
Rodoslovje
“Ta rubrika je namenjena sprotnim obvestilom vsem tistim, katere zanima rodoslovje. Če koga zanima kaj več,
naj obišče stran slovenskega rodoslovnega društva.” 
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Slovensko Rodoslovno DruŮtvo
Člani Slovenskega rodoslovnega društva se
sestajajo vsak drugi torek v mesecu. Koledar
srečanj in tematskih predavanj je objavljen na
društveni spletni strani. Tam so tudi stalne in
aktualne povezave na rodoslovno vesolje.
 
Objave v teh "Rodoslovnih novicah" so
prevenstveno namenjene krajšim
aktualnostim. Nastajati so začele po vzoru
kolegice Vlaste Knapič, ki je podobno temo

odprla v angleškem jeziku.
 
Če sami nimate namena odpreti podobne tematike, se boste
morda ob teh objavah spomnili na kako drugo za širši krog
zanimivo aktualnost in jo posredovali Vlasti ali meni.

 Scooped by Peter Hawlina

val-ljubezni.si - March 23, 1:05 PM

Kako dru∩ino razumemo rodoslovci
Nič drugače, kot jo je človeštvo
v vseh časih in v vseh kulturah.
Vsaj prevladujoče, saj so časi in
kulture dopuščali manjša
odstopanja od najbolj naravnega
in najzanesljivejšega jamstva za
obstoj človeštva.

Ne glede na splošno definicijo
družine je v rodoslovnem smislu
pomembna samo tista
povezava, ki ima za posledico

rojstvo. Rodoslovce zanimajo predniki in sorodniki. Pri tem so
civilni in cerkveni zakoni podrejenega pomena. Za rodoslovje

formalno sklepanje zakonske zveze ni pomembno. Pomemben je
otrok. Pri tem je za rodoslovje povsem nepomembno ali je bil
rojen v zakonu ali izven njega.

Napovedovane novostih v družinski zakonodaji torej za
rodoslovce ne prinšajo sprememb. Rodoslovcem je zaradi samega
rodovnika povsem vseeno kdo se je kdaj s kom poročil. Vseeno
nam je, ali sta se poročili dve ženski ali dva moška. Z
rodoslovnega vidika je enako nepomembna klasična zakonska
zveza, če v tej zvezi ni bilo vsaj enega otroka. Pomembna pa je
izvenzakonska zveza med moškim in žensko, ki ima za posledico
rojstvo.

Mislim sicer, da vsi rodoslovci upoštevamo in spoštujemo civilno
in/ali cerkveno sklepanje zakona in ga vestno beležimo v svojih
zapiskih. Danes se velika večina rodovnikov vodi z računalnikom.
Za ta namen uporabljani rodoslovni programi so pripravljeni
tako, da vpisovalcu olajšajo delo in mu tudi skušajo preprečiti
vpisati nemogoče situacije. Ena od teh je vpis istega spola za oba
starša otroka.

Zdaj pa se vprašam, kako bom evidentiral sklepanje istospolne
Ž
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Crowdsourcing

Crowdsourcing (crowd=množica, source=vir)  je dokaj nova
beseda, ki jo lahko razumemo kot nadaljevanje tistega, kar je
pomenilo outsourcing. Če je bilo z outsourcing mišljeno
vključevanje zunanjih sodelavcev v projekt, je s crowdsourcig
mišljeno vključevanje neomejene množice.
Ta način je pogoj za uspeh mnogih projektov, kjer lahko sodeluje
vsakdo. Tak projekt je EUROPEANA. To je spletni portal preko
katerega je mogoče vstopati v zakladnico kulturnih vsebin v
digitalni obliki in jo dopolnjevati s svojimi prispevki. Pri tem
prihaja do plodnega prepletanja digitalnih fondov stotin ustanov
in veliko več posameznikov.
Tudi rodoslovci smo neorganizirani tvorci digitalnega arhivskega
gradiva. Naš največji prispevek je prepisovanje zapisov v
matičnih knjigah. Iz zapisov rojstev, porok in smrti nastajajo
podatkovne strukture, ki so sporočilno veliko bogatejše od
originalov. Posebna prednost teh digitalnih družinskih sklopov je
nekaj povsem novega. Pred nekaj leti je to začelo nastajati in se

