Sporočilo za medije: Nagrada Gambrinus „Giuseppe Mazzotti“ (2212 znakov vključno s presledki)

CIPRA prejela nagrado za Poročilo o Alpah
3. poročilo o Alpah Mednarodne komisije za varstvo Alp CIPRA, ki deluje v
Schaanu v Lihtenštajnu, je nedavno prejelo nagrado Gambrinus, ki jo podeljuje
Sklad Giuseppa Mazzottija. Žirija italijanske literarne nagrade – sestavljajo jo
zveneča imena iz sveta kulture – je izrekla pohvalne besede o dejstvu, da se
CIPRA v svojem poročilu ni osredotočila le na odkrivanje problemov, temveč je
zanje predstavila uspešne rešitve.
„Poročilo, ki so ga pisale številne roke, v gorah in z ljudmi iz gorskega sveta, je
najverodostojnejši in najizčrpnejši projekt za prihodnost Alp,“ je zapisala žirija ob
podelitvi nagrade Gambrinus Sklada Giuseppa Mazzottija, ki ima sedež v
italijanskem kraju San Polo di Piave. Sploh je žirija te italijanske literarne nagrade 3.
poročilo o Alpah Mi, Alpe! Ljudje ustvarjamo prihodnost ocenila kot izredno
kakovostno delo, z orisom nevarnosti, ki prežijo v alpskem prostoru, pa je njegovim
avtorjem uspelo dokumentirati in zabeležiti zbrano znanje, nadarjenost in domišljijo,
ki jih "ljudje z gora" z ustvarjalnostjo in inovativnostjo zoperstavljajo naravnim
nesrečam in propadu gorskega sveta, so še zapisali člani žirije. Poročilo je izšlo v
štirih jezikih in si zagotovo zasluži, da bi ga obravnavali tudi v šolah, uradnih
inštitucijah in družinah povsod po Alpah.
Nagrada z bogato tradicijo
Zasluge tako za 3. poročilo o Alpah, ki temelji na obsežni študiji Prihodnost v Alpah,
kot tudi za scenarij razvojnega preobrata v alpskem prostoru, ima Mednarodna
komisija za varstvo Alp (CIPRA). 15. novembra bo zato Andreas Götz, direktor
CIPRE, v italijanskem mestu San Polo di Piave prevzel omenjeno nagrado.
Literarna nagrada, ki se podeljuje za dosežke na področju gorske, raziskovalne in
ekološke literature, se imenuje po naravovarstveniku, pisatelju, raziskovalcu,
turističnem delavcu in ljubitelju gora Giuseppu Mazzottiju (1907-1981). Letos jo bodo
podelili že šestindvajsetič. Od prve podelitve leta 1982 so na pobudo Mazzottijeve
družine, prijateljev, domače občine in avtomobilskega kluba Touring Club Italiano
začeli podeljevati še številne druge nagrade, npr. Finestra sulle Venezie (1989),
Artigianato di Tradizione (1993) in Veneto Banca – La Voce dei Lettori (2005).
Schaan, 20.10.2008
Več informacij na:
www.cipra.org/sl/3-porocilo-o-alpah/?set_language=sl
www.premiomazzotti.it
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CIPRA – raznolika in pestra
(1578 znakov vključno s presledki)
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) se že več kot pol stoletja zavzema za trajnostni razvoj v
Alpah. Nevladna organizacija tako išče poti, kako doseči sozvočje med okoljem, gospodarstvom in
družbenim razvojem.
CIPRA je zastopana v sedmih alpskih državah: Avstriji, Franciji, Italiji, Lihtenštajnu, Nemčiji, Sloveniji
in Švici. Na Južnem Tirolskem ima regionalno podružnico. Kot krovna organizacija z več kot 100
članskimi organizacijami deluje kot sodobno stičišče za vse interese in zadeve, povezane z Alpami.
Zbira podatke in dejstva o temah, kot so podnebje, promet, hribovskem kmetijstvu, turizmu, energiji in
gradnji, jih obdeluje in z njimi seznanja zainteresirane prebivalce Alp kot tudi ljudi zunaj alpskega
območja.
Varstvo Alp od zgoraj, na vladni ravni? Ali pa raje od spodaj, s pomočjo občin in prebivalstva?
Pomembno je oboje, o tem CIPRA nima nikakršnega dvoma: po eni strani navdihuje in nadzira
izvajanje mednarodnih pogodb, kot je Alpska konvencija, po drugi strani pa vzpostavlja občinske in
regionalne mreže – dvojna strategija za varstvo Alp, ki se je izkazala za pravo.
Tako raznovrsten, kot so teme in naloge, je tudi kolektiv CIPRE International, ki deluje kot krovna
organizacija vseh nacionalnih odborov CIPRE. Na sedežu organizacije v lihtenštajnskem mestu
Schaan so se namreč zbrali ljudje iz skoraj vseh alpskih držav – Nemčije, Francije, Italije, Avstrije,
Slovenije in Švice, ki skupaj iščejo ustrezne rešitve za nove izzive, dajejo pobude za nove projekte ali
organizirajo platforme za izmenjavo znanja vseh deležnikov na območju Alp.
Več informacij na: www.cipra.org .
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