Novice so toliko in toliko let pozneje svojevrstno enciklopedično pomagalo za
spoznavanje in razumevanje slovenskega življenja v 19. stoletju. Njihov bralec
si lahko ustvari nazorno podobo o stiskah in težavah, pa tudi o idealih, dosežkih
in radostih nekdanje dobe. Doumeti more miselnost časa, ki so mu temeljni ton
in tempo narekovali meščani – čeprav so kmetje v njem zavzemali daleč največji
delež (ne le) slovenskega prebivalstva. Nemara je najbolj presenetljivo, da Novice
omogočajo precej širok in tudi globok vpogled v celovitost nekdanjosti. V bistvu
gospodarski list nas ne seznanja samo z oprijemljivo stvarnostjo 19. stoletja,
temveč tudi s kulturno ustvarjalnostjo in političnimi manevri (tostran in onstran
mejnikov habsburške monarhije).
Igor Grdina

Gozd in gozdarstvo
v Bleiweisovih
novicah
1843 – 1902

Franc Valentin Perko se poleg uredniškega dela in objavljanja

strokovnih in znanstvenih prispevkov s področja gozdarstva ukvarja
tudi s pisanjem in objavljanjem daljših del s področja stroke, pa tudi
domoznanstva. Zelo rad posega v preteklost, kar niti ni presenetljivo,
saj je vse v gozdu naravnano dolgoročno in vsak odrasel gozd ali drevo
je začelo svojo pot v preteklosti, daleč nazaj v popolnoma drugačnih družbenih,
gospodarskih in političnih razmerah. Pa preletimo njegova obsežnejša dela: Nega in
varstvo mladega gozda; Gojenje gozdov – Ekologija, nega in varovanje; Kaj ogroža
slovenske gozdove (soavtor Janez Pogačnik); Zapisano v branikah – Gozdovi in
gozdarstvo od Snežnika do Nanosa skozi čas; Trpeli so naši gozdovi – Slovenski gozd in
gozdarstvo v prvem desetletju po drugi svetovni vojni; Gozd in gozdarstvo Slovenije;
Vasi v objemu železnice – Ivanje selo, Rakek, Rakov Škocjan, Slivice in Unec skozi čas;
Ivan Puntar – Štacnar: Moje delo, doživetja in pogledi – Dnevnik 1923 – 1943
(uredil, pripravil za tisk in dodal spremno besedo); Gozd lahko živi brez človeka,
ljudje ne morejo brez gozda – Raba in gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji od začetkov
do danes; Gozdarska anketa 1941 – Zbornik referatov prvega posveta o stanju
gozdarstva na Slovenskem (skupaj s prof. dr. Boštjanom Ankom, zbrala material,
pripravila za tisk in uredila.

Gozd in gozdarstvo
v Bleiweisovih
novicah
1843 – 1902

Pred Vami pa je novo delo Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah
1843–1902. Zapisi o gozdu in gozdarstvu v Novicah – od zakonodaje, nasvetov
lastnikom, dopisov iz kranjskega deželnega zbora in odbora ter Kranjske
kmetijske družbe do dopisov s podeželja – nas vodijo skozi čas velikih družbenih
sprememb in so neprecenljivi za pravilno razumevanje odnosa do gozdov v
več kot polstoletnem obdobju. Dobrih sto- in večletni gozdovi, ki jih dandanes
občudujemo ali uživamo njihove darove – les –, so se porodili in razvijali v času
izhajanja Bleiweisovih novic.

Zveza gozdarskih društev Slovenije
Gozdarska založba
—
Založništvo Jutro

