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POZIV ZA MEDIJE 
 

 
Poštovane, poštovani! 

 
 

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

 
u povodu Dana Hrvatske akademije 

i 
dodjele Nagrada Hrvatske akademije 

 

ima čast pozvati Vas na 
 

SVEČANU SJEDNICU 
 

u četvrtak 27. travnja 2017. u 11 sati 
atrij palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11 

 
 

 
 

 

 
PROGRAM PROSLAVE 

 

Prigodna riječ akademika Zvonka Kusića, 
predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

 
Glazbeni program  

 

Dodjela nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  

 

 

U prilogu Vam dostavljamo Odluku o dobitnicima Nagrada. 

Pozivamo Vas da svečanost medijski popratite te o njoj informirate javnost. 

Srdačno Vas pozdravljamo, zahvaljujemo na suradnji i očekujemo Vaš dolazak. 

 

Ured za odnose s javnošću i medije HAZU 

Gordana Poletto Ružić 
 



 
 
 
 
 
 
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 3. (230.) redovitoj sjednici, održanoj 
29. ožujka 2017., temeljem prijedloga i mišljenja razreda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
izvješća Odbora za nagrade od 20.ožujka 2017.  i članka 10. stavak 1. Pravilnika o radu Odbora za 
nagrade u postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, jednoglasno je 
donijelo slijedeću 
 

O D L U K U 
o dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća 
u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu 

 
1. za područje prirodnih znanosti i matematike dodjeljuju se dvije nagrade, koje dobivaju: 

- dr. sc. Marko Kralj, za niz radova koji se mogu objediniti pod zajedničkim nazivom Istraživanja 
kemijski i strukturno modificiranog kvazi-slobodnostojećeg epitaksijalnog grafena 

- dr. sc. Branka Salopek Sondi za niz radova koji se mogu objediniti pod zajedničkim nazivom 
Funkcija, regulacija i moguća primjena biljnih bioaktivnih molekula 

2. za područje medicinskih znanosti nagradu dobiva: 

- prof. dr. sc. Maja Valić za rad objavljen u Experimental Physiology (101.2(2016) pp 319-331): 
Intermittent hypercapnia-induced phrenic long-term depression in revealed after serotonin 
receptor blockade with methysergide in anaesthetized rats 

3. za područje filoloških znanosti  nagradu dobiva: 

- dr. sc. Ana Kovačević za djelo Negacija od čestice do teksta – Usporedna i povijesna raščlamba 
negacije u hrvatskoglagoljskoj pismenosti (Staroslavenski institut, Zagreb, 2016.) 

4. za područje književnosti nagradu dobiva:  

- Nikola Đuretić za knjigu Posljednja predaja (Naklada Đuretić, Zagreb, 2016.) 

5. za područje likovnih umjetnosti nagradu dobiva: 

- Damir Fabijanić za izložbu Dubrovnik – Ville illustre, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, 
održanoj u Rueilu od 6. rujna do 1. listopada 2016. 

6. za područje glazbene umjetnosti nagradu dobiva: 

- prof. dr. sc. Vjera Katalinić, članica suradnica, za dvojezično (hrvatsko-englesko) izdanje 
Sorkočevići: dubrovački plemići i glazbenici (Muzički informativni centar Koncertne direkcije 
Zagreb, Zagreb, 2014.) 

7. za područje tehničkih znanosti nagradu dobiva: 

- dr. sc. Ivo Alfirević, professor emeritus, za znanstvenu monografiju Povijest mehanike u okviru 
prirodne filozofije Od Talesa do Leonarda da Vincija (Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Zagreb, 2016.). 

 
Predsjednik 

Akademik Zvonko Kusić 


