RIJEý PREDSJEDNIKA
HRVATSKOG SAVEZA GRAĈEVINSKIH INŽENJERA
Dragi i poštovani þitatelji Graÿevinara!
Godinu zapoþinjemo znaþajnim jubilejom – 60-godišnjicom izlaženja þasopisa Graÿevinar, glasila
Hrvatskog saveza graÿevinskih inženjera (HSGI-a) koji nastavlja tradiciju graditeljskoga tiska zapoþetu davne
1880. Viestima Kluba inžinirah i arhitektah. Naš se Savez ponosi Graÿevinarom i njegovom obljetnicom, ali i
ugledom koji uživa u nas i u svijetu kao znanstveni i struþni þasopis. Za to posebno priznanje i zahvalu valja
odati autorima i uredništvima te svim glavnim i odgovornim urednicima, osobito prof. dr. sc. Veselinu Simoviüu
koji ga ureÿuje veü više od tri desetljeüa.
U proteklih je 60 godina þasopis svojim znanstveno-struþnim prilozima imao važnu obrazovnu ulogu jer
je upotpunjavao, posebno u prvim godinama, oskudnu struþnu literaturu pa su inženjeri i tehniþari tako stjecali
nova znanja te pratili svjetska struþna i znanstvena dostignuüa.
U sadržajnom i tehniþkom pogledu þasopis je stalno napredovao. Pratio je najsuvremenija dostignuüa u
znanosti, struci i tehnologiji te se sadržajem i opremom svrstao u ugledna struþna glasila. U posljednje je
vrijeme Graÿevinar dostigao razinu najboljih europskih i svjetskih primarnih publikacija, što je potvrÿeno
uvrštavanjem u zapažene svjetske baze podataka.
Valja dakako istaknuti i ulogu saveza graÿevinskih inženjera u skrbi za þasopis, posebno i stoga što je
malo takvih strukovnih udruženja koja þasopis drže jednom od svojih temeljnih zadaüa. Za HSGI Graÿevinar
nije samo znanstveno-struþni þasopis, veü je i društveno glasilo jer prati sva važna zbivanja u Savezu i temeljnim
društvima.
U ovom jubilarnom broju, u þlanku glavnoga i odgovornog urednika ýasopis Graÿevinar kroz šezdeset
godina redovitog izlaženja mogu se uoþiti svi osnovni podaci o razvitku þasopisa od broja 1/1949. do broja
12/2008. Posebno valja istaknuti bibliografiju svih znanstvenih i struþnih þlanaka tiskanih u proteklih 60 godina
iz koje se vidi da su u þasopisu suraÿivali najistaknutiji hrvatski znanstvenici i struþnjaci iz graÿevinarstva i
srodnih struka. Nisu izostali ni þlanci istaknutih stranih znanstvenika i struþnjaka koji su takoÿer pridonijeli
vrsnoüi þasopisa.
Držim da je ovo prava prigoda da se istakne kako se svojedobno þasopis meÿu prvima aktivno ukljuþio u
obranu naše zemlje. Još u kolovozu 1991., dakle u vrijeme kada su mnogi dvojili otvorenu agresiju na Hrvatsku
nazvati pravim imenom, objavljen je uvodnik koji ju je izravno osudio, a zatim su redovito, više od deset godina,
tiskani prilozi o ratnim stradanjima i razaranjima gospodarskih, javnih i stambenih zgrada te infrastrukturnih i
energetskih graÿevina. Potom su uslijedili temeljiti prilozi o obnovi i o pripremama za njezinu uspješnu izvedbu.
Od 2000. þasopis je dostupan i u elektroniþkom izdanju (www.casopis-gradjevinar.hr) i to po principu
otvorenog pristupa (open access), što znaþi da se mogu proþitati cjeloviti þlanci, neovisno o tome radi li se
znanstveno-struþnim þlancima i popularnim napisima ili društvenim vijestima. Posljednjih se deset godina
iznimna briga poklanja ureÿivanju i održavanju internetske stranice þasopisa koja se redovito održava i
unapreÿuje, a znanstveno-struþni þlanci su redovito i na portalu hrvatskih znanstvenih þasopisa Hrþak. Od
poþetka 2008. þasopis je ušao u renomirane svjetske baze znanstvenih þasopisa u SAD-u i Nizozemskoj.
Posljednjih je nekoliko godina znatno obogaüen i sadržajno proširen struþno-informativni dio nizom zanimljivih
priloga, þime se za jednu treüinu i poveüao opseg þasopisa.
Ovo bih kratko obraüanje zakljuþio isticanjem kontinuiranoga izlaženja þasopisa - koji više od trideset
godina nije imao ni jedan dvobroj - i kvalitete koja je stalno rasla pa za Graÿevinar þesto primamo pohvale i iz
graÿevinskih udruga najrazvijenijih zemalja. Još bih se jednom zahvalio svima koji su tome pridonijeli, posebno
autorima þlanaka i priloga, þlanovima uredništva i glavnim urednicima. Dakle svima koji su tome pridonijeli, i
onima koji svoj doprinos i danas daju, ali i mlaÿim kolegama koji se polako ukljuþuju i koji preuzimaju obvezu
da nastave ovaj sjajan uspjeh našeg þasopisa.
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