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Dr, Stanko Bevk: 

1. Nastanek in namen knjige. 
Odbor podružnice SLD v Ljubljani j e sklenil na svojih 

sejah, da priredi v zimski sezoni 1933/34 vrsto predavanj za 
lovce. Teh predavanj n a j bi bilo 12 in n a j bi obravnavala po 
svoji vsebini do malega vse panoge lovske vede. 

Kakor j e naše glasilo »Lovec« v 10. številki letnika 1933, na 
strani 358, že poročalo, imajo taka predavanja trojni namen: 

1. Prvi in glavni njihov namen je, da se člani večkrat sni-
dejo, da se j im da prilika za razna vprašanja in razgovore o 
perečih lovskih zadevah. Na ta način se bomo bolje spoznali, 
odbor bo zvedel za težnje društvenih članov ter s tem dobil 
pobudo in smernice za svoje delo. Obenem se bo s pogostim 
stikom dvignila zavest tovarištva in pri jatel jstva vseh, 'ki nosimo 
zeleno suknjo. 

2. Drugi namen, ki ga imajo predavanja, j e ta, da se da onim 
lovskim tovarišem, ki nimajo na voljo lovskega čtiva, potrebna 
izobrazba o lovski vedi oziroma nudi prilika, da dobe odgovor 
na marsikatero vprašanje, ki jim ni popolnoma jasno, ali da 
slišijo potrditev mnenja, ki ga ima kdo o kakem posebnem 
vprašanju. Nihče ne ve vsega* in prepričan sem, da bo vsakdo 
izmed nas čul pri predavanjih vsa j drobec, ki mu doslej ni bil 
znan, ali pa vsa j pobudo za kakšno posebno opazovanje še ne 
raziskanega vprašanja. Specialisti v posebnih načinih lova seveda 
v svoji stroki (ne bodo zvedeli nič novega, zato pa bodo nemara 
iz drugih panog lovske vede čuli k a j zanimivega. 

3. Končno imajo naša predavanja namen, da so nekakšna 
priprava za lovske izpite, če se uvedejo tudi pri nas. O prosto-
voljnih lovskih izpitih v Avstriji in Nemčiji j e obširneje pisal 


