
 

Chorwacja 
(Republika Chorwacji) – państwo w Europie Południowej, nad Morzem Adriatyckim, graniczy 

od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i 

Słowenią od północy. Od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. 
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Historia 

historia Chorwacji do 1945 roku. 
Do I wieku n.e. na terenie Chorwacji znajdowała się rzymska prowincja Iliria (łac. Illyricum). 

Od I wieku n.e. prowincje rzymskie Dalmacja i Panonia. 

Na początku VII wieku przybyły plemiona Chorwatów. 

W 803 tereny Chorwacji Dalmatyńskiej zostały podbite i włączone do imperium Karola 

Wielkiego. 

VII – VIII wiek – najazdy Ostrogotów, Awarów i plemion Słowian. 

Tereny Chorwacji stały się miejscem rywalizacji o wpływy: papiestwa, Wenecji i Węgier. 

Do 1102 rządy chorwackich książąt i królów. 

W 1102 unia personalna z Węgrami. 
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XIV wiek – pod koniec panowania Andegawenów na Węgrzech (1308-95) okres walk 

wewnętrznych. 

Po bitwie pod Mohaczem w 1526 Chorwacja dostała się pod panowanie Habsburgów. 

Część ziem pod panowaniem Turków osmańskich, stopniowy ich napór spowodował zajmowanie 

praktycznie całego terytorium. 

W XVIII wieku zmniejszanie wpływów tureckich i w latach 1809-1813 powstały Prowincje 

Ilyrijskie Napoleona. 

W XIX wieku w Cesarstwie Austriackim, a później w strefie wpływów Węgier (po 1867 w 

Krajach Korony Świętego Stefana, czyli węgierskiej części państwa; w części austriackiej 

pozostała Dalmacja), cieszyła się tam jednakże autonomią (własny sejm). Austriacy starali się 

wyzyskiwać konflikty węgiersko-chorwackie dla umocnienia dynastii habsburskiej (np. 

Chorwaci pomogli w stłumieniu powstania węgierskiego w 1848). 

Także w XIX wieku tendencje niepodległościowe (1848). 

W 1918 Chorwacja weszła w skład Królestwa SHS (Serbów, Chorwatów i Słoweńców), od 1929 

w Jugosławii. 

W roku 1941 faszystowskie ugrupowanie ustaszy na czele z Ante Paveliciem przejęło władzę, 

ogłosiło niepodległość i powstało Niepodległe Państwo Chorwackie (NDH). Terytorium 

Chorwacji sprzymierzonej wówczas z Niemcami obejmowało Chorwację właściwą (choć nie 

całą, część terytorium przyłączono do Włoch) oraz tereny dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. 

W maju 1945 likwidacja przez armię jugosłowiańską Niezależnego Państwa Chorwackiego. 

historia współczesna Chorwacji. 
Rozpad Jugosławii. 
Od 1945 po zakończeniu II wojny światowej Chorwacja została włączona do Jugosławii Josipa 

Broz-Tity (który sam był z pochodzenia Chorwatem). 

W 1991 proklamowano niepodległość; rozpoczęła się wojna z Jugosławią (de facto z Serbią, 

wspomaganą przez oddziały czarnogórskie) (Wojna w Chorwacji). 

Od kwietnia 1992 siły pokojowe ONZ. 

Konflikt rozwiązany w 1995 – układ w Dayton. 

Chorwacja zabiega o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. 

Od początku lat 90. rządy nacjonalistów Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ) pod 

wodzą Franja Tudjmana (aż do jego śmierci w 1999). 

Wygrana w wyborach 2000 sił umiarkowanych: prezydentem został Stjepan Mesić, dawny 

antykomunistyczny opozycjonista państwa. Rząd utworzyła koalicja zreformowanych 

postkomunistów z ludowcami, chadekami i partią liberalną a na jego czele stanął Ivica Račan. 

Gabinet zabiegał o zbliżenie Chorwacji do struktur europejskich. 

Przegrana w wyborach 2003, powrót do władzy Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej 

(HDZ). 

3 października 2005 roku Chorwacja rozpoczęła negocjacje w sprawie przyjęcia do Unii 

Europejskiej. 

lipiec-sierpień 2007 roku – wielkie pożary spustoszyły wybrzeża południowo-środkowej części 

Chorwacji 

1 kwietnia 2009 – Chorwacja dołączyła do grona państw członkowskich NATO 

14 września 2011 – zakończono negocjacje w sprawie przyjęcia Chorwacji do Unii 

Europejskiej[6] 

9 grudnia 2011 – podpisanie traktatu akcesyjnego[7] 

1 lipca 2013 – planowane jest wejście Chorwacji do Unii Europejskiej 



Tłumaczenia – język chorwacki: 

Oferujemy tłumaczenia zwykle, specjalistyczne, techniczne, przysięgłe, konsekutywne i 

symultaniczne. Przy realizacji zlecenia tłumacze dobierani są indywidualnie w zależności od 

tematyki oraz specjalizacji tekstu. 

Projekty oraz tłumaczenia przyjmujemy oraz dostarczamy pocztą, firmą kurierską, osobiście, 

faksem, pocztą elektroniczną. Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka serbskiego lub na 

język serbski– prosimy o kontakt. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. 

Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami w kraju. 

Zlecenie tłumaczenia można złożyć drogą e-mailową, za pomocą formularza lub przez telefon. 

Po otrzymaniu zlecenia natychmiast przystępujemy do tłumaczenia. 

Wybrane dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka serbskiego: 

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, 

raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i 

opracowań. 

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z rożnych specjalistycznych dziedzin techniki 

(np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, 

instrukcje obsługi, opisy. 

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia. 

Medycyna, farmacja, technika medyczna. 

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony 

www, inne. 

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – 

wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizacje projektów unijnych, wsparcie 

tłumaczeń z i na serbski , warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, 

tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań. 
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