Hodnotiaca správa realizácie projektu
„Šiatorská Bukovinka v premenách času“
S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vydala obec Šiatorská
Bukovinka v roku 2013 prvú monotematickú publikáciu s názvom „Šiatorská Bukovinka
v premenách času“. Tento počin súvisí s 90. výročím príchodu prvých Slovákov na územie obce.
Pri tejto príležitosti sa 10. augusta 2013 uskutočnili oslavy, súčasťou ktorých bol aj krst
publikácie. Hlavným zámerom projektu bolo zhromaždiť poznatky o obci a o živote jej
obyvateľov od jej osídlenia slovenským obyvateľstvom po súčasnosť a sprístupniť ich verejnosti
v knižnej podobe. S ohľadom na širokú cieľovú skupinu - obyvatelia, žijúci v obci, ale aj tí,
ktorí ju z rôznych príčin opustili, ako aj návštevníci obce - ju publikácia koncipovaná tak, aby
v nej čitateľ našiel informácie z rôznych oblastí života obce i jej obyvateľov v širšom sociokultúrnom kontexte v historických súvislostiach.
Publikácia „Šiatorská Bukovinka v premenách času“ popisuje obec a život jej obyvateľov
v spoločensko-historických súvislostiach. Približuje vývoj a premeny názvu obce do jeho
súčasnej podoby. Poskytuje základné faktografické údaje o katastri obce. Ťažisková časť
interpretuje okolnosti súvisiace s osídlením územia Slovákmi z Podpoľania v roku 1923. Z
rôznych uhlov pohľadu reflektuje každodenný pracovný život obyvateľov obce od ich príchodu
až do dnešných čias. Zachytáva aj niektoré výnimočné a/alebo sviatočné udalosti v živote
občanov i obce. Osobitne zobrazuje uchovávanie pôvodných rodinných a výročných zvykov ako
aj vznik nových tradícií v obci s ohľadom na meniace sa socio-kultúrne podmienky. Autorkou
myšlienky spracovať monografiu je pani Marta Veselková (Babicová), ktorá si uvedomila
dôležitosť poznania vlastných koreňov a zanechala správy pre budúce generácie. S elánom sa
ujala náročnej úlohy. Pri tvorbe publikácie vychádzala hlavne z údajov v obecnej kronike a z
informácií získaných pri príležitosti osláv 75. výročia príchodu Slovákov na územie Šiatorskej
Bukovinky. S odstupom času boli niektoré informácie aktualizované, doplnené a nadväzne
použité v publikácii. Rovnaký prístup bol zachovaný aj pri spracovaní fotodokumentačného
materiálu, ktorý so svojou kultúrno-historickou hodnotou umocnil posolstvo zhmotnené v knihe.
Na spracovaní monografie sa spolupodieľala jej zostavovateľka PaeDr. Eva Balážová, PhD.
(Brausteinová), ktorá v doslove uvádza, že: „Autorka a jej spolupracovníci si uvedomujú, že
publikácia dozaista neuspokojí každého, pretože pravdepodobne nejednému čitateľovi bude v jej
obsahu niečo chýbať. Práve z toho dôvodu je tu zámer spracovať obsiahlejšiu monografiu o obci,
ktorá by o. i. podrobnejšie reflektovala časť Šiatoroš.“ (2013, s. 62)
Publikáciu, ktorá vyšla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja,
prijala čitateľská verejnosť so záujmom. Z doterajších reakcií čitateľov je zrejmé, že cieľ - zvýšiť
pocit hrdosti na svoje rodisko, umocniť pocit spolupatričnosti rodákov a vyvolať potrebu
dôslednejšieho štúdia spoločensko-historických udalostí v obci - sa podarilo naplniť. Veríme, že
nie je poslednou monografiou o obci Šiatorská Bukovinka.
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