ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM

JMÉNO: Jana Štrichelová

ROČNÍK: 1. nav. magisterský

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Slovenská menšina v Srbsku
VÝŠE STIPENDIA: 3000 Kč

ZEMĚ REALIZACE: Srbsko

TERMÍN REALIZACE: 21.-26.7.2009

Stručný popis výzkumu
Výskum slovenskej menšiny v obci Kovačica bol realizovaný za účelom napísania diplomovej práce na
obore MRS. Keďže jedným z cieľov práce je zistenie súčasného stavu menšiny a miery asimilácie,
najautentickejšie informácie boli získané priamo od obyvateľov obce Kovačica a to formou dotazníkov,
rozhovorov a pozorovania. Počas pobytu som navštívila inštitúcie spojené s rozvojom menšín a to Úrad pre
sociálne aktivity a Úrad pre poľnohospodárstvo, malé podniky a rozvoj, kde som získala ďalšie potrebné
data. V obecnej knižnici, ktorá zhromažďuje knihy s menšinovou tematikou a zveľaďuje miestnu kultúru,
prebiehalo štúdium literatúry a kopírovanie potrebných publikácií a kníh, ktoré sú uložené v Krajanskej
zbierke.
Stručný súhrn vykonaných činností
1. Zhromaždila som cca 220 vyplnených dotazníkov, asi 60 % od Slovákov, 35 % od Srbov a zbytok od
príslušníkov maďarskej a rumunskej menšiny.
2. V Obecnej knižnici som si okopírovala potrebné knihy z Krajanskej zbierky.
3. Z Úradu pre sociálne aktivity mi boli poskytnuté materiály a príručky o rozvoji slovenskej menšiny.
4. Počas rozhovorov s miestnymi som získala hodnotné informácie priamo od ľudí. Stretla som sa tiež
s miestnymi autoritami, ako je Pavel Baláž, ktorý je hlavným organizátorom kultúrnych akcií alebo
Mária Ďurišová, najstaršia maliarka z obce preslávenej insitným umením. Niektoré rozhovory sú
zaznamenané na diktafóne.

Prínos pre študenta (získané dovednosti) a partnerskú organizáciu
Uskutočniť výskum v Srbsku som sa rozhodla hlavne z toho dôvodu, že spracovávam diplomovú prácu na
téma: Slovenská menšina v Srbsku. Cieľom diplomovej práce je komplexná charakteristika vývoja a
dnešného stavu slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku so zameraním na oblasť Vojvodiny. Keďže som
informácie získavala priamo medzi príslušníkmi slovenskej menšiny (v obciach Kovačica a Padina), mali by
byť autentické, spoľahlivé, dôveryhodné a veľmi hodnotné. Pri študijnom pobyte som sa oboznámila tiež
s kultúrou, miestnymi tradíciami a celkovou atmosférou v tak multietnickom a zároveň malom mestečku.
Ako partnerskú organizáciu som si vybrala miestnu Obecnú knižnicu v Kovačici, ktorá vedie slovenskú
Krajanskú zbierku. Sice existujú publikácie a knihy, ktoré sa venujú slovenskej menšine v Srbsku, doposiaľ

neprebiehal výskum zameraný na perspektívy rozvoja a mieru asimilácie. Preto si myslím, že na základe
mojej diplomovej práce bude obraz slovenskej menšiny komplexnejší a práca bude môcť byť uložená
v Krajanskej zbierke, aby k nej mali prístup aj samotní obyvatelia slovenských obcí.

Návrh prezentácie výstupu
Hlavným výstupom môjho výskumu bude samozrejme odovzdaná diplomová práca, prípadne by som mohla
urobiť prezentáciu fotografií spojenú s ich komentárom.

CELKOVÉ NÁKLADY: 5 013,- Kč (z Vavrouškova stipendia hrazeno 3000,- Kč)

