BILTEN RODOSLOVNEGA KROŽKA
Namesto
uvoda
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se nas je nekaj radovednežev s sorodnimi interesi pred dvema alt tremi leti
zbralo na zboru. ki ga je sklical Slovenski ščit (morda vsi ne veste. da je SŠ
društvo. ki združuje qtboslovce. todostovce. zastavoslovce in njim sorodne
siovce) smo hitro spoznali, da pravzaprav ne vemo, kaj bi skupaj počeli. Vse
govoričenje o skupnih interesih in ciljih. o društvenih aktivnostih, o širjenju in
poglabljanju dejavnosti in kar je še tega, zvečine ni bilo podprto s konkretnimi
dejanji. Stalno je bil celo prisoten nedoločen občutek. da se ukvarjamo z nekim
čudaškim in morda celo nečednim početjem. Da si preveč od blizu ogledujemo in
trgamo pozabi nepotrebno navlako. Pri svojih poizvedbah smo večkrat naleteli na
začudenje in na previden odziv. Med sorodniki nismo našli takega, ki bi bil
pripravljen prevzeti del raziskav. Na pozive, da dopolnejo poslane prikaze
sorodstvenih podatkov, se naslovniki niso odzvali. Delavci v različnih arhivih so
povečini sila ustrežljivi in potrpežljivi tudi do neizkušenih amaterjev. zgodi pa se ru
in tam. da odgovorna oseba raziskovalca prej odganja, kot bi mu skušala biti v
pomoč. Nekateri se sklicujejo na omejitve, ki naj bi jih vseboval zakon o varovanju
osebnih podatkov
O

Vse tako raziskovalcu rodovnikarju jemlje voljo za nadaljevanje njihovega dela PO
drugi strani pa se volja spet okrepi zaradi različnih vzrokov. Ne bom jih poskušal
noiteveti. med njimi pa gotovo zavzema visoko mesto zavest, da v tem početju nismo
sami. Ne le v svetovnem merilu. v svetu nas je zares veliko. Tujci nas sicer v vsem
močno presegajo in v svojih aktivnostih močno prednjačijo Vendar tudi II domaČI
okolici nismo več tako osamljeni. K temu so pripomogle tudi naše dosedanje
aktivnosti. naj so te še tako skromne in preproste. Vse kaže. da ne bodo usahnile ln
bodo po dopustniških mesecih dobile živahnejši utrip.
Danes so preddopustne obljube že nekoliko pozabljene. V načrtu smo imeli še eno
srečanje rodovnikarjev. pa je ostalo pt! načrtih. Tudi rojstvo te številke seje zavlekla
bolj kot smo to želeli. Zdaj je tukaj. in,
.
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le] slevi/ki

vas na kralko obveščamo o novicah in tiovostit:

številki
· objavljamo spisek tistih oseb. ki so same ali njihovi znanci
zanimanje za rodovnikarstva:

v

njihovem imenu IzraZIli

· vabilo na naslednje srečanje
· prinasamo neka/ere nasvete in onootočuo Sem sodi hvalospev proglamu Bro/he(s
Keeper ln pnporočila za raziskovalno delo. Ob tem vas opozarjamo. da je še
podrobnejša pnporočila pripral'iI Vasja Butina in jih bo v kratkem dal na razpolago
interesentom.
· za povečanje obsega le številke dodajamo še 'črtica' z naslovom Deset let gor alt dol.
ki je bila pred dvema letoma napisana na željo društva SI. ščit. Ker je ta do sedaj ni
uporabil. jo objavljamo tukaj. Lani je bila nekoliko popravljena. letos bi jo bilo (reba
ponovno ažurirati. pa je zmanjkalo volje:
· firma Studio Rebernik se predstavlja

Novice in
novosti

2

6.maja je bil letni občni zbor društva Slovenski ščit. v katerega nas je
včlanjenih kar nekaj rodovnikarjev. Na zboru naj bi poročalo delu naše
skupine. To bi prav rad storil. s kolegom Kobijem sva bila na to pripravljena.
pa sva čisto preprosto zamenjala datum in se tega zavedla en dan prepozno.
Na občnem zboru so bila sprejeta klubska pravila. o ostalem dogajanju na zboru bo
morda poročal predsednik društva Slovenski ščit. V. uuečič. ali kdo od navzočih.

