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Отъ 

Д-BOTO н а БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕСОВЪДИ 



#ZZГод. I. 1 Ю л и , 1910 г . Кн. I . 

ГОРСКИ 
ПРЪГЛЕДЪ 

Нашата задача. 
Днесъ — 1 юдий 1910 г., се туря основа на едно трудно, 

но високо благородно начало: редактирането и издаването на 
списанието «Горски ПрЪгледъ», органъ на Дружеството на Бъл-
гарските Лесовъди. 

Сп. «Горски Прегледъ» ще носи предимно - теоретлчно-
наученъ характеръ, но не ще пропуска случая да третира и 
въпроси, които засегатъ практическата страна на нашето гор-
ско стопанство. 

Чрезъ публикуването на статии отъ общественъ, строго 
наученъ. и практическо-популяренъ характеръ по горите, лова 
и риболовството,. Дружеството на Българ. Лесовъди се надева, 
че ще постигне, поне отчасти цельта, която си е задало чрезъ 
редактирането и издаването на списанието: 

Да ратува за обеди няването на всички, безъ изключение, 
български лесовъди за сдружна и ползотворна работа-

Да пояснява на читателите си теоретично-научните и прак-
тически въпроси, които засегатъ нашата специалность — го-
рите, лова и риболовството; 

Да буди интересъ въ широката читающа публика къеть 
незавидната участь на многострадалното горско дело; 

Да съобщава на читателите на дружествения органъ всички 
новости й нововъведения въ крдга на специалностьта — както 
у насъ, така и въ чужбина; 

Да хроникира интересни сведения, да рецензира излез-
лите специални книги, брошури и пр. 
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Пакъ по държавния изпитъ на лесовъдитЬ 

отъ Т. З а х а р и е в ъ . 

Въведенъ за пръвъ пжяъ още презъ 1896 година, а отъ 
10 години насамъ произвежданъ редовно й съ единъ повишенъ 
интерееъ къмъ него, какъвто той напълно заслужва, държавниятъ 
изпитъ на лесовъдите у насъ е станалъ една необходимость, 
като мерка за проверяване и подобряване качествения съставъ 
на лесовъдската колегия, отъ която никой вече не мисли4 да 
се отказва. Но, колкото е пълно единодушието въ признаването 
на нуждата отъ тоя изпитъ, толкова още неустановено е 
съзнанието за ролята, която той требва да играе, а отъ тукъ 
и за неговия характеръ и начинъ на произвеждане. Че това е 
така, говорятъ, между друго, изнесените на сжщото това место, 
преди година и половина, факти, които характеризиратъ както 
етапите, презъ които е миналъ до сега този изпитъ, така и про-
мените въ схващанията, настроенията и тенденциите, които сж. 
се влагали въ неговото съдържание1). Фактътъ пъкъ, че само 
за последните 10 години, отъ когато изпитътъ е възобновенъ 
окончателно, имаме четири сжществено различаващи се едйнъ 
отъ другь правилници за тоя изпитъ — отъ 1924, 1930, 1932 
и 1933 год.') — стъ които последните три еж. само за 5 години, 
най-красноречиво говори за това, каква неустановеность съще-
ствува още относно същината и значението на изпита. 

Като е дума за тая неустановеность и понеже тъкмо на-
мерението за ново изменение на правилника3) е поводътъ да 
се върна наново на тая тема, нека още тукъ да отбележа, че 
въ сжщность не самиятъ фаКтъ на честите изменения на правил-

ł ) Вж. моята статия »По държавния изпитъ на лесовъдите'* въ 
•Горски прегледъ", год. 1933) кн. 7 и 8. 

2) .Думата е само за държавния изпитъ на лесовъдите съ висше 
образование. 

8) Знае се, че въ Отделението за горите, при М-ството на народ-
ното стопанство, има изготвенъ проектъ за новъ правилникъ за държав-
ния изпитъ на лесовъдите съ висше образование« 
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