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PROSLOV

Višejezični šumarski rječnik "Lexicon silvestre", u izdanju "Forderverein Lexicon silvestre" e. V. sa 
sjedištem na visokom šumarskom učilištu u Ebersvvaldeu (Njemačka), zamišljen je tako da u šest 
dijelova obuhvati i objasni više od šest tisuća osnovnih pojm ova iz raznih strukovnih područja 
šumarstva.

još 1998. godine zaslugom hrvatskoga šumarskog znanstvenika profesora dr. sc.Vjekoslava Glavača 
i prof. Hrvoja Glavača te razumijevanjem i podrškom "Hrvatskih šuma" izdana je prva knjiga više- 
jezičnog rječnika na njemačkom, engleskom, francuskom i hrvatskom jeziku.

Na veliku radost šumarske struke, prof. dr. sc. Želimir Borzan sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, prihvatio se izrade druge knjige višejezičnega šum arskog rječnika, preuzevši na sebe iz
nimno velik zadatak koji zahtijeva golem trud, veliko znanje i dobro poznavanje više stranih jezika.

Pri našem priključenju Europi, stručnom i znanstvenom komuniciranju s njezinom šum arskom  
strukom i znanošću, višejezični će šumarski rječnik otvoriti dakako i široke mogućnosti gospodarskog 
povezivanja. Kroz tu će se komunikaciju smanjiti, pa i ukloniti, moguća nesuglasja i osigurati vjero
dostojnije sporazumijevanje sa svijetom.

Hrvatska šumarska struka želi da znanstveni i operativni dosezi našeg šumarstva budu u cijelosti 
prepoznati i objektivno vrednovani unutar ujedinjene Europe. Sigurni sm o kako ekološko-gospo- 
đarska budućnost šuma u Hrvatskoj i poduzeća "Hrvatske šume" d.o.o. umnogome ovisi o tome kako 
će Europa, ali i hrvatske državne institucije, prepoznati i shvaćati ukupne vrijednosti i značenje šum 
skih ekosustava. Zato podrška nastavku rada na višejezičnom šumarskom rječniku nije upitna. Ona 
je nužna za naše stručno-šumarsko otvaranje prema Europi, ali i za europsko upoznavanje s našim 
šumarstvom.

Zbog opće ugroženosti šuma u Europi neke su zemlje ozbiljno prišle njihovoj sanaciji i oporavku, pa 
i izmjenama šumarske politike, posebno u uzgoju mješovitih šuma prirodnije strukture. Samo rela
tivno manja zdravstvena ugroženost naših šuma od onih industrijski razvijene Europe ne dopušta 
nam samozadovoljstvo i mirovanje. Dapače, stvarna ugroženost naših šumskih ekosustava, sanacija 
staništa i obnova šuma mora imati prioritet i trajnu skrb znanosti, struke i države.

U ime izdavača zahvaljujem prof. dr. sc. Želimiru Borzanu, želeći da se ovo vrijedno djelo nastavi.

Predsjednik Uprave

mr. sc. Ivan Pavelić


