sigurnosti Europskih sveučilišnih igara Zagreb-
Rijeka 2016. Kao rezultat znanstvenoistraživačkog rada objavio je 10 knjiga, 50-ak 
znanstvenih i stručnih radova te izradio 40-ak prikaza i recenzija knjiga i radova u 
znanstvenim i stručnim časopisima. Područja osobitog znanstvenog interesa su niz 
područja iz okvira prvenstveno sociološke znanosti i političkih znanosti: nacionalna 
sigurnost, međunarodna sigurnost, socijetalna sigurnost, terorizam, protuterori-
zam, obavještajne studije, komparativni sustavi nacionalne sigurnosti te „business 
intelligence“ (poslovno-obavještajno djelovanje). Važnije njegove knjige su: Sport i 
nacionalna sigurnost: terorizam, špijunaža i korupcija u nogometu i ostalim sportovima (2019., 
suautor); Nacionalna sigurnost: prognoziranje ugroza (2019.); Sjeme zla: uvod u studije 
terorizma (2014.), Poslovno-obavještajno djelovanje: Business intelligence u praksi (2008.); 
Sjeverna Irska između rata i mira (2005.); Osnove nacionalne sigurnosti (2005., suautor) te 
Diplomacija i obavještajna aktivnost (1998.).

***

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić svećenik je Đakovačko-osječke nadbiskupije 
i izvanredni profesor na Katedri moralne teologije i socijalnog nauka Crkve na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) u Đakovu Sveučilišta u Osijeku. Od 
2005. do 2010. obnašao je službu prodekana za nastavu, od 2010. do 2014. prode-
kana za znanost, a trenutačno obnaša službu dekana KBF-a u Đakovu. Sudjeluje u 
radu brojnih vijeća među kojima je vrijedno istaknuti članstvo u Upravnom odboru 
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Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije 
(HBK), potom u Vijeću za katehizaciju i novu evangelizaciju te službu tajnika 
Komisije „Iustitia et pax“ HBK-a, kao i članstvo u Društvu socijalnih etičara Srednje 
Europe sa sjedištem u Beču. Bio je član Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne 
strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017.–2021. 
pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske (2016.–2019.), a od 2018. član je 
Upravnog vijeća te Uredničkog vijeća časopisa Radovi Zavoda za znanstveni i umjet-
nički rad HAZU-a u Đakovu. U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji voditelj je Ureda 
za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja te predsjednik Instituta 
za novu evangelizaciju „Sv. Ivan Pavao II.“ sa sjedištem u Osijeku. Od 2000. do 
2008. bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Diacovensia KBF-a u Đakovu, a od 
početka 2002. do konca 2013. bio je glavni urednik stručnog pastoralnog mjeseč-
nika Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Do sada je objavio 
dvije knjige te više od trideset znanstvenih i stručnih članaka, a sudjelovao je i u 
nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Urednik je dvaju zbornika i jedne 
monografije te Sabranih djela mons. dr. sc. Marina Srakića, nadbiskupa đakovačko-
osječkog u miru, u 12 svezaka (9000 stranica). Godine 2015., u prigodi obilježavanja 
200. obljetnice rođenja biskupa Strossmayera, uredio je i četiri sveska (2700 stranica) 
korizmenih i prigodnih okružnica i poslanica te značajnijih govora i osvrta biskupa 
Strossmayera. Godine 2016. bio je dobitnik Godišnje nagrade Grada Đakova za 
osobit doprinos u području vjerskog i kulturnog života Grada Đakova. 

