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Годишњице су обично прилика за свођење урађеног, за говоре и презентације о томе шта и колико се радило у протеклом периоду. У том смислу, данас би овде било много презентација, и дугачких говора. Ми, међутим, Дан Завода
обележавамо на начин који је у духу оног чему смо у свим областима нашег рада били посвећени, а то је сарадња, успостављање и изградња партнерстава у заштити природе, повезивање и синергија; Окружени овде сликама и призорима
који подсећају на повод нашег окупљања, на делатност Завода на очувању и заштити природне баштине као највише
стручне установе у заштити природе који у различитим организационим облицима траје пуних 67 година.
А када говорим о 67. година трајања и рада Завода, не без задовољства и поноса, морао бих да констатујем да смо у
учинили значајне, пре свега квалитатативне помаке напред, који се изражавају у унапређењу рада којег су утемељили
наши претходници, али и на постављању темеља нових активности.
У области заштите природе, на основу студија заштите Завода у протеклом периоду проглашена је десетина заштићених
подручја. Само у протеклом једногодишњем периоду повећан је проценат заштите колико није био повећан за претходне две године, будући да је од јануара 2012. до 2014. са 5,91% до априла 2014 повећан на 6%, а сада има 6,38%
заштићене територије, а исто тако више десетина студија заштите је завршено, односно за више десетина заштићених
подручја покренут је поступак заштите.
Пројектни задаци које смо реализовали, такође су значајно учествовали у помаку којег смо направили у нашем раду.
Доказ су документа као што је Пети национални извештај о примени конвенције о биодиверзитету где је Завод био реализатор стручног дела посла, резултати биоспелеолошких истраживања у околини Ниша, и други пројекти на заштити
био и гео диверзитета. При том, у свим овим активностима делили смо судбину целог друштва. Природне катастрофе у
Србији којима смо сви били сведоци, последице које су произвеле, биле су за нас изазов да одговоримо задатку у оквиру
своје делатности и у складу са својим могућностима.
Задовољство ми је рећи, као што смо искорачили у пословима на заштити природе, напредак смо остварили и у другим сферама рада Завода. У програмима образовања и промовисања заштите природе, којих је заиста било у изузетно
великом броју и са небројеним бројем учесника, ми смо са нарочитом пажњом укључили оне установе до којих нам је
посебно стало, оне са децом са посебним потребама, и децом која су била погођена последицама поплава.
Поносни смо на наша најновија издања, која су својом изузетном научном, стручном вредношћу, и квалитетом потврдили богату издавачку традицију Завода. С обзиром да је реч о издањима која својим значајем и темом превазилазе
националне границе, Завод је након више година опет у врху издаваштва научних и стручних публикација из области
заштите природе.
Наш велики задатак био је да после низа година посматрања међународних токова у заштити природе из прикрајка, дођемо у жижу, и укључимо се у савремене светске токове заштите природе. Успоставили смо сарадњу са представницима
многих земаља – Аустралије, Холандије, Грчке,... и између осталог, учестовали у раду Светског конгреса Паркова и Светског конгреса биодиверзитета. Резултати ових сусрета се већ виде, Завод је домаћин састанка представника европских
установа у заштити природе (ENCA мрежа) и са организацијом Global Scientific Research Foundation организатор Светског
конгреса биодиверзитета крајем ове године. Сарадња је пут за који се определио Завод, и тај партнерски однос у заштити природе негујемо како на међународном плану, тако и са националним организацијама.