Predstavitev
prevedene
verzije
programa
8K5

Janez Toplišekje precej svojega dopusta žrtvoval prevajanju tekstov v programu
Btotliers Keepet. S tem je Slovenija krepko prehitela marsikak večji narod. saj je do
sedaj BK preveden le v nekaj svetovnih jezikov.

v ponedeljek. 28.8.94. je v prostorih f>1ikroAde. Janez Toplišek predstavil rezultat
svojega prevajanja. Na predstavitev so bili povabljeni vsi tisti. ki BK že poznajo in
uporabljajo. Poleg Janeza Topliška so se predstavitve udeležili še Vasja Butina. Peter
Hawlina. Lojze Kobi. Mojca Marin. Jure Nabergaj. Nenad Novakovič. Niko Pehani.
Anže Rener in Anton Tomažič.
vtevedeno verzijo je Janez Toplišek ponudil v pregled nekaterim kolegom. O načinu
in pogojih distribucije se še ni odločil.
S prevodom je BK nedvomno dobil še dodaten naskok pred konkurenčnimi programi.
ki jih zares ni malo in navadno znajo vse tisto kar zna BK. včasih malo drugače.
včasih tudi kaj takega. kar BK ne zna. Tisti. ki želijo držati korak z zadnjimi
pridobitvami tehnologije željno čakajo na Windows verzijo BK in zato tudi koketitajo s
sorodnimi programi. ki so narejeni za Windows okolje. Tak je n.pr. program Family
Tree Maker. ki ga nekateri že imajo. Videti je odličen. mislim pa, da dosedaj še nihče
od njih ni delal resnejših primerjav in ocen.

Kateri
software?

Ob tem vedno znova priplava na površje vprašanje. Kateri program naj uporabljam?
Na to vprašanje nikoli ne bo mogoče dati enostavnega odgovora. Vzadnji številki
revije Genealogical Computing je predstavljenih nekaj nad štiricfg~etnajbolj
uporabljanih programov. Ponudba je pestra. Vse večje
ki tečejo v Windows
okolju. Ta revija v vsaki številki podrobneje predstavi enega ali dva od teh
programov, občasno navaja rezultate razširjenost! različnih programov. izogiba pa se
kakim rangiranjem ali priporočilom glede izbire.

vei-iil

Njihovemu zgledu bi sledili tudi mi in se ne spuščali v dokaj tvegano dajanje
prednosti komurkoli. vendar bi rekel. da je dandanes brez poglobljenega proučevanja
različnih možnosti upravičeno priporočiti Btottiers «eeper. Resje sicer. da tudi zadnja
verzija tega programa daje dokaj klasičen videz. vendar že zaradi solidnosti in
zanesljivosti delovanja zasluži svtneno mero zvestobe in zaupanja. Brez obotavljanja
torej povzemam: BK najlepŠi v deželi je tej! vsakodnevnega spraševanja ogledala pa
ne bo nihče zameril. še več. navezava na morebitne boljše programe bo nezstuevne.
takorekoč momogrede. Sladokusci in netiasitneži pa bodo lahko istočasno uživali z
večitni programi naenkrat. Danes že ni več resnega programa. ki bi ne dopuščal
medsebojnega prenosa podatkov.
O ostalih programih tule samo telegrafska. ROOTS IV je še vedno najdražji in najbolj
profesionalen. Avtor (Commsoft) registriranim kupcem razpošilja popravke za napake.
ki jih vsebuje letošnja zadnja verzija. Nekaj podobnega se dogaja z novo verzijo
PAF-a. Do nadaljnjega 50 ustavili razpošiljanje. Nekaj vznemirjenja je v umirjeno
ozračje vnesel že omenjeni Family Tree Maker. O njem bomo poročali. ko ga bomo
dobro prespali.

