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Javno delovanje društva na področju naravovarstva je v preteklem letu zaznamovala
obeležitev 100 letnice Spomenice. Že jeseni 2019 smo strokovno in splošno javnost pozvali,
da se obletnice ne bi spominjali s proslavami in pogledom nazaj, ampak raje z razumnim
načrtovanjem prihodnjih naravovarstvenih desetletij. V tem duhu smo na osnovi
poglobljenega pregleda stotih let pripravili dva dokumenta. Prvi v obliki jedrnatih usmeritev,
nekakšne naravovarstvene prisege z naslovom S.O.S. prihodnjim naravovarstvenim
desetletjem. Drugi dokument je programski esej Ekološka inteligentnost za tri stebre
opolnomočenja naravovarstva: podatkovna ozaveščenost, poznavanje prava in
komunikacijske veščine, v katerem pozivamo k radikalni spremembi paradigme slovenskega
naravovarstva na področju podatkov, prava in komunikacije.
Ostali načrtovani javni dogodki so bili zaradi proglasitve epidemije s strani organizatorjev
prestavljeni na 2021 ali odpovedani. Pri mednarodnih udeležbah sta to konferenci IRAS v
ZDA (The Institute on Religion in an Age of Science), kjer bomo prestavili rezultate projekta
Scientific evidence for the future of Laudato si’ Encyclical, in ISFNR konferenca v Zagrebu
(International Society for Folk Narrative Research), kjer bo primer Fisherman in no. 19 of
the Grimms’ tales: eco-anxiety or reverence predstavljen ekokritično in ekopsihološko.
Raziskovalno delo je bilo osredotočeno na naravovarstveno in okoljsko etiko v ljudskem
pripovedništvu.
Med splošnimi nalogami je že pripravljen koncept kategorizacije naravovarstvenih in
okoljskih motivov, ki jih prepoznamo v pravljicah. Na osnovi rezultatov raziskave o legendi
sv. Krištofa, ki je bila letos objavljena v reviji Studia mythologica Slavica, smo pregledali
druge svetniško-legendarne motive, ki bodo tako pripravljeni za kategorizacijo.
Med posameznimi nalogami smo:
- pripravili izhodišča za razprave na konferenci ISSRNC, ki bo potekala februarja 2021 v
Arizoni (International Society for the Study of Religion, Nature, and Culture),
- pregledali in naravovarstveno ovrednotili vse Grimmove pravljice; izbrane različice izvirnih
natisov iz 1812 in 1815 smo delovno prevedli v slovenščino,
- obdelali Narodne pripovedke v Soških planinah I in II (1910 Gabršček),
- pregledali motive narave v obeh zbirkah, ki ju je 1916 in 1922 objavil Anton Mailly,
- za 2021 pripravili poljudni članek in vsebine za radijski pogovor o Spomenici.
Komunikacija. Na spletni strani http://noemis.jarina.org objavljamo kratka obvestila o naših
dejavnostih in izstopajočih dejavnostih drugih organizacij v Sloveniji.
Vse dejavnosti v letu 2020 so bile izvedene brez plačila in prostovoljno.