danes pospešeno razrašča. V Sloveniji imamo v referenčni
datoteki rodoslovnega društva prek 1.100.000 oseb. Po priimkih
je na spletu objavljen indeks rodoslovno raziskanih in
sorodstveno povezanih oseb. Drug referenčni indeks je indeks
porok, ki šteje okrog 350.000 parov. V indeksu je sicer okrog
700.000 vpisov, ker je ta razvrščen po priimku ženina in po
dekliškem priimku neveste. Poleg teh dveh je še na ducate zbirk
druge digitalne rodoslovne robe.
Takoj ko so podatki v digitalni obliki, lahko zaživijo in poletijo v
kozmos. To se dobesedno uresničuje. Podatki o naših prednikih
in sorodnikih so predmet zanimanja živečih sorodnikov in vsega
človeštva. Dostopni so neprekinjeno iz vseh kotičkov planeta.
Rodoslovci to delamo spontano in neorganizirano. Obstajajo sicer
priporočila za upoštevanje rodoslovnih standardov in našel se je
prostovoljec, ki v kumulativno datoteko združuje podatke, katere
v GEDCOM formatu prispevajo člani rodoslovnega društva (teh
je okrog 170) in iz te kumulative tvori spletni referenčni indeks.
To bi bil na kratko prispevek Slovenskega rodoslovnega
društva v svetovno digitalno zakladnico. Mnogi posamezniki pa
na spletu objavljajo še kaj drugega, ne le rodovnike. To so pisani
dokumenti, fotografije, skenirano gradivo, filmi in kar je še tega.
Največkrat so te spletne objave namenjene družinskim članom
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Zbogom oro∩je - dobrodoŮli spomini

Ena od možnosti, ki so jo prinesle nove tehnologije je
digitalizacija. Vse več življenja je digitalnega in virtualnega. Taka
pa postaja tudi preteklost.
Rodoslovci oživljamo svoje prednike in sorodnike. Ne dobesedno,
v prenesenem smislu pa zagotovo. Si je kdaj kdo mislil pred sto,
dvesto ali več letih, da bo nekdo od njegovih potomcev ali čisto
tuja oseba prebiral zapis njegove smrti v matični knjigi? Pa še
poroke in rojstva? Pa morda njegove evidence v sodnih in
vsakršnih drugih spisih? Pa skušal razbirati njegova po naključju
ohranjena pisma? Slike, spomine, dnevnike? ...?
Rodoslovci beležimo imena, priimke, datume in kraje ter vse
drugo z našimi predniki povezanega. Zbrano urejamo v
družinskih kronikah. Vsega tega ne zapiramo v svoje predale.
Namesto tega skušamo vse več včasih težko pridobljene robe čim
bolj trajno shraniti. S hrambo originalov imamo včasih poleg vseh
drugih še prostorske težave. Slednjih pa z digitalizirano robo
nimamo. Hramba digitalnih zapisov je prostorsko nezahtevna,
razmeroma hito dosegljiva in obvladljiva. Vseh prednosti nima
smisla naštevati. Zavedati se je sicer treba kratkotrajnosti
digitalnih zapisov. Če ni poskrbljeno za njihovo sprotno
'oživljanje', bodo propadli veliko prej kot njihovi predhodniki na
klasičnih medijih ko je npr. papir.
Rodoslovno delo je torej mimogrede tudi prenos arhivskega
gradiva na sodobne medije.
Rodoslovci v tem početju nismo edini. Gradivo v digitalni obliki
proizvajajo številni drugi posamezniki in skupine. Ne bom jih
našteval.
Rodoslovci to delamo skorajda povsem neorganizirano, vsak na
svoj način. Strokovne, znanstvene in komercialne asociacije
delujejo bolj ali manj sistematično. Občasno se naše delo dotika,
prekriva ali sklada in združuje z delom drugih.
Tak primer je EUROPEANA. To je evropski projekt, katerega
namen je digitaliziranje vsega kar je povezano s prvo svetovno
vojno. Svoje prispevke bo lahko v to zbirko posredoval vsakdo,
rezultat pa bo postal splošna dobrina.
Več o tem lahko najdete na naslovni spletni strani in v številnih
domačih objavah. Za vzorec so Slomedia, STA, RTVSLO, TVSLO
Odmevi in TVSLO Svet kulture.  

Kdor me m ore odpreti  podstavl jenih povezav, lah ko posku si  na 

http://www.eu ropeana.eu /portal/

http://www.slom edia.i t/zbogom -orozje-dobrodosl i -spom ini

http://m s.sta.si/2012/03/v-sklopu-projekta-europeane-v-sloveni ji -zbiranje-spominov-na-1-

svetovno-vojno/

http://www.rtvslo.si/kul tu ra/dru go/zbiranje-spominov-za-virtu alni-arh iv-1-svetovne-



zakonske zveze. Že program mi tega ne bo dopuščal, saj mi bo
vpis blokiral kot nemogoč (se bodo programi prilagodili
zakonodaji, ki nima nič skupnega z naravo?). Pa tudi, če bi
zaobšel to blokado, bi otrokove prednike potem prikazoval po
treh starših? Po dveh očetih/materah? 

Razmišljanja s tem ni konec.

Na hitro bom vseeno zaključil s tem, da za rodoslovno delo ta
zakonodaja prinaša samo zmedo. Zato bom glasoval proti
sprejetju predlaganih sprememb. (Proti bi verjetno glasoval tudi
če me to ne bi motilo pri rodoslovnem delu.)

 Scooped by Peter Hawlina
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NaŮi genski vzorci
Leta 2002 in 2003 je bilo v Sloveniji za potrebe
genetskih raziskav oddanih nekaj sto vzorcev.
Vzorce je zbiral Ryan Swapp, ki je projekt opisal
v prispevku, ki je bil objavljen v časopisu

Drevesa. Vsi tisti, ki so takrat oddali svoj vzorec, lahko za 50
dolarjev 'odklenejo' rezultat analize, torej svoj genetski profil.
Ponudba je cenovno ugodna, saj je polna cena za enak test okrog
170 dolarjev.
Tisti, ki je takrat sodeloval v raziskavi, lahko torej na spletnem
naslovu laboratorija po opisanem postopku naroči svoj izvid.
Na istem naslovu (in na mnogih drugih) lahko interesenti

naročajo lastno gensko analizo.

 Scooped by Peter Hawlina

February 17, 10:59 AM

Od kdaj Slovenci
Na zadnjem srečanju članov
Slovenskega rodoslovnega
društva se je ob obvestilu o
predstavitvi knjige o
večtisočletni avtohtonosti
Hrvatov na ozemlju današnje
Hrvaške razširil pogovor na
sorodne razlage. Prisotni so
omenjali še druge hipoteze in
trditve. Nekatere avtorji
dokazujejo s toponimi in drugimi
sorodnostmi današnjih in
nekdanjih jezikov, vse več pa je
danes trditev, ki se sklicujejo na
genetiko.
Ob tem se je izpostavilo

vprašanje, kolikšen vzorec gentskih analiz je potreben za
tovrstne trditve.
Na svetu je vse več laboratorijev, ki opravljajo DNK analizo. Ti
laboratoriji opravljajo analize za znanstvene, forenzične in
komercialne namene in potrebe.
V množici laboratorijev je med vodilnimi ameriška Sorensonova
ustanova (krajše SMGF).  
Pred leti smo za raziskovalni projekt v Sloveniji oddajali vzorce
skupaj z rodovnikom dajalca. Rezultatov te raziskave (še) nismo
dobili. Na straneh SMGF bomo našli tudi poročilo o številu
nabranih vzorcev po državah. V tem poročilu beremo, da jihe je
Slovenija oddala 676, Italija 505, Avstrija 42, Hrvaška 14, BiH 5,
Srbija 0, Makedonija 1.
To je poročilo enega od največjih laboratorijev. Vseh analiziranih
vzorcev ima SMGF nekaj nad 103.000. Koliko jih imajo stotine
drugih po vsem svetu? Koliko jih imamo v Sloveniji, koliko na
Hrvaškem? Sišal sem o laboratorijih v Bih, ki so imeli največ dela
z analizo posmrtnih ostankov pobitih žrtev zadnje vojne in
obračunavanj.
Nimam se za poznavalca tega področja in bi me zelo zanimali
odgovori strokovnjakov na mnoga tu načeta vprašanja in na še
več drugih  Ker vem  da je ta radovednost širše prisotna  s tem

ali stanovskim kolegom. Zgodi pa se, da je včasih nekaj tega
širšega pomena in zanimivo tudi izven ozkega kroga sorodnikov.
Tak primer je dnevnik, katerega je v času prve svetovne vojne
pisal moj ded Oto Hawlina. Ker sem ga digitaliziral in spletno
objavil, je postal širše dostopen kot bi bil v tiskani knjižni izdaji.
Samo zaradi te spletne objave sem bil povabljen na tiskovno
konferenco, na kateri je bil v Sloveniji predstavljen eden od
projektov EUROPEANe – to je digitaliziranje vsega tistega kar
spominja na prvo svetovno vojno. Bližajoča stota obletnica
začetka te vojne je napeljala vodstvo EUROPEANe, da svoje
delovanje poglobi, ga tematsko zaokroži in skuša pridobiti
digitalno arhivsko gradivo zlasti na področjih, kjer je divjala ta
svetovna katastrofa. Zato so projekt predstavili Sloveniji in
pripravili tehnološko ekipo, ki bo prineseno gradivo digitalizirala.
Vsakdo je povabljen, da svoje gradivo sam prispeva prek portala
EUROPEANE. Če to ne zna ali nima priprav, ga lahko prinese v
obdelavo zbirnim centrom.

 Scooped by Peter Hawlina

April 4, 1:27 PM

Progonopleksija
je redko uporabljana tujka. Ko me je zanimal
pomen te besede, sem na spletu hitro našel
razlago, da je to obsedenost z rodoslovjem oz. s
slavnimi predniki. Toliko na kratko. V različnih
razlagah je čutiti negativni prizvok te besede.
Sicer je skoraj vsaka obsedenost nekaj

nezaželenega, v obsedenosti z rodoslovjem pa le redko najdemo
kaj takega, kar bi lahko spoznali za škodljivo ali celo nevarno.
Prej smešno.
Bralce vabim k podajanju svojih pogledov. Za izziv bi omenil
vsako pretiravanje pri prikazovanju rezultatov rodoslovnih
raziskav. Še zlasti, če so avtorji pri tem vsiljivi. Že večkrat sem
rekel, da je nam, rodoslovcem, naše delo zanimivo. Uživamo pri
delu in pri pogledu na rezultat. Ne pričakujmo pa, da bodo z
enakim užitkom na naše delo gledali drugi. To je podobno
razkazovanju slik naših vnučkov. Kaj koga drugega briga, kako
ljubka je naša Fanika, ki ima že dva zobka in kako postaven naš
Denis, oblečen v kavboja z revolverjem v vsaki roki.
Kolikor poznam kolege rodoslovce, so skoraj vsi, z redkimi
izjemami, zelo resni in prizadevni raziskovalci. Pri tem ni
pristona tiha ali očitna želja po odkrivanju imenitnikov. Tudi ne
strah pred neljubimi odkritji. Samo enkrat pa sem nekje prebral
nekaj temu podobnega: nehal sem reziskovati svoje poreklo, ker
sem prišel do samih tatov in pocestnic.
Prav te dni me je iz Amerike poklical neki Arnold Wilson. Njegov
ded je bil po njegovi pripovedi iz bogate in imenitne družine.
Njihovo posestvo je bilo tako veliko, da ga v enem dnevu nisi
objahal. V Ameriko je odšel s ponarejenim potnim listom, da se je
s tem izognil služiti cesarju.
Že med pripovedovanjem sem vedel, da Arnold živi v zmoti.
Morda mu je ded res kaj podobnega pripovedoval. Lahko pa je
prepričanje o njegovem imenitnem poreklu zraslo kar samo od
sebe v njegovi domišljiji, ko je v Ameriki zavidal kakemu svojemu
sosedu.
Morda se je ded res umaknil vpoklicu v vojsko in vojno. Bil pa je
iz revnejše družine. V poročnem zapisu sta starša vpisana kot
čevljar in dekla.
Naj Arnoldu povem, kaj piše v matični knjigi?
Ne bom.
Meni osebno je ljubši do absurda prignan skepticizem katerega
smo objavili v spisu Requiem za moje prednike Marjana
Paternostra. Objavljen je bil leta 2003 v rodoslovnem časopisu
Drevesa.

 Scooped by Peter Hawlina
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Zbogom oro∩je - dobrodoŮli spomini
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več drugih. Ker vem, da je ta radovednost širše prisotna, s tem
vabim morebitnega bralca s tovrstnimi izkušnjami, da se ponudi
za predavanje.
 

 Scooped by Peter Hawlina

February 5, 10:33 PM

Rodovniki znanih Slovencev

Poleg raziskovanja lastnih prednikov in sorodnikov se ljubiteljski
rodoslovci lotevamo tudi sestavljanja rodovnikov izbrancev po
različnih kriterijih. Težko bi našteli vse take primere. Tako delo
je tudi vedno še v teku. Za primer omenjam naslednjega:
Slovenski kipar France Gorše je bil rojen 26. 8. 1897 v
Zamostecu na št. 58 v župniji Sodražica. Njegov rodovnik je še
neraziskan. Znano je le, da sta bila starša Martin in Marjeta
(rojena Brinšek). Poleg povabila, da bi kdo kaj dodal k njegovemu
rodovniku opozarjam še na dejstvo, da je naprodaj njegov
portret. Tega je pred vojno naslikal njegov sodobnik Olaf
Globočnik. Če je med bralci kupec, naj se mi oglasi.

 Scooped by Peter Hawlina

February 5, 11:36 PM

Napake v rodovnikih

Ena od možnosti, ki so jo prinesle nove tehnologije je
digitalizacija. Vse več življenja je digitalnega in virtualnega. Taka
pa postaja tudi preteklost.
Rodoslovci oživljamo svoje prednike in sorodnike. Ne dobesedno,
v prenesenem smislu pa zagotovo. Si je kdaj kdo mislil pred sto,
dvesto ali več letih, da bo nekdo od njegovih potomcev ali čisto
tuja oseba prebiral zapis njegove smrti v matični knjigi? Pa še
poroke in rojstva? Pa morda njegove evidence v sodnih in
vsakršnih drugih spisih? Pa skušal razbirati njegova po naključju
ohranjena pisma? Slike, spomine, dnevnike? ...?
Rodoslovci beležimo imena, priimke, datume in kraje ter vse
drugo z našimi predniki povezanega. Zbrano urejamo v
družinskih kronikah. Vsega tega ne zapiramo v svoje predale.
Namesto tega skušamo vse več včasih težko pridobljene robe čim
bolj trajno shraniti. S hrambo originalov imamo včasih poleg vseh
drugih še prostorske težave. Slednjih pa z digitalizirano robo
nimamo. Hramba digitalnih zapisov je prostorsko nezahtevna,
razmeroma hito dosegljiva in obvladljiva. Vseh prednosti nima
smisla naštevati. Zavedati se je sicer treba kratkotrajnosti
digitalnih zapisov. Če ni poskrbljeno za njihovo sprotno
'oživljanje', bodo propadli veliko prej kot njihovi predhodniki na
klasičnih medijih ko je npr. papir.
Rodoslovno delo je torej mimogrede tudi prenos arhivskega
gradiva na sodobne medije.
Rodoslovci v tem početju nismo edini. Gradivo v digitalni obliki
proizvajajo številni drugi posamezniki in skupine. Ne bom jih
našteval.
Rodoslovci to delamo skorajda povsem neorganizirano, vsak na
svoj način. Strokovne, znanstvene in komercialne asociacije
delujejo bolj ali manj sistematično. Občasno se naše delo dotika,
prekriva ali sklada in združuje z delom drugih.
Tak primer je EUROPEANA. To je evropski projekt, katerega
namen je digitaliziranje vsega kar je povezano s prvo svetovno
vojno. Svoje prispevke bo lahko v to zbirko posredoval vsakdo,
rezultat pa bo postal splošna dobrina.

Več o tem lahko najdete na naslovni spletni strani in v številnih
domačih objavah. Za vzorec so Slomedia, STA, RTVSLO, TVSLO
Odmevi in TVSLO Svet kulture.  

Kdor me m ore odpreti  podstavl jenih povezav, lah ko posku si  na 
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Napake delamo vsi. Nekaj so jih zagrešili že zapisovalci v
matičnih knjigah. Zmotimo se pri prepisovanju in vnašanju v
računalnišlo datoteko itd itd. Napake se sicer poredko dogodijo.
Pa tudi če je samo ena na tisoč, se moramo zavedati, da je vsak
velik rodovnik vsaj delno zmoten.
Morda pa je najpogostejša napaka tista, katero je tudi najtežje
odkriti. To je rojstvo otroka, katerega oče ni bil mož matere.
Matičar je namreč ob rojstvu otroka za poročeno ženo vpisoval
ime in priimek njenega moža in ne očeta otroka, tudi če je vedel,
da mož ni bil oče. Govorimo o napaki kadar gre za neistovetnost
zakonitega in biološkega očeta. Ta napaka je po mnenju
nekaterih ocenjevalcev precej večja od nehotenih napak pri
zapisovanju.
Na sliki je izjava o očetovstvu deklice, katero je rodila neporočena
mati. Taki izjave očetovstva omogočajo nadaljevanje raziskovanja
rodovnika tudi v primeru rojstva nezakonskega otroka.
V konkretnem primeru pa se je po naključju odkrilo, da Maks
Kušar, ki se izjavlja za očeta, v resnici ni bil resnični oče Valburge.
Podal je lažno izjavo, ko je pozakonil hči, katero je s poroko
prinesla v zakon Lucija Marenčič. 

Scooped by Peter Hawlina
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Sorodstvo, ki ni veÓ sorodstvo
Na sliki je moj oče, Herbert Hawlina (r. 1914). Pred nekaj tedni
mi je kolega Franci Rihtaršič posredoval del svojih rodoslovnih
raziskav, katere je opravil s pomočjo matičnih knjig župnije
Dovje. Predvsem se je posvetil prednikom Marte Kosmač,

matere dirigenta Herberta von Karajana. Marta
Kosmač je bila rojena leta 1881 v Grazu. Njena
mati je bila Katharina Axterer iz Knittelfelda,
oče pa Mihael Kosmač, rojen leta 1839 v
Mojstrani. Med predniki Mihaela Kosmača so še
priimki Klaus, Lavtižar, Mertl, Zima, Peternel in
Polda, vsi iz župnije Dovje.
Družina Mertl je v mojo rodovniško

dokumentacijo vkljčena zaradi povezanosti z enim od mojih
prednikov - Štefanom Mazolom, fužinarjem iz Krope. Izbrane
družine iz Rihtaršičevega
Svojega očeta omenjam samo zato, ker je pač moj oče in ker
imata enako ime. HvK in HH sta bila deveta bratranca.
Pa ne samo onadva. Z njim je v dokumentiranem rodovniku v
sorodu še 3700 oseb in 1850 priženjenih ali primoženih. Koliko
jih še ni in koliko jih ne bo dokumentirani nikoli, ne more nihče
oceniti. Od teh 3700 jih je vsaj 1000 danes živečih. Svoje
sorodstvo s Karajanom (če je komu kaj do tega) lahko po že
vpisanih osebah ali po povezavi z njimi vsakdo išče v množici
potomcev Štefana Mazolla.
Klik na sliko ali naslov (zgoraj) pelje na še en s to temo povezan
zapis.
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Prenos arhivskega gradiva

Na sliki so matične knjige in računalnik. To je tisti prenos
arhivskega gradiva, ki je rodoslovcem daleč najkoristnejši. Vse
drugo je zamudnejše in manj uporabno. Za rodoslovce je samo še
ta način zaresen prenos arhivskega gradiva na sodobni medij.
Sodoben medij je računalniška datoteka in spletna objava.
Rodoslovci lahko delamo kot vsak sam hoče. Nihče ne more
nikogar siliti, da bi delal na način, ki je uveljavljen kot najbolj
uporaben in produktiven. Nekateri niti slišati nočejo o tem, da bi
bilo dobro posnemati priporočila.
Rodovnik sestavljamo največ s prepisovanjem zapisov rojstev,
porok in smrti z matičnih knjig. Če podatke vnašamo neposredno
v računalnik s pomočjo rodoslovnega programa, potem bomo
vsako osebo vpisali samo enkrat ne glede na to, da je v matičnih

knjigah vpisana vsaj dvakrat, prvič pri rojstvu in zadnjič pri
smrti. Osebe, ki so se poročile in imele družine pa so bile zapisane
mnogokrat. Pri poroki, pri vsakem rojstvu otroka in še pri
porokah otrok. Desetkrat?, dvajsetkrat?, še večkrat?
Prihranek časa je torej že pri prepisovanju. Še večji je v
preglednosti in še veliko večji v možnostih izmenjave, objave in
mnogih drugih uporabah, katere pri klasičnem prepisovanju,
slikanju, kopiranju, skeniranju... niso možne.
Z veliko manj dela naredimo mnogo več in neprimerno bolje.
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Genetika v rodoslovju
Genetika prinaša povsem nove možnosti tudi
rodoslovcem. Pa tudi mnogim drugim
znanstvenim disciplinam. Tak primer je dokaz
narodove avtohtonosti. O tem govori knjiga
Podrijetlo Hrvata - genetički dokazi
autohtonosti. Ogledate in poslušate lahko itervju
z avtorjem.

 
Dr. Ivan Jurić bo 22. 2. o svojih ugotovitvah predaval za člane
HRD.
 
O slovenskih koreninah bodo 28. 2. 2012 na Teološki fakulteti z
arheološkimi, jezikovnimi in genetskimi dokazi predavali tudi
mag. Vinko Vodopivec, prof.dr. Anton Perdih in dr.
Rudi Koncilja. 
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Predavanje o slovenskih simbolih.
Posredujem vabilo kolega Aleksa Hribovška:



Pozdravljeni,
Vabim vas na predavanje o slovenskih simbolih
in njihovi sporni praktični uporabi, ki je
dostikrat v nasprotju z Ustavo RS in Zakonom o
grbu, zastavi in himni. Hkrati se bomo poglobili
tudi v mit o izvoru slovenskih narodnih barv, ki
so v stroki in javnosti napačno interpretirane
(mit o zlati in srebrni barvi grba dežele
Kranjske).

Predavanje bo v četrtek, 16. 2. 2012 ob 17. uri v konferenčni
dvorani Mestnega muzeja Ljubljana, predaval pa bom jaz.
Vljudno vabljeni.
Aleks Hribovšek
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Ìesa se rodoslovci najbolj bojimo

Rodovnik začenjamo sestavljati z vpisovanjem podatkov o znanih
prednikih. Ko zapišemo kar vemo sami, se obrnemo na
sorodnike, preiščemo družinski arhiv, obiščemo pokopališče in
morda celo najdemo sorodnika, ki je rodovnik že dokumentiral.
Če nam to ni dovolj, bomo največ našli v arhivih. Teh je veliko,
najbogatejše in tudi najbolj zanesljive so matične knjige krstov,
porok in smrti.
Večina nas mora začeti z iskanjem po matičnih knjigah pri tretji
generaciji porednikov. Mnogi že pri drugi, saj vsi ne vejo
dekliškega priimka obeh babic. Ta druga in tretja generacija je
živela okrog leta 1900. Za to obdobje so viri dokaj bogati in
vsebinsko dokaj izčrpni. Zlahka napredujemo za dve, tri ali več
generacij. Lahko pa že na samem začetku doživimo neprijetno
predenečenje. Edega od naših prednikov je rodila neporočena
mati. V takem primeru je matičar (krstitelj) vpisal samo ime in
priimek matere. Rubrika za očeta je ostala prazna tudi kadar je
bil oče znan. V takem primeru je nadaljevanje raziskave skoraj
vedno nemogoče.
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PreŮernovo sorodstvo



Ob obletnici smrti Franceta Prešerna se vsako leto prebudi nekaj
zanimanja za njegov rodovnik in sorodstvo. Zanimivo je dejstvo,
da med njegovimi sorodniki ni nikogar s priimkom Prešeren. Je
pa skoraj 250 drugih priimkov. To so: Agnese, Ambrožič, Arh,
Arko, Baar, Baloh, Berčon, Bergant, Bergwanger, Berner,
Bertoncelj, Bevc, Bešter, Bizjak, Bogataj, Bohinc, Bojc, Bolčina,
Borovnik, Božeglav, Brajnik, Bratina, Brejc, Brglez, Brimelow,
Brle, Brun, Buček, Bukovec, Burlačenko, Cajhen, Davidović,
Debelak, Debeljak, Dežman, Dolar, Dolhar, Dornik, Dvoržak,
Čebular, Černe, Čibašek, Emeršič, Entor, Čop, Erlah, Črne, Eržen,
Čuden, Čufar, Favadore, Ferčej, Ferjan, Fertin, Finžgar, Fister,
Frčej, Frelih, Gašperin, Globočnik, Godec, Gogala, Gojković,
Golec, Golmajer, Grabec, Gregorc, Grom, Gruden, Hašimovič,
Hlebanja, Howard, Hribar, Hubad, Hüll, Iskra, Istenič, Jakopič,
Jan, Jančar, Jelovšek, Jeraj, Jerkovič, Jesenko, Jugovic, Jurgele,
Justin, Juvan, Kajdiž, Karba, Kaserović, Kastelic, Katnik, Kavčič,
Kejžar, Kersnik, Kirn, Klančar, Klinar, Kokalj, Kolarič, Koman,
Kos, Koselj, Kosi, Kosmač, Košir, Kralj, Krivc, Krivic, Krničar,
Krsnik, Lah, Langus, Legat, Leskovar, Lichtenegger, Ličof,
Lorenčič, Luznar, Mandeljc, Markelj, Markočič, Matič, Mavrič,
Medved, Meier, Mekina, Memić, Mencinger, Mertelj, Mežan,
Mežek, Mihelčič, Miketič, Milić, Mohor, Mrak, Muhovec, Mulej,
Murnik, Nastran, Noč, Novak, Obreza, Okrožnik, Ovsenik,
Ozebek, Panzanović, Papler, Pavec, Pavlin, Pavlovič, Pazlar,
Pečenko, Pegam, Perkins, Peterlin, Peternel, Piber, Pogačar,
Pogačnik, Poklukar, Por, Poshar, Potočnik, Pozaršek, Poznik,
Presterel, Pretnar, Prevoršek, Prešeren, Prijatelj, Pristov,
Puntar, Rajhman, Razinger, Rebolj, Remec, Repe, Resman, Reš,
Rihtar, Rodič, Roš, Rožič, Roškar, Schuppli, Slamnik, Slavič,
Slivnik, Smolej, Smolnikar, Sodja, Sok, Spalević, Srebrenjak,
Straus, Strojnik, Studen, Svetina, Šebat, Škerjanc, Šlibar, Šoberl,
Šolar, Šulin, Tajnikar, Tassi, Tavčar, Terlikar, Tipping, Toman,
Tomšič, Torkar, Tosić, Triplat, Turchetto, Tušar, Udovič, Valant,
Valjavec, Valte, Varl, Velikonja, Vidic, Vogelnik, Voje, Volk,
Volkar, Vovk, Vozelj, Vremšak, Vrhunc, Worms, Zajc, Zelič,
Zgonc, Zima, Zupan, Zupančič, Žemlja in Žemva.
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Zavarovanje rezultatov rodoslovnega dela
Strah pred uničenjem osebnih in družinskih
vrednosti je bil vedno prisoten. Ta strah je
prisoten in več kot upravičen tudi v današnji
dobi elektronskih medijev. Vse več raznovrstnih
opravil in bolj ali manj dragocenih zapiskov,
dokumentov, fotografij, filmov, tonskih

posnetkov in še vsega drugega se nam nabira na domačem
računalniku. Hranjenje na računalniku ima cel kup dobrih
lastnosti in neslutenih možnosti. Ena od najbolj nezaželenih pa je
vedno prisotna možnost izgube. Prav lahko namreč pride do
okvare ali celo uničenja vsega tistega, za kar smo porabili čas in
denar. Še huje je, če smo izgubili nekaj nenadomestljivega.
Nevarnost lahko bistveno zmanjšamo z občasnim prepisovanjem



Nevarnost lahko bistveno zmanjšamo z občasnim prepisovanjem
izbranih sestavin iz operativnega okolja na rezervne medije. To
so lahko vzporedni računalniki ali prenosni mediji. Med temi so
danes najpopularnejši zunanji pomnilniški mediji kot so USB
ključki, zunanji (satelitski) diski in ploščki. Za te medije je
življenjska doba zapisa negotova. Zanašanje na zanesljivost
prepisa na zunanje medije se lahko izkaže za varljivo.
Kaj torej narediti, da bi si svoje najdragocenejše digitalne zapise
še dodatno zavarovali pred izgubo. Življenjsko dobo nekaterih
sestavin lahko z veliko zanesljivostjo podaljšamo z vračanjem na
preddigitalne medije. To je predvsem papir. Vendar je to lahko
rešitev za delček vsega tistega, kar se nam je nabralo na
digitalnih zapisih. Zato moramo poskrbeti za zadostno število
digitalnih prepisov. Za povrh moramo take prepise hraniti v
dislocirano, kjer niso izpostavljene enako kot operativna verzija.
To razmišljanje ni namenjeno podjetjem in ustanovam. Te
morajo za varnost svojih elektronskih informacijskih sistemov
poskrbeti po skrbno pripravljenih postopkih. Namenjeno je
posameznikom, predvsem kolegom rodoslovcem.
Kako bomo rodoslovci poskrbeli za rezultate svojega
raziskovalnega dela?

Najdragocenejša sestavina našega dela je datoteka, katero smo
gradili in vzdrževali z enim od mnogih rodoslovnih programov.
Kopijo te osnovne in morda še mnogih datotek s prilogami in
referenčnim gradivom lahko hranimo v skupni mapi in občasno
poskrbimo za prepis te cele mape ali samo izbranih datotek. Za
prepise osnovne rodoslovne datoteke lahko uporabimo rutine, ki
so sestavni del rodoslovnega programa. Zavedati se moramo, da
so naše rodoslovne datoteke najdragocenejše prav nam samim.
Še družinski člani in širše sorodstvo do njih ne čuti enako kot mi.
So dragocene in nenadomestljive, vseeno pa nimajo praktično
nobene komercialne vrednosti. Zavarovati torej želimo ničvredno
dragocenost. Paradoks? Morda. O tem bo svoje povedala usoda
našega dela po naši smrti. Prepričan sem, da bodo zanamci
večino našega dela zavrgli. Saj ni mnogo kolegov rodoslovcev, ki
bi imelo zanesljivega dediča.
Prav zaradi tega dejstva je toliko varnejše, če kopijo svoje
datoteke občasno posredujemo kolegu ali še bolje rodoslovnemu
društvu. Z veliko verjetnostjo bomo ob morebitni izgubi tekoče
verzije izgubili samo tisto, kar smo dodali po zadnjem prepisu.
Dobra praksa bi torej bila, da vsaj eno varnostno kopijo naredimo
po vsakem še tako majhnem popravku ali dodatku. In ravno
tako dobro je, da dovolj pogosto poskrbimo tudi za pošiljanje
kopije kolegu, kolegom ali društvu. S tem je dokaj zanesljiv obstoj
prispevka k slovenskemu in s tem tudi svetovnemu rodoslovju.
Zbirka rodoslovnih datotek, ki se nabira v društveni hrambi ima
še eno važno sestavino. Ta kumulativna datoteka se občasno
obdela tako, da se izdela referenčni indeks računalniško
obdelanih oseb in družin. Abecedni indeks vsebuje osnovne
atribute za ugotavljanje prisotnosti že obdelane in
dokumentirane družine. Ta indeks je objavljen na spletu. S tem
se slovenski rodoslovci približujemo praksi zahodnih vzornikov.
V tem nas ne dosegajo nekateri močnejši narodi, saj nekateri
nimajo podobnih spletno dosegljivih referenčnih datotek.
Nekateri pa imajo precej več. Taki so v Evropi zlasti Nemci,
Francozi in Angleži . Daleč največji pa so Američani. Tam je
vodilna firma Ancestry (www.ancestry.com). To je podjetje z
nekaj sto zaposlenimi razvijalci rodoslovne ponudbe. Ena od
mnogih sestavin te ponudbe je spletna dostopnost mnogih tudi za
Slovence zelo uporabnih rodoslovnih pripomočkov. Med temi je v
smislu tega razmišljanja predvsem treba omeniti možnost
pošiljanja svoje rodoslovne datoteke v, lahko rečemo, svetovni
rodovniški zbiralnik. Prednost te ponudbe daleč presega prej
omenjeni slovenski rodoslovni indeks. Kdor prispeva v ta
zbiralnik si je zagotovil eno največjih zagotovil za trajen obstoj
rezultatov svojega dela.
Ker je med rodoslovci nekaj takih, ki iz njim pomembnih razlogov
ne želijo posredovati svoje datoteke slovenskim ali svetovnim
kolegom, so s tem tudi nekoliko prikrajšani pri zagotavljanju
varnosti svojih dragocenosti. Taki lahko svoje kopije prenesejo na
zakupljeni prostor na svojem ali najetem strežniku. Lahko pa
uporabijo možnosti za avtomatizirano manipuliranje

specializiranih skrbnikov. Teh ponudb je veliko, sam sem
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poskusil eno od njih (https://secure.mozy.ie/?ref=GWJZYT) .
Vse vas vabim, da po svojih izkušnjah sodelujete pri izbiri
najboljšega načina zagotavljanja trajnosti rezultatov našega dela.
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