Spisek
todovnikstjev

S

pisek objavljamo za to, da bomo laže nevezovsti slike. Golovo veste še za druge
posameznike. ki bi želeli sodelovati v krožku. Kaže pa. da smo na spisek
prehitro uvrstili tudi take, ki resničnega zanimanja za sodelovanje (še) nimajo
ali so bili vnešeni na predlog njihovih prijateljev. V kolikor v prihodnje ne želijo ostati
v evidenci rodovnikarjev, naj to sporočijo, da jih na njihovo željo ne navajamo več.
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aje bil od 28.8 do 3.9.94 v Luxembourgu. Iz časopisa zvemo, da sta se ga
udeležila Carl Villavicencio in Valt uuečič. ki naj bi imel tudi referat. Slovenijo
pa naj bi predstavljala gospa Mandl iz Graza. Razumeti je bilo, da bomo
genealogi dobili zbornik s povzetki kakill 80 referatov.

predzadnji številki že omenjene revije Genealogical Computing je bila
predstavitev ClGz vsega sveta. Ta predstavitev je krepko potrdila spoznanje,
da je delo in povezovanje bo/jsmiselno, kadar se pri tem najdejo posamezniki.
ki imajo kolikor mogoče soroden interes in način dela. Računalnik je pri tem dokaj
odločujoč in selektiven čitutel].

V

V reviji predstavljeni ClG nas seveda močno prekašaja po tradiciji, aklivnosliiJ. z/asI/
pa po številu članov.
Kljub temu, da nas je malo in kljub temu. da formalno nismo obtikovot! ClG (saj ne
znam najti spodobnega prevoda za ClG, kako bi na kratko rekU skupini rodovnika/jev.
ki pri svojem delu uporabljajo računalnik?). sem reviji, vsem evropskim in osrednji
ameriški ClG poslal informacije o nas. S tem bomo ob naslednji objavi na spisku tudi
mi.

Moji
predniki
Majda
Kocmut

M

etične knjigc se za slovensko

o1('(TJ/;e naiJajajo v različnih

uslilnovah. v
in zunaj IljCIlIh
meja Vse !lISO otusnjene mnogo Jih JC bilo uničenih zaradi ncuslreznega
Inanjeilja, požarov in vojt: Kolere vrste knjig imamo za posamezne župnije. za ksteto
obdolJje in kJc SO, JC tarvidno iz Vodnika po mal!C'!lI/1 knjigal; za o/)moč}(, S.R
Sioveni]«. izdancga v lJubljani 1972-1974, /-111

ettnvit: mall.čnitl uradih, župnijskllJ utsdit: po~/ovcniJi

Emo Umek je v uvodnem poqtsvju tega vodnika prrkazala nsstsnek ln rrlzvoj
mstičnit, knjig. obvezno vodenje tojsttut: in potočniu knjig jC prcdplsal IrtdenllllsAI
cerkveni zbor (1545-1563) Habsburška vladarja Marija 7erczlja lil njen sin Jožef II
sla v 18sl0lctju
zakonsko uredila vodenje matičnih knjig Odtlcj so jih lucit .šc vse
olJdobJe stare JugoslaVije, v imenu otžave vodili kaloliškl ln drugi dullOvnlkl
Civilno vodenie tnctiic se jC pojavilo V času francoske okupaCije 1812. ifO .10 tnetične
knjige vodili ŽUPani po občinah. Tako je bilo od konca 19. stotetie cialje lu di v
PrekmUljU, ki Je spadalo pod Ogrsko, v Slovenskem PrimOIJU. ki Je bilo tned obema
vojnama pod ilalijansko upravo in na celotnem slovenskem ozemljU. razen/;u/Jljanskc
pokrajine, mcd 2. svetovno vojno. Danes, od r 1946. vodijo matične knjige matični
uradi.
Jezik, v katerem so pisali matične knjige, je bil do lela 1784 la/!rJskl. potctn Il cin: ki.
pisan v qotici V drugi polovici 19 stolelja so v rirnskokatollšf;lfl
župrllJd/1 Ijuhljanske
in mariborske škofije, razcnnekaleriiJ
izjem, pisali v slovenščini
II župrlijalJ gortške ln
Irža ško koprske nadškofije Je ostalo lalinščina. PI i pisanjU ptinnkov. rlasu v {asu
prehoda na slovensko vpisovanje matičnih podatkov Je bilo veliko nedoslednost!
Da loMa posameznik začne z raziskOVanjem svojega rodu (Jo mall(ml) knjiga Ii. malo
poznali kraj in letnico rojstvo, poroke ali stn rli ptedniko. glede no lo. cia .10 totstue.
poročne in mrliške matične knjigc ločeno vodene

