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Hlavným poslaním Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene Je 
vychováva ŕ' lesných a drevárskych Inžinierov, rozvíjať vedu, vychovávať 
vedecké kádre, podieľať sa na riešení výskumných úloh a aktívne 
spolupracovať pri zavádzaní vedecko-technického pokroku v praxi. 

Vysoká škola lesnícka a drevárska pôsobivo Zvolene od roku 1952, Za toto 
obdobie sa solídne rozvinula publikačná činnosťjej pracovníkov, ktorá je 
jedným z dôležitých kritérií hodnotenia úrovne každej vysokej školy. 

Predkladaná bibliografia je v poradí už šiestou a zahrňuje výsledky prác 
za obdobie rokov 1986-1990. Obsahuje práce, ktoré vytvorili v uvedenom 
období počas svojho pôsobenia na fakulte učitelia, výskumní a odborní 
pracovníci, ako aj pracovníci účelových zariadení školy. 

Bibliografiu tvoria knižné publikácie, monografie, vysokoškolské učebnice 
a učebné texty, pôvodné vedecké a odborné články uverejnené vo 
vedeckých per iodikách, odborných. časopisoch . a v zborníkoch 
z vedeckých podujatí u nás v Čéskó-Slovensku a v zahraničí. Obsahuje 
taktiež nepublikované práce a to habil i tačné a dizertačné práce, 
záverečné správy výskumných úloh a práce vytvorené v rSFncd vedľajšej 
hospodárskej činnosti riešené pre spoločenskú prax. 

Bibliografické zoznamy sú usporiadané podľa katedier. Autori sú 
zaradení podľa abecedy a ich práce chronologicky. Nepublikované 
práce sú označené skratktíu podľa druhu práce, odvodenej z anglického 
názvu. K rýchlej orientácii slúžia registre s odkazom na poradové čísla 
bibliografického záznamu. 

Bibliografie Lesníckej a Drevárskej fakulty za roky 1986-1990 budú tvoriť 
taktiež, súčasť odborných mater iálov pre Medzinárodnú vedeckú 
konferenciu "Les - Dr^vo - Ekológia '92", ktorú organizuje vysoká škola 
v roku 1992 pri príležitosti 40. výročia svojho pôsobenia vo Zvolene 
a 1.85. výročia vzniku lesníckeho vysokoškolského štúdia v Česko-Slovensku. 
Dúfame, že predložená bibliografia splní svoj cieľ ä prispeje k dobrej 
propagácii našej školy ako doma, tak aj v zahraničí. 

Prof. Ing. Stanislav Kurjatko, DrSc. 
Prorektor pre vedu, výskum a zahraničné styky 
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