***

Dr. sc. Josip Esterajher diplomirani je politolog, magistar političkih znanosti i 
doktor političkih znanosti. Područja njegova znanstvenog, stručnog i/ili profesio-
nalnog interesa su politički, sigurnosni i društveni procesi na području Jugoistočne 
Europe, teorije krize i raspad SFRJ te politika nacionalne sigurnosti. U dosadaš-
njoj znanstvenoj i stručnoj karijeri radio je na Fakultetu političkih znanosti u 
Zagrebu, u Institutu za istraživanje upravljanja i rada u Ljubljani, na Hrvatskom 
radiju Vukovar, u Uredu za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske te 
u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Trenutačno radi u Uredu Vijeća za 
nacionalnu sigurnost.
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Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić znanstvena je savjetnica u Institutu društvenih 
znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, a specijalizirala se na području migracija visokoobrazo-
vanih kadrova i povratnih migracija, politike identiteta, procesa postsocijalističke trans-
formacije s regionalnim naglaskom na Srednjoj i Jugoistočnoj Europi te građanskog 
obrazovanja. Magistrirala je kulturnu antropologiju i europsku etnologiju, a dokto-
rirala sociologiju u Frankfurtu na Majni (stipendistica Zaklade Konrad Adenauer). 
Kao gostujuća doktorandica provela je godinu dana (1996./1997.) na Massachusetts 
Institute of  Technology u Cambridgeu, SAD. Od 2000. godine, osim angažmana 
u znanosti i visokom obrazovanju, radila je i u javnom sektoru u službi za vanjske 
poslove Zaklade Konrad Adenauer te vodila njihov ured u Bosni i Hercegovini od 
2001. do 2005., a od 2016. do 2018. bila je na čelu operativnog odjela u njemačkoj 
Saveznoj agenciji za građansko obrazovanje. Uz akademski rad, kao stručna savjetnica 
surađuje s međunarodnim i nevladinim organizacijama, veleposlanstvima, među-
narodnim medijima i znanstvenim institucijama, a bavi se i građanskim sektorom 
– suosnivačica je i predsjednica Uprave zagrebačke zaklade Znanje na djelu i THE 
CIVICS Innovation Huba za paneuropsko građansko obrazovanje.

***

Mr. sc. Igor Jakobfi rođen je 5. veljače 1978. u Osijeku u kojem živi do 2012. 
kada se s obitelji seli u Beli Manastir. Od 2001. do 2018. zaposlen je kao vjero-
učitelj u više osnovnih i srednjih škola, a od 2018. kao asistent na Katedri moralne 
teologije i socijalnog nauka Crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u 
Đakovu Sveučilišta u Osijeku. Od 2003. godine tajnik je Ureda za promicanje 
socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja, a od 2019. član Upravnoga odbora 
Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. 
Od 2016. godine dva puta mjesečno održava socijalne tribine u Institutu za 
novu evangelizaciju „Sv. Ivan Pavao II.“ u Osijeku. Sa skupinom vjernika laika 
2014. godine osniva u Belom Manastiru udrugu Prijatelji sv. Martina koja pruža 
različite humanitarne i socijalne usluge najugroženijim stanovnicima na području 
Baranje. Do sada je objavio tridesetak stručnih i znanstvenih radova iz područja 
socijalnog nauka Crkve. 
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Doc. dr. sc. Danijela Lucić docentica je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na Vojnim studijima na Hrvatskom vojnom učilištu 
„Dr. Franjo Tuđman“. Autorica je i koautorica nekoliko znanstvenih monografija. 
Objavila je više stručnih i znanstvenih radova, najviše iz područja vojne i sigur-
nosne tematike te poslovno-obavještajnog djelovanja. Izvršna je urednica časopisa 
za interdisciplinarna istraživanja rata i mira Polemos te članica uredništva časopisa 
Anali Hrvatskog politološkog društva. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih 
znanstvenih i stručnih konferencija.

