Komunikaty.
Koło Leśników Uniwersytetu Poznańskiego powstało na
skutek inicjatywy grona zolegów, słuchaczy leśnictwa, w kwie
tniu 1920 roku.
Cel Koła: Wytworzenie środowiska współpracy i samopo
dla słuchaczy leśnictwa — jest realizowany
mocy naukowej
wedle sił i możności od pierwszej chwili istnienia organizacji.
Toteż, w ciągu roku, w Kole skupia się ogromna większość
kolegów-leśników. Mimo licznych trudności (zwłaszcza natury
finansowej) powstaje skromna biblioteczka; zostaje wydany szereg skryptów — inne sprowadza się ze starszych ośrodków
akademickich.
Dziś, w trzecim roku istnienia, Koło liczy 279 członków,
posiada biblioteczkę zawierającą przeszło 300 dzieł z zakresu
leśnictwa i nauk pomocniczych; sekcja wydawnicza jest w posiadaniu 7 skryptów własnych; w stadjum organizacji zaś znajdują się sekcje: naukowa i referatowo-prasowa.

W

programie

działalności

leży: 1) Nawiązanie ściślejszego
nizacjami innych Uniwersytetów.

naukowego

za

pomocą

cyklu

Zarządu

na

okres

najbliższy

kontaktu z pokrewnemi orga2) Wydatne wzmożenie tętna

referatów,

urządzenia

zbiorów

dendrologicznych, entomologicznych i t. p. 3) Troska o stan li<zebny i jakościowy biblioteki Koła. 4) Podjęcie starań celem
zapewnienia Kołu pomocy ze strony ogółu leśników polskich
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Komuńikaty.

abstynencji pokaźnego grona
niewytłumaczonej
Pomimo
kolegów od pracy dla dobra organizacji, wskutek czego niema
w poczynaniach naszych tej siły i rozmachu, który winien cechować każde stowarzyszenie akademickie — pomimo tego —
powolny, acz stały rozwój Koła jest faktem, który w ogólnem
Uniwersytetu
i stowarzyszeń
akademickiem życiu związków
Poznańskiego, nie przeminie bez śladu.
|
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Edward
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opracowali „Bibljografję leśną

czasów

aż po

dzień

dzisiejszy,
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do
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XX
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3.
3.

która zawiera:
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Sokołowskiego.

Część I. Leśnictwo.
Alfabetyczne zestawienie dzieł według wieków
włącznie.
Tabele kubiczne, miąższości i t. p.
Ustawodawstwo leśne.
Wydawnictwa perjodyczne i czasopisma.
Część

Łowiectwo.
zestawienie dzieł według

1. Alfabetyczne
do

Grochowski
Tadeusz
i łowiecką* od najdawniejszych
i

prof Stanisława

A) Przedmowę

sekretarz :
S. Gatktewicz.

XX włącznie.
2. Ustawodawstwo

od XIV

II.

łowieckie.

wieków

od XVI
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3. Materjały do historji łowiectwa w Polsce.
4, Wydawnictwa perjodyczne I czasopisma.

Część III. Skorowidz.

dej

1. Alfabetyczny spis autorów.
2. Skorowidz rzeczowy według działów wiedzy leśnej.
Dziełkó to niezbędnie potrzebne każdemu leśnikowi, każksięgarni obejmie 5 arkuszy druku. Celem ustalenia ilości

egzemplarzy

i kosztów

nakładu

przyjmuje

się

już

zamówienia

na całość Bibljografji. Zgłoszenia na pocztówce nadsyłać należy
zaraz pod adresem: Inż. Edward Migdał, Nowy Sącz, Grodzkie,

Żółkiewskiego
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