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O nas
"Wydawnictwo Świat" sp. z o.o. działa od 1990 r., specjalizując się w wydawaniu specjalistycznych
książek o tematyce leśnej, łowieckiej i ogólnoprzyrodniczej. Wydaje również dwa specjalistyczne
czasopisma z zakresu leśnictwa.
W dziale książek leśnych ukazują się publikacje z zakresu hodowli, ochrony, użytkowania i urządzania
lasu. "Wydawnictwo Świat" oferuje je jednostkom administracyjnym Lasów Państwowych, osobom
profesjonalnie związanym z leśnictwem i łowiectwem, oraz miłośnikom problematyki leśnej i łowieckiej.
Z aktualną ofertą tej książek o tej tematyce można zapoznać się w naszym sklepie internetowym.
Nie wszystkie jednak książki są prezentowane w sklepie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre
publikacje niezwykle wartościowe lecz już nieosiągalne:
Seria "Chłopcy z lasu".
Do tej pory ukazało się 5 tomów oraz wydanie jubileuszowe. W pięciu
pierwszych tomach opublikowano ponad 200 wspomnień leśników
udokumentowanych ponad
200 zdjęciami i 130 innymi dokumentami z czasów
II wojny światowej i pierwszych lat po wojnie.
Wspomnienia te zawierają
cenne informacje dotyczące wkładu leśników polskich w walkę z
okupantem,
oraz w odbudowę kraju po jej zakończeniu.
Seria pt.
"Historia
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach". Wydane
do tej pory dwa tomy obrazują historię i
dorobek pokoleń leśników na
terenie Śląska. Są bogato ilustrowane (drugi tom zawiera ponad 700
zdjęć).

W wyniku współpracy z ZG SITLiD powstały m.in. dwie interesujące
książki: "Poradnik dla
Państwowej Straży
Łowieckiej, Straży Parków Narodowych, Państwowej Straży Rybackiej i
Straży Leśnej" oraz "Słownik
biograficzny leśników i drzewiarzy polskich", będący zbiorem
biogramów najbardziej zasłużonych leśników i drzewiarzy.
Wydajemy również dwa nieperiodyczne czasopisma:
"Biblioteczka
leśniczego". Publikacje z tej serii są niewielkie objętościowo
i dotyczą
wybranych zagadnień z zakresu leśnictwa i łowiectwa. Autorami
są zarówno specjaliści praktycy, jak
i pracownicy naukowi wydziałów
leśnych lub IBL. Pod koniec 2002 r. ukaże się 171. zeszyt.
"Postępy
techniki w leśnictwie". Każdy wydawany zeszyt dotyczy
wybranego
problemu z zakresu leśnictwa lub łowiectwa, przy czym problem
ten jest omawiany w różnych
aspektach, bądź charakteryzowane są istotne
elementy składowe tego problemu. Pod koniec 2002 r.
ukaże się 82.
zeszyt.
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