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Rastemo z gozdom - 70 let Gozdarskega inštituta Slovenije
Letos mineva 70 let od kar je takratno ministrstvo
za kmetijstvo in gozdarstvo Ljudske republike
Slovenije z odločbo osnovalo Gozdarski Inštitut
Slovenije. Zaradi krize po vojni in petletnega
načrta je bila stavba, v kateri ima GIS svoje prostore še danes, dograjena šele leta 1955 in odtlej
je raziskovalno delo lažje steklo. Inštitut se je v
svojih začetkih trudil pridobiti predvsem dovolj
strokovnega kadra in osnovno laboratorijsko
opremo. Skrbelo ga je tudi financiranje, kakor je
razbrati v Gozdarskem vestniku iz leta 1957, ki
pravi: »Laže se je boriti z gozdom, z drevesom ali
z lesom kakor pa s človekom. Dokler ne pridobiš
za svoje delo trdnega zaveznika v človeku, je vsako
delo brezuspešno.« (Inž. Bogdan Žagar)
70 let načrtnega raziskovalnega dela v sodobnem slovenskem gozdarstvu bo Inštitut praznoval
v Tednu gozdov med 22. in 28. majem. Slogan
letošnjega Tedna gozdov je »znanje za gozd«, zato
osrednje dogodke ob 70. obletnici začenjamo z
Znanstveno konferenco Gozd in les, ki se bo
na Inštitutu odvijala 23. maja. Tradicionalno
znanstveno srečanje je namenjeno predvsem
mladim in mlajšim raziskovalcem s področja
gozdarstva, lesarstva in papirništva. Udeleženci
se bodo posvetili 70-letnici znanstveno-raziskovalnega in univerzitetnega izobraževalnega dela
na področju v Sloveniji, daljšemu zgodovinskemu
pregledu področja in pogledu v prihodnost. Glavna
organizatorja sta programska skupina Gozdna
biologija, ekologija in tehnologija Gozdarskega
inštituta Slovenije in programska skupina Les ter
lesno-celulozni kompoziti Oddelka za lesarstvo
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Pri
organizaciji sodelujeta tudi Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive vire Biotehniške fakultete ter Inštitut
za celulozo in papir.
Naslednji dan 24. maja bosta Gozdarski inštitut
in Zavod za gozdove odprla svoja vrata za vse, ki
bi se o gozdu in njegovih prebivalcih radi naučili
kaj novega. Dan odprtih vrat je primeren za vse
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starostne skupine, priporočena pa sta primerna
obleka in obutev, saj se bodo obiskovalci poleg
eksperimentiranja v laboratorijih tudi potepali
po gozdu in morda preučili kakšno medvedovo
stopinjo! Popoldan istega dne, ko se bo vrvež
nekoliko polegel, si bosta roki podali znanost
in umetnost, na sporedu bo namreč otvoritev
likovne razstave Retrospektiva Galerije IGLG in
Galerije GIS. Ustvarjalnost narave z umetniškimi
potenciali človeka je galerija v avli Gozdarskega
inštituta začela povezovati leta 1984 pod vodstvom
tedanjega direktorja Marka Kmecla. V galeriji so
skozi leta razstavljali Jože Ciuha, France Slana,
Tone Lapajne, Janez Boljka, Metka Krašovec, Ive
Šubic, Jelka Reichman, Marjanca Jemec Božič
in drugi umetniki. Retrospektivna razstava ob
70. obletnici Gozdarskega inštituta Slovenije bo
z razstavljenimi deli oživila spomine na 33 let
živahnega delovanja Galerije IGLG in Galerije GIS.
Na ogled bodo posamezna dela slikarjev Toneta
Lapajneta, Marka Pogačnika, Boruta Vogelnika,
Boštjana Koširja, Zvesta Apollonia, Iva Kolarja,
Janeza Černača, Marjance Jemec Božič idr.
Praznovanje 70. obletnice bo Gozdarski inštitut
Slovenije obeležili s Svečano akademijo, uradno
slovesnostjo, ki bo umestila kontinuiteto znanstveno-raziskovalnega dela na področju gozdov v
interes državnega pomena. Udeležbo na akademiji
so doslej potrdili predstavniki Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Svečana akademija se
bo pričela z otvoritvijo prenovljenega dvorišča
in avle Inštituta, ki bosta odslej tudi gibalno
oviranim osebam omogočala prosto gibanje v
stavbi in njeni okolici.
Več informacij najdete na: http://70let.gozdis.si/
ali na http://znanjeza.gozdis.si/
Larisa Daugul
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Slika 1: Gozdarski inštitut Slovenije (foto: R. Šipić)
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