Znano nam je, do se Je Janez Arko, ded Ane Arko, rodil 1891 v Doienol: Ne vemo.
kateri župnIjije
kraj pripadal,zato
pogledamo v Krajevni leksikon Dravske banovine
iz leto 1937 (za Primorsko pa Leksikon občin Za aV5tnjskoilirsko
Pnmorjt: Dunaj
1906) in ugotovimo,
da jc kraj v župniji Sv_ Barbare v netozor: Pogledali bomo v
rojstno matično knjigo imenovane župnije in v letu 1891, 7. aprila našli vpis rojstva in
krsta Janeza Arko ter podatke, da je zakonski sin očeta z imenom Anton in matere
Helene, rojene rtevc. Oče je bil po poklicu kmet.
Sedaj bomo v potočniti matičnih knjigah iskali poroko AnlOnd ln uetene Ptedvioevsh
bomo, da sta se poročilo pred totstvotn Janeza Ker po ne vemo, če jC LJlIJanez piv.
otrok Antona ln Helene, bomo morali pogledati II potočne matične knjige več lei preci
njegovim rojstvom
PoroAa je bila vpisana v poročno matično knjigo župnije ncvrstlncgalla/ncgd
bivetiščo V poiočn! matični knjigi žU(Jmje Sv [Jorbore v Ha/alah 1870] 890 piše, da
je Anton Arko 1889 skicnil zakoll5ko zvezo s ttitieseiietno
Heleno. IOJ IJI(,vc Anton
bil vdovec in štindcset tet star, ko se je drugič poročil. Ker sedaj poznamo njuno
starost ob poroki, verna, katerega leta Slo bila rojena lota bomo v IOjstlJl matični
knjigi župnije Sv [Jarbore v I-Ialozali v letu 1849 Iskali VPiS rojstva Antona Arka. v tetu
1859 pa vpis rojstva njeqove žene uetene Polcg AntonovllJ rojSllJIh podatkov je V ICj
knjigi vpisano še, da je Anton zakonski sin očeta f>larllna Arka IIJ matere [/lZa/Jete.
ioiene Turk Oče je po poklicu lončet
Zanima nas kdaj je umrl Anton ln zakaj? Preglcdatl bomo morali ITlrli.~ke matične
knjige župnije Sv. Barbare v ho lazo IJ Vodilo nam bo totsttn datum zadnjega

njegovega otroka, ki ga poiščemo v rojstnih matičnih knjigah od 1.1889 (poroka
Antona in Helene Prevc) naprej. Leta 1909 se jima je rodila hči Ana (Anton je bi/star
60 let). V mrliški matični knjigi Sv. Barbare v Halozah 1909·1930 piše, da je Anton
umrl 8.avgusta 1929 v Dolanah 10 kot pteužitkst. zaradi pljučnice, star 80 let.
Seveda pa lahko podatke o prednikih poiščemo še v drugem arhivskem gradivu.
Posameznike in njihove ožje sorodnike bomo našli v testamentih. V status animarum
(družinsko knjigo) bomo pogledali, kateri so bili družinski člani. ki so živeli v določeni
hiši in hitro dobili vpogled v njihova sorodstvena razmerja. V zemljiški knjigi in
zemljiškem katastru so vpisani lastniki nepremičnin. Iz urbarja pa bo razvidno, katere
dolžnosti in dajatve je imel podložnik do svojega gospoda, pa tudi, kako veliko
zemljiško posest je imel. Urbarji so dober vir za zgodovino hiš oz. domačij, manj pa za
raziskovanje rodovnikov.

Priporočila
za delo pri
zbiranju
rodovniških
podatkov

P

(sicer povtsnetn) poizvedovanju sem ugotovil, da pri nas nimamo priročnika
ali navodil za delo pri vodenju rodovnika. Tuja literatura ima tega na pretek,
sam takih tujih knjig še nisem iskal. Zato je tale zapis kratek in nesistemetičen
povzetek. ki ga podajam na podlagi lastnih izkušenj in je zato tudi odraz trenutnih
spoznanj. ki nikakor niso vsestranska in še manj dokončna.
O

Peter Hawlina

Od kod podatki!

Osebnopričevanje
(izpoved, izjava,
pripoved)

Nekaj podatkov o sorodnikih vemo na pamet, jih vedo živeči sorodniki. jih imamo
zapisane v lastnih ali druziskih dokumentih. Precej več je tistih, ki so ohranjeni v
uradnih arhivih. V teh priporočilih bom nekoliko nestrokovno govorilo dveh vrstah
virov in ene imenoval osebne, druge pa uradne.