***

Dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, znanstvena savjetnica, radila je u Institutu za 
migracije i narodnosti u Zagrebu od 2000. do 2019. godine kada prelazi u Institut 
društvenih znanosti Ivo Pilar. Najvećim dijelom bavi se istraživanjima vezanim 
uz migracije, hrvatske iseljenike i demografsku problematiku Republike Hrvatske. 
Radila je na projektima MZOS-a: Hrvatska dijaspora, Hrvatske migrantske zajed-
nice: pripadnost i multikulturalizam, Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom 
društvu. Godine 2002. bila je na znanstvenoistraživačkoj stipendiji Istraživačkog 
vijeća (Research Council) iz Osla na Sveučilištu u Stavangeru u Norveškoj. Na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu doktorirala je 2005. godine, 
a 2008. završila je Diplomatsku akademiju MVPEI-ja. Na Hrvatskim studijima 
Sveučilišta u Zagrebu do 2012. godine držala je kolegije Povijest hrvatskog iselje-
ništva i Migracije na Mediteranu. Objavila je više od pedeset znanstvenih radova 
te sudjelovala na više od stotinu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih 
skupova, kongresa i konferencija. Među autoričine znanstvene interese spadaju: 
vanjske migracije, Hrvati u Australiji, prekooceansko iseljeništvo, posebno Australija 
i SAD, Hrvati izvan domovine u europskim zemljama, demografija Hrvatske.

***

Matea Milak, mag. soc., završila je studij sociologije, smjer upravljanja i javnih 
politika. Trenutačno pohađa drugu godinu doktorskog studija sociologije na 
Hrvatskom katoličkom sveučilištu. U Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar radi 

231

O autorima



SUVREMENE MIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ – Uzroci, posljedice i aktualni trendovi

od 2019. u zvanju asistentice. Tijekom studija radila je kao student – suradnik na 
projektu Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj, 
te je obavljala posao terenskog anketiranja u nekoliko projekata Instituta. Od 2016. 
do 2017. bila je demonstrator na kolegiju Klasične sociološke teorije te administrator 
upitnika Aplikacije za online anketna istraživanja survey.unicath.hr na Hrvatskom 
katoličkom sveučilištu. Njen znanstveni interes obuhvaća teme iz područja socio-
logije naselja, urbane sociologije i sociologije kiber kulture te u tim područjima 
planira razvijati svoju znanstvenu karijeru.

***

Dr. sc. Geran-Marko Miletić diplomirao je sociologiju i kroatologiju na 
Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao i doktorirao sociologiju 
na Filozofskom fakultetu istoga sveučilišta. Od 2001. godine zaposlen je u Institutu 
društvenih znanosti Ivo Pilar, a od 2019. godine u zvanju je znanstvenog savjetnika. 
Kao vanjski suradnik sudjelovao je od 2008. do 2014. u izvođenju nastave na Studiju 
dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je bio predavač na 
kolegiju Znanstveno-istraživačke metode. Njegov znanstveni rad u najvećoj mjeri 
obilježava interes za teme iz područja sociologije naselja te sociologije stanovanja pri 
čemu je velik doprinos dao istraživanju problematike multilokalnih praksi u suvre-
menom hrvatskom društvu. Tijekom znanstvene karijere sudjelovao je u tridesetak 
znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata, a u njih pet bio je glavni istraživač. 
Do sada je objavio pedesetak znanstvenih i stručnih radova.

***

Prof. dr. sc. Krešimir Peračković znanstveni je savjetnik u Institutu društvenih 
znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, gdje je zaposlen od 1998. Diplomirao je 1995. na 
Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magi-
strirao 2001. na PDS-u Sociologija migracija te doktorirao 2006. na temi Društvo 
usluga – Promjene u socio-profesionalnoj strukturi radno-aktivnog stanovništva Hrvatske od 
1971.–2001. Njegova su područja istraživanja postindustrijsko i informacijskog 
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društvo, društvene promjene i sociologija potrošnje. Sudjelovao je u više znan-
stvenoistraživačkih projekata Instituta te je vodio i sudjelovao u više od dvadesetak 
istraživačkih projekata za različite naručitelje te bio konzultant za strateški marketing 
plan u nekoliko privatnih poduzeća kao i u nevladinim udrugama u Hrvatskoj. 
Također je izvanredni profesor na studiju sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta 
u Zagrebu od 2002. gdje trenutačno predaje tri kolegija na preddiplomskom i 
diplomskom studiju (Postindustrijsko društvo, Sociologija potrošnje, Sociologija 
društvenih promjena). Od 2006. do 2009. bio je i izvanredni profesor na Odsjeku 
za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a 2012. predavao je kole-
gij Klasične sociološke teorije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Od 2018. je 
vanjski suradnik na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti gdje predaje Uvod u 
sociologiju. Autor je monografije (Za)što raditi u postindustrijskom društvu. Promjene u 
podjeli rada početkom 21. stoljeća. Objavio je pedesetak znanstvenih i stručnih radova te 
sudjelovao na više međunarodnih konferencija i na brojnim domaćim znanstvenim 
i stručnim skupovima i tribinama. Dobitnik je Nagrade Mijo Mirković 2011. za svoj 
znanstveni rad objavljen u časopisu Društvena istraživanja. 

***

Katarina Perić, mag. psych., doktorandica je poslijediplomskoga doktorskoga 
studija Prevencijska znanost na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu. Akademski naziv magistre psihologije stekla je 2018. na Hrvatskom 
katoličkom sveučilištu obranivši diplomski rad Djeca izbjeglice u Hrvatskoj: Iskustvo 
dolaska, prilagodba na nove uvjete života i očekivanja od budućnosti, koji je nagrađen kao 
najbolji diplomski rad u akademskoj godini 2017./2018. Sudjelovala je na nekoliko 
međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, objavila je dva rada u 
zborniku radova sa skupa te jedan rad u časopisu. Sudjelovala je u organizaciji 
Studentske sekcije 1. međunarodno znanstveno-stručnog skupa Odjela za psiho-
logiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, a trenutačno je u organizacijskom odboru 
dvaju međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. Trenutačno je zaposlena u 
Institutu Pilar na suradničkom mjestu asistentice, znanstveno polje psihologija, a 
kao vanjski suradnik sudjeluje u izvedbi nastave četiriju predmeta na Hrvatskom 
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katoličkom sveučilištu. Članica je European Association for Developmental 
Psychology (EADP), European Society for Prevention Research (EUSPR), 
European Public Health Association (EUPHA) i Hrvatske psihološke komore.

***

Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj viša je znanstvena suradnica, područje druš-
tvenih znanosti polje sociologija u Institutu za migracije i narodnosti, Znanstveni 
odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine. Docentica je iz područja druš-
tvenih znanosti polje sociologija. Vanjska je suradnica na Fakultetu hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za demografiju 
i hrvatsko iseljeništvo. U dosadašnjem znanstvenom radu bavi se sociološkim 
pitanjima hrvatskih migracijskih zajednica, propitujući njihov identitet u različitom 
sociokulturnom kontekstu, objašnjavajući procese definiranja, redefiniranja i trans-
formacije identiteta iseljenika kroz povijesnu i suvremenu perspektivu. Objavila 
je četrdesetak znanstvenih radova, uredila nekoliko zbornika, autorica je jedne 
znanstvene i jedne stručne knjige. Sudjelovala je u organiziranju mnogobrojnih 
međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih simpozija, konferencija i skupova 
te znanstvenih projekata na kojima je bila voditeljica ili suradnica. Uže područje 
njenog interesa su hrvatske migrantske zajednice u Južnoj Americi. Sudjelovala je 
u brojnim televizijskim i radijskim emisijama vezano uz temu hrvatske dijaspore.

***

Brigadir Andrija Platužić, načelnik Katedre strategije na Hrvatskom vojnom 
učilištu „Dr. Franjo Tuđman“, diplomant Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ s radom 
Planiranje vojnih operacija u suvremenom okružju – iskustva i novi zahtjevi (2010.). Suautor/
autor je nekoliko radova, među kojima su četiri objavljena u zbornicima sa znan-
stveno-stručnih skupova Vukovar ‘91.: (Inverzna geometrija i Bitka za Vukovar, Roj 
kod Ilače ‘91. – izgubljena pobjeda, Sun Tzuom o Domovinskom ratu do Vukovara, 
te Sličnosti i razlike bitaka za Verdun 1916. i Vukovar 1991.).

***
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Prof. dr. sc. Nenad Pokos zaposlen je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar 
u zvanju znanstvenog savjetnika. Diplomirao je 1991. godine na Geografskom 
odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je 
fakultetu magistrirao 1996. i doktorirao 2000. godine. Objavio je oko 50 znanstvenih 
i stručnih radova te sudjelovao na oko 40 međunarodnih i domaćih znanstvenih 
skupova. Sudjelovao je u tridesetak istraživačkih projekata Instituta Pilar. Redoviti je 
profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj kolegija 
Politička geografija i Stanovništvo svijeta te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 
gdje je nositelj kolegija Politička geografija i Demografska obilježja svijeta.

***

Prof. dr. sc. Vlado Šakić redoviti je profesor i znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1992. 
godine zaposlen je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar gdje je obnašao dužno-
sti predsjednika osnivačkog odbora i predsjednika Upravnog vijeća te je od 1998. 
do 2019. bio ravnatelj Instituta Pilar. Objavio je pet znanstvenih knjiga te jednu 
knjigu eseja iz područja političke psihologije. Objavio je šezdesetak znanstvenih 
i stručnih radova. Sudjelovao je na tridesetak međunarodnih i četrdesetak doma-
ćih znanstvenih skupova, te organizirao osam međunarodnih i petnaest domaćih 
znanstvenih skupova. Bio je predsjednik Osnivačkog odbora Instituta Pilar, jedan 
od osnivača Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, utemeljitelj Studija psiholo-
gije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, član Povjerenstva za osnivanje 
Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je većeg broja nagrada i 
priznanja za znanstvenu i stručnu djelatnost. 

***

Dr. sc. Nikola Šimunić rođen je u Gospiću gdje je pohađao osnovnu i srednju 
školu. Završio je preddiplomski (2008.) i diplomski (2010.) studij primijenjene 
geografije na Sveučilištu u Zadru. Do travnja 2021. bio je zaposlen u Institutu 
društvenih znanosti Ivo Pilar – Područnom centru Gospić na radnome mjestu 
poslijedoktoranda. Izvodio je povremeno nastavu kao vanjski suradnik na Odjelu 
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za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru i Veleučilištu Nikola Tesla u 
Gospiću. Završio je 2017. poslijediplomski doktorski studij geografije „Jadran – 
poveznica među kontinentima“ na Sveučilištu u Zadru s obranom teme disertacije 
Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije. Izabran je u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika 2018. godine. Objavio je jedan zbornik radova u 
suuredništvu i 15 znanstvenih radova, te je sudjelovao izlaganjima na 10 međuna-
rodnih i 10 domaćih znanstvenih skupova. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko 
znanstvenih skupova kao član programsko-organizacijskog odbora. Izradio je neko-
liko stručnih elaborata za vanjske naručitelje, te više općih i tematskih kartografskih 
prikaza za institucije, ali i autore knjiga. Temeljna znanstvena područja interesa su 
mu demografija, regionalna geografija i geografski-informacijski sustavi (GIS), a 
u užem smislu bavi se istraživanjem demografskih obilježja pojedinih područja, 
regionalizacijom i NUTS regijama s posebnim naglaskom na Jadransku Hrvatsku, 
proučavanjem prostornih odnosa fenomena nasilja, te analizama i kartiranjem u GIS 
okruženju. Član je Hrvatskoga geografskog društva, Matice hrvatske te Hrvatske 
gorske službe spašavanja. 

***

Prof. dr. sc. Sanja Špoljar Vržina znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju 
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i redovita profesorica antropologije. Liječnica 
(1986.), suosnivačica Instituta za antropologiju u Zagrebu (1992.), prvog Studija 
antropologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2000.–2016) i tajnica 
jedne od komisija Internacionalne unije antropoloških i etnoloških znanosti (IUAES 
2002–2014). Kao stipendistica Fondacije MacArthur Sveučilišta u Oxfordu (1995.–
1996) usmjerila je svoj rad prema razvijanju metodoloških pristupa povezivanja 
antropologije s drugim znanstvenim disciplinama, na korist istraživanih populacija. 
U pripremi je rukopisa temeljenog na tridesetogodišnjem radu i terenskom dugo-
trajnom istraživanju posvećenom obiteljima branitelja, prognanika i izbjeglica, svim 
stradalnicima hrvatskoga obrambenog Domovinskog rata.

***
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Doc. dr. sc. Mateo Žanić završio je studij sociologije na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu 2002. godine te studij komparativne književnosti i filozofije na istom 
fakultetu 2005. godine. Doktorsku disertaciju obranio je na Odsjeku za sociologiju 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu (mentori prof. dr. sc. Ozren Žunec i prof. dr. sc. 
Krešimir Kufrin) u ožujku 2013. godine. Od 2007. godine zaposlen je u Institutu 
društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar. Za voditelja Područnog 
centra Vukovar izabran je 2019. te radi na mjestu znanstvenog suradnika. Sudjelovao 
je u više znanstvenih projekata i izlagao na više domaćih i međunarodnih znanstve-
nih skupova. Objavio je jednu autorsku knjigu i dvadesetak znanstvenih radova. 
Na Filozofskom fakultetu u Osijeku izabran je u zvanje docenta te predaje kolegije 
Sociologija grada i Sociologija svakodnevnog života. 

***

Dr. sc. Dražen Živić, demograf  i geograf. Znanstveni je savjetnik u trajnom 
zvanju u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Od 2006. do 2019. bio je voditelj 
Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru, a od 2019. pomoćnik je ravna-
telja Instituta Pilar. Područje znanstvenoga rada i posebnih znanstvenih inte-
resa povezano je s općom i regionalnom demografijom Hrvatske, demografijom 
malih područja, demografijom braka i obitelji, demografijom Domovinskog rata, 
demografijom hrvatskoga iseljeništva te etnodemografijom. Objavio je više od 
stotinu znanstvenih i stručnih radova u časopisima, zbornicima radova i knjigama. 
Sudjelovao je na sedamdesetak hrvatskih i međunarodnih znanstvenih skupova. 
Bio je predsjednik i/ili član programskih i programsko-organizacijskih odbora na 
tridesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. 
Predavao je na više hrvatskih sveučilišta i fakulteta te na Diplomatskoj akademiji 
Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH. Član je Matičnog odbora za inter-
disciplinarno područje znanosti (znanost i umjetnost), Radne skupine za izradu 
Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske te Vijeća HBK-a za život 
i obitelj. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za područje društvenih znanosti 
za znanstvene novake (2001.) za istraživanje demografskih gubitaka i posljedica 
Domovinskog rata, Spomen-medalje „Hrvatski križni put“ (2005.) te Nagrade 
„Federik Grisogono“ za izniman doprinos razvoju geografije u Republici Hrvatskoj.
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Prof. dr. sc. Ozren Žunec umirovljeni je predstojnik Katedre za vojnu sociologiju 
i profesor Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, nastavnik na 
Vojnom studiju Sveučilišta u Zagrebu, Ratne škole na Hrvatskom vojnom učili-
štu i dr. Autor je mnogih radova o ratu u Hrvatskoj, između ostalog i knjiga Goli 
život: socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj (dva sveska, 2007.); Oficir i časnik. 
Prelasci vojnih profesionalaca iz Jugoslavenske narodne armije u Hrvatsku vojsku (2013., sa 
suradnicima); Rat i društvo. Ogledi iz sociologije vojske i rata (1998.); Planet mina. Taktičko-
tehnički, humanitarni, socijalni, ekološki i međunarodnopravni aspekti uporabe kopnenih mina 
u suvremenom ratu (1997.) i dr. Osim sociologije, područja znanstvenog interesa i 
nastavničke prakse uključuju i povijest filozofije i antropologiju: Iskonska narav: 
Aristofanov govor u Platonovu Simpoziju i Parmenidova dva puta (2015.); Mimesis. Grčko 
iskustvo svijeta i umjetnosti do Platona (1988.) i dr.
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