MAG. POLONA SKETELJ - NAGRAJENKA URADA ZA
SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki deluje v okviru Ministrstva za
zunanje zadeve RS, je v letu 2003 izpeljal svoj prvi nagradni natečaj za diplomska,
magistrska in doktorska dela s področja raziskovanj Slovencev v zamejstvu in
Slovencev v izseljenstvu. Nagrajenih je bilo šest nalog, tri s področja slovenskega
zamejstva in tri s področja slovenskega izseljenstva. Z veseljern sporočamo, da je
znotraj raziskovalnega sklopa Slovencev v zamejstvu prvo nagrado za svoje
magistrsko delo prejela mag. Polona Sketelj, višja kustodinja v Slovenskem
etnografskem muzeju.
Mag. Polona Sketelj je prvo nagrado prejela za svoje magistrsko delo z naslovom
"Etnološki ustroj občine Bilčovs ", ki jo je pod mentorskim vodstvom prof. dr. Slavka
Kremenška pripravila na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani in jo uspešno zagovarjala decembra leta 2001.
Komisija nagradnega natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za področje
slovenskega zamejstva, ki so jo sestavljali dr. Jernej Zupančič, dr. Marjan Sturm in Zorko
Pelikan, je magistrsko delo Polone Sketelj ocenila kot izjemno strokovno delo, monografijo
vnajboljšem pomenu besede injo tudi priporočila za objavo. Vobrazložitvi so člani komisije
med drugim zapisali, da je magistrsko delo Polone Sketelj s svojimi več kot 400 stranmi"...
sad vecletnega avtoričinega dela, kar kaže na njeno izjemno raziskovalrio energijo. Magistrsko
delo je organizirano izredno sistematično in pregledno ter ustrezno utemeljeno z znanstvenim
aparatom. Inovacijo pa prinaša dobro zastavljeno in dosledno izvajano empirično delo,
kateremuje predhodiljedrnatteoretski uvod. Avtoricaje nedvomno odlična opazovalka, pa
tudi poznavalka življenja korošldh Slovencev v dvojezični občini. Zaradi zelo plastičnega
prikazaje vrednost magistrskega dela Polone Sketelj predvsem v dokumentiranem spominu
neke manjšinske lokalne skupnosti. Uporabna vrednostte študije bo naraščala z iskanjem
vzrokov in praks, ki so slovenstvo v etničnem, jezikovnem in kulturnem smislu ohranjali
l
skozi družbeno dinamiko socialnih in političnih prehodov."
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Nagrade

Čestitkam mag. Poloni Sketelj za prejeto prvo nagrado Urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu se pridružujemo tudi sodelavke in sodelavci v Slovenskem
etnografskem muzeju. Mag. Polono Sketelj tudi sicer poznamo kot prizadevno
raziskovalko in vestno sodelavko pri mnogih projektih, ki so v zadnjih letih nastajali
v slovenskem zamejstvu in ki so bili uspešno izvedeni (ali pa sploh izvedeni) prav
z njeno pomočjo, o čemer priča tudi njena bogata strokovna bibliografija.
Daša Hribar
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