RIJEý GLAVNOGA I ODGOVORNOG UREDNIKA
Cijenjeni þitatelji!
U rukama držite broj 1./2009. þasopisa Graÿevinar koji je dijelom posveüen njegovoj šezdesetogodišnjoj
obljetnici. To je vrijedan jubilej ne samo stoga što je proteklo šezdeset godina od prvog broja pod istim i našim
graÿevinskim struþnjacima poznatim nazivom, veü i zbog þinjenice da je u cijelom tom razdoblju þasopis izlazio
redovito i kontinuirano.
Graÿevinar je inaþe znanstveno i struþno glasilo Hrvatskog saveza graÿevinskih inženjera te izravni
sljednik Viesti Kluba inžinirah i arhitekata, prvoga tehniþkoga znanstvenog i struþnog glasila u Hrvatskoj te
jednoga od prvih struþnih graditeljskih þasopisa u jugoistoþnoj Europi. Prvi je broj Viesti tiskan 1. ožujka 1880.
kao godišnjak, da bi se veü 1983. tiskala þetiri broja. Redovito je izlazio do poþetka I. svjetskog rata, a poslije su
ga slijedili Tehniþki list (1919.-1926.), Graÿevinski vjesnik (1932.-1941.) i Inženjer (1940.). Nakon II. svjetskog
rata najprije je tiskano struþno glasilo Bilten graÿevinskih poduzeüa Hrvatske, a potom poþetkom 1949. tiskan
je prvi broj Graÿevinara izdavaþ kojega je bilo Ministarstvo graÿevina NR Hrvatske, a dvije godine poslije
Glavna direkcija graÿevinarstva Hrvatske. Od prvog broja u 1953. þasopis postaje glasilom organizacije
graÿevinskih inženjera i tehniþara Hrvatske, današnjega Hrvatskog saveza graÿevinskih inženjera.
S ponosom možemo istaknuti da je þasopis najveüe znanstveno-struþno glasilo iz podruþja tehniþkih
znanosti (ili iz tehniþkog podruþja) u Hrvatskoj i u zemljama okruženja te da je kao þasopis cijenjen i citiran u
mnogim zemljama Europe i svijeta. Isto tako možemo reüi da je þasopis u posljednjih deset godina doživio
neobiþno velike promjene. Od poþetka 2000. cijeli se sadržaj objavljuje na internetu, a Graÿevinar je na
internetu od 1996. kada mnogi nisu ni slutili važnost toga suvremenog medija. Od poþetka novoga tisuüljeüa
postupno se uvodi boja u cijelom þasopisu, iako se i prije pojavljivala u nekim prilozima. Najveüe su se
promjene zbile 2004. kada je þasopis kadrovski nadopunjen i proširen brojnim novim sadržajima, posebno
prikazima novih gradiva, tehnologija i graÿevne mehanizacije, pa svaki broj ima više od 90 stranica.
Nekoliko se velikih promjena zbilo upravo posljednjih nekoliko godina. Najprije je, zahvaljujuüi þinjenici
što je uvedeno stalno struþno obrazovanje za graÿevinare, znatno poveüan broj pretplatnika. U posljednjih se
gotovo dva desetljeüa naklada kretala od 3500 do 4000, a sada se poveüala na 4500 primjeraka. Inaþe valja
istaknuti da je Graÿevinar 1990. godine, uoþi raspada bivše Jugoslavije, imao þak 5500 pretplatnika. Velika je
promjena uslijedila i poþetkom 2008. godine otkad se þasopis citira u dvije svjetski priznate baze podataka
Science Citation Index Expanded i u JournalI Citation Repots, iako se i prije navodio i u mnogim drugim
bazama podataka. Ta se promjena oþitovala u znatno veüem broju pristiglih znanstveno-struþnih þlanaka.
Za ovaj smo pomalo sveþarski broj pripremili naša uobiþajena þetiri znanstveno-struþna þlanka i
nekoliko redovitih rubrika te jedan uvodni prikaz s detaljnim pregledom razvitka þasopisa. Objavljujemo i
ispravljenu te nadopunjenu bibliografiju dosad tiskanih svih znanstveno-struþnih þlanaka. Bibliografiju smo
inaþe prvi put objavili 1999. u broju s kojim smo obilježili pedesetu obljetnicu izlaženja.
Uvjereni smo da üe bibliografije svih znanstvenih i struþnih þlanaka korisno poslužiti mnogim
þitateljima.
Redakcijski se odbor koristi prigodom da se zahvali þitateljima, autorima, suradnicima te svima onima
koji su pridonijeli da þasopis dostigne tako visoku razinu i kvalitetu.
Glavni i odgovorni urednik
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