Prvi vir vsakega raziskovalca lastnega rodovnika je najprej njegovo lastno vedenje in
poznavanje podatkov o bližnjih sorodnikih. S temi se navadno začne, čeprav je ravno
zavest. da te podatke poznamo. pogosto kriva, da jih ne zapišemo in dragocene
prednosti tega vira pogosto zamudimo. Kolikokrat je bilo slišati: Kakšna škoda. da si
nisem zapisal vsega tistega. kar mi je vedela povedati stara mama. teta in podobno.
Taki ustni viri so dragoceni in tako rekoč pri roki. Ponje ni treba hoditi v etbive. ki so
na raznih mestih. včasih v precej oddaljenih krajih. neredko celo v tujini.
Kadar z obžalovanjem ugotovimo. da smo s smrtjo osebe. ki je bila dober poznavalec
sorodstva veliko izgubili. se moramo ob tem zavedati. da se nam to dogaja
neprestano. Vsak dan se nam izmikaja osebe. ki bi z testno izpovedjo lahko razširile in
poglobile poznavanje sorodnikov. Ravno tako. kot so se vam izmaknili dragoceni
ptenešski ustnega in materialnega izročila. tako se svojim potomcem izmika te tudi vi
.sami. Če se tega zavedate in če ob tem čutite tudi potrebo ali celo dolžnost. da del
. šVojega znanja in morebitne pisane alislikovne(lokUmentacije
ohranite v taki obliki.
da bo uporabna tudi za kasnejše teoovecneže. potem morate na delo takoj. brez
odlašanja. ZapiŠite. uredite. opremite z razlago, prijetnimi ali neptijetnim! spomini.
lastnimi doživeti: življenjepisi. noben drobec ne bo odveč. Pri tem pa je seveda treba
skrbno paziti na verodostojnost lastnega pričevanja. Če v nekaj nismo povsem
prepričani je treba to posebej poudariti. Niso odveč domneve. niti ne drzne
špekulacije. da so le označene kot take in jih bo mogoče kasneje z dokazi potrditi ali
ovreči. Zato bo morda najbolj pripravno špekulativne sotodstvene povezave in
nepovezane osebe vpisovati v delovno datoteko. ločeno od osnovne. ki naj bi bno
kolikor mogoče zanesljiva in dokazana. kadar se špekulacije ali hipo teze izkažejo za
točne. pa take rezultate raziskav prenesemo v osnovno datoteko. Precej bolj zapleten
in tvegan je obratni postopek. to le izločanje vpisov po tem. ko smo ugotovili. da so
vnešeni napačno
Osebno znanje. izročilo. osebne izpovedi sicer nimajo lolikšne dokaziine vtednosti. kol
jo pripisujemo uradnim dokumentom. opremljenimi s pečati cerkvenih ali posvetnih
uradov. imajo pa veliko tistega. česar v uradnih zapiskih ne bomo našli. Toje tisto.
kar suhim podatkom o imenu. datumu in kraju vdihne nekaj duše. Podatki o pted
nikih šele s to dušo postanejo zanimivejši. brez nje so mrtvi.

Uradni
VIn

Vodenje
evidence

To so vsi [isti, ki jim zakonska in uradna določila in POS[Opkl,podpisi in pečati dajejo
dokazilo o verodostojnosti. Seveda tudi ti niso imuni pred napakami zapisovalea.
nemalokrat pa so nastali po navedbah posameznih subjektov, ki so hote ali nehote
izpoveda/i netočeti podatek V rojstnih lis[inah ali knjigah bomo praviloma dobili
podatek o zakonskem očetu, tudi v primeru, da te ni pravi oče Tu bi bilo mogoče
uporabiti osebno izpoved matere, ta pa tega interesa praviloma nima.

Ne glede na to, katerih virov smo se poslužili. je zelo važno, da jih navedemo. Če 50 to
osebna pričevanja, je tak vir mogoče preprosto navesti z opombo. N.p!. Osebno
pričevanje Janeza Novaka. Janez Novak pa je oseba. ki jo je mogoče nedvoumno najti
v sotodstvenetti odnosu. ali pa je njegova identitete podrobneje navedena. Za lastne
potrebe se lahko poslužujemo tudi lastnih okrajšavo n.pt. OpJT bi bila slaba okrajšava
za oznako vira, ki naj bi pