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predmet: 

Dodjela Nagrade Hrvatskog geografskog društva 

prof. dr. sc. Lauri Šakaji 

u kategoriji nagrada za znanost 

 

U kategoriji nagrada za znanost Nagrada se dodjeljuje za cjelokupan znanstveno-istraživački 

rad koji je pridonio razvoju novih znanstvenih spoznaja u polju geografije. 

 

Odbor za dodjelu Nagrade Hrvatskog geografskog društva, prema Pravilniku o dodjeli 

Nagrade Hrvatskog geografskog društva, i prema postupku u skladu s člankom 4, stavak 3, 

Nagradu Hrvatskog geografskog društva u 2020. godini u kategoriji nagrada za znanost 

dodjeljuje redovnoj profesorici u trajnom zvanju dr. sc. Lauri Šakaji uz slijedeće 

 

obrazloženje: 

 

Prof. dr. sc. Laura Šakaja ističe se svojim znanstvenim radom u kulturnoj geografiji koja joj je 

specijalnost i u kojoj je znatno pridonijela razvoju novih znanstvenih spoznaja. Prof. dr. sc. 

Laura Šakaja redovita je profesorica u trajnome zvanju na Geografskom odsjeku 

Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta. Diplomirala je geografiju i biologiju na Abhaskom 

državnom sveučilištu u Suhumiju. Završila je poslijediplomski studij na Moskovskom 

državnom sveučilištu "M. V. Lomonosov", smjer socijalna i ekonomska geografija. 

Magistrirala je u Moskvi 1984. godine, a doktorirala je 1997. godine na Geografskom odsjeku 

PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao stažist-istraživač na Moskovskom državnom 

sveučilištu te kao predavač na Abhaskom državnom sveučilištu. Od godine 1986. živi u 

Hrvatskoj gdje je prvo radila kao suradnica i savjetnica u Zavodu za kulturu Ministarstva 

kulture Hrvatske (1989-2000), a zatim kao znanstvena suradnica u Institutu za migracije i 

narodnosti (2001-2004). Od 2004. godine zaposlena je na Geografskom odsjeku 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije Geografija 

Angloamerike, Geografija Rusije i Kulturna geografija na dodiplomskome studiju te kolegij 



Geografija kulturne ponude na diplomskome studiju. Njezina se nastavna djelatnost odvijala i 

izvan granica matične institucije i države. Držala je predavanja i sudjelovala u nastavi na 

Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, na Moskovskom sveučilištu, Sveučilištu u 

Ljubljani i Sveučilištu u Portu te u  Institutu geografije Ruske akademije znanosti. Tijekom tri 

godine (2006.-2008.) obnašala je funkciju su-direktorice i predavala na međunarodnom tečaju 

„Divided Societies“ pri Inter-University Centre Dubrovnik.  

Područje znanstvenoga interesa prof. dr. sc. Laure Šakaje jest kulturna geografija, kojom se u 

Hrvatskoj prva počela baviti utemeljivši 2004. godine prvi kolegij „Kulturna geografija“ na 

našim sveučilištima. Bavljenje kulturnogeografskom tematikom rezultiralo je objavljivanjem 

četrdesetak članaka u znanstvenim časopisima te dviju znanstvenih knjiga – „Kultura i prostor. 

Prostorna organizacija kulturnih djelatnosti“ (1999.) i „Uvod u kulturnu geografiju“ (2015). 

Objavila je znanstveno-popularnu knjigu „Slijepi u prostoru grada“ (2018) te uredila hrvatsko 

izdanje knjige „Kulturna geografija. Kritički rječnik ključnih pojmova“ (2008). S 

kulturnogeografskim temama sudjelovala je na domaćim projektima MZOŠ-a i Hrvatske 

zaklade za znanost, kao i na međunarodnim projektima Austrijske zaklade za znanost i 

istraživanja te Kraljevskoga geografskoga društva Velike Britanije. Njezin znanstveni doprinos 

razvoju kulturne geografije osobito je izražen u području proučavanja mentalnih karata, 

simboličkih krajolika, urbane toponimije te prostornih aspekata invaliditeta i etničkih odnosa. 

Radove s inovativnim doprinosima iz te tematike objavljivala je u zapaženim međunarodnim 

znanstvenim časopisima, uključujući i najistaknutije svjetske časopise kulturnogeografske 

tematike - Cultural geographies, Social and Cultural Geography, Geografiska Annaler te u 

znanstvenim zbornicima renomiranih svjetskih izdavača Routledge i L'Harmattan. Na temelju 

navedenog sa zadovoljstvom dodjeljujemo Nagradu Hrvatskog geografskog društva za 

znanost prof dr. sc. Lauri Šakaji i želimo joj puno uspjeha u daljnjem radu. 

 


