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Kratka povijest 

1861 
• Osnovan Opservatorij  Zagreb-Grič 

1901 
• Objedinjena meteorološka mreža postaja “Hrvatske i 

Slavonije” 

1947 

• Uredbom Vlade Narodne Republike Hrvatske 
(Narodne novine br. 77, 27. 8. 1947.) osniva se 
Uprva hidrometeorološke službe NR Hrvatske iz 
Hidrološkog zavoda i Geofizičkog zavoda 

1976 

• Osnovan Centar za meteorološka istraživanja (upisan 
u registar znanstvenih organizacija, status potvrđen 
1996. i 2012., a 2016. dobivena reakreditacija kao 
znanstvene ustanove  od strane AZVO i MZO) 

1991 
• Prelazi u Državni hidrometeorološki zavod  



Kratka povijest 

1948 

osnovana 
knjižnica 

Početni fond  
knjižnice sadržavao 

je interne dokumente, 
naputke, tehničke 

izvještaje, elaborate, 
biltene, studije 

“siva literatura” 

Postupno se 
nadopunjavao, 

raspolaže 
dugogodišnjim 

nizovima stručnih i 
znanstvenih 

časopisa, knjiga, 
monografija, itd.   

Informatizacija: on-
line katalog, on-line 

časopisi, pristup 
znanstvenim 

bazama i 
bibliografijama ..... 



7 duginih boja u 70 godina 
DHMZ-a 



7 duginih boja u 70 godina DHMZ-a 

REDOVNE PUBLIKACIJE 

PRIGODNE PUBLIKACIJE 

KNJIGE 

ČASOPISI 

STRUČNE PUBLIKACIJE 

ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI 

POPULARNE PUBLIKACIJE 



REDOVNE PUBLIKACIJE 

Vijesti pomorske Meteorološke službe (prosinac 1955.–prosinac 1986.) 

Vijesti : stručno-znanstveni časopis iz pomorske meteorologije (1987.–1991.; ukupno 3 

broja; vol. 33 (1987.), vol. 36 (1990.), vol. 37 (1991.) 

Meteorološko-ekološki bilten (siječanj 1987. do svibanj 1987.) 

Hidrometeorološko ekološki bilten (lipanj 1987. do prosinac 1992.) 

Bilten iz područja meteorologije, hidrologije i zaštite čovjekova okoliša (siječanj 1993. do prosinac 1997.) 

Bilten iz područja meteorologije, hidrologije, primjenjene meteorologije i zaštite čovjekova okoliša 

(siječanj 1998. do prosinac 2002.) 

Meteorološki i hidrološki bilten (siječanj 2003. do veljače 2017.) 

Prikazi (1986.–2016.) 

Vijesti (1951.– 1991.) 

Vijesti  pomorske meteorološke službe(1955.– 1986.) 

Bilten (1987.–2017.) 

Vijesti iz hidrometeorološke službe Narodne Republike Hrvatske (1951.–1962.) 

Vijesti iz hidrometeorološke službe SR Hrvatske (1963.–1976.) 

Vijesti (1977.–1991.) 



REDOVNE PUBLIKACIJE 



PRIGODNE PUBLIKACIJE 

 30 godina rada i razvoja Hidrometeorološkog zavoda SR Hrvatske, 1979., 162 str. 

 

 50 godina rada Državnog hidrometeorološkog zavoda 1947.–1997., 1998., 281 str. 

 

 30 godina radarski dirigirane obrane od tuče u Hrvatskoj, 2000., 32 str. 

 

 150 godina meteoroloških motrenja u Hrvatskoj, 2002., 193 str.  

 

 160 godina meteoroloških motrenja i njihova primjena u Hrvatskoj, 2014., 241 str. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KNJIGE 

 Andrija Mohorovičić (1857.–1936.), Skoko i Mokrović,  DHMZ, Školska knjiga,  

    1998. 111 str. 

 Zavižan između snijega, vjetra i sunca - Meteorološka monografija  povodom 

50 godina rada postaje Zavižan / urednica M. Gajić-Čapka,  DHMZ, Hrvatsko 

meteorološko društvo, 2003. 266 str. 

 Meteorološki pojmovnik i višejezični rječnik: hrvatski, engleski, njemački i 

francuski jezik. Gelo, Branko i drugi. DHMZ; Hinus, 2005. 655 str. 

 Bibliografija zaposlenika Državnog hidrometeorološkog zavoda u 

razdoblju 1947.-2006.- Šezdeset godina postojanja hidrometeorološke službe u 

Republici Hrvatskoj, urednici B.Ivančan-Picek, I. Mihovilić, L. Machala, 2007., 

250 str. 



ČASOPISI 

Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike 1994. u  Hrvatskoj (1983.-1998.) 

Rasprave i prikazi (izlazi povremeno od 1957. do 1980.; ukupno 15 brojeva) 

Rasprave – Papers (1981.–1989.) (od broja 16 do 25) 

 

Hrvatski meteorološki časopis (1991. - ); izdavač Hrvatsko meteorološko društvo;  

izašao broj 51 

 Jadranska meteorologija: stručno-znanstveni časopis iz pomorske meteorologije 

  i ekologije (1997.–2011.) 



STRUČNE PUBLIKACIJE 

 Radni izvještaji (1947.–1978.) 

 Hrvatski klimatski motriteljski sustav: razvijanje mogućnosti za provođenje 

motrenja u sustavnim motriteljskim mrežama klimatskog sustava Republike 

Hrvatske., 2005. 40 str. 

 Naputak za opažanja i mjerenja na glavnim meteorološkim postajama, 2008. 

342 str. 

 Klimatski atlas Hrvatske = Croatian climate atlas : 1961. - 1990. : 1971. - 2000.; 

2008., 200 str. 



ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI 

Dinamika publiciranja stručnih i znanstvenih radova zaposlenika 

DHMZ-a u razdoblju 1947. – 2006. godina  (izvor: Bibliografija 1947-2006) 



POPULARNE PUBLIKACIJE 

Sunce naš (ne)prijatelj – UV indeks 

Znanstveni vodič kroz skepticizam o 

globalnom zagrijavanju – prijevod na 

hrvatski 

Brošure  

(DHMZ, ALADIN operativna numerička 

prognoza vremena, Atlas vjetra Hrvatske, 

Agrometeorologija, Klimatske promjene u 

Hrvatskoj) 

Naša klima naša briga (WMO) 



Brojni znanstveno-istraživački radovi, redovite ili povremene publikacije, 

knjige i brošure neizbrisiv su trag djelovanja naših uposlenika i 

neprocijenjivo bogatstvo hrvatske meteorologije i hidrologije 

 – starijima podsjetnik, a mlađima poticaj da nastave pomno utrtim tragom 

još bolje kako bi u idućih 70 godina postigli više i dosegli dalje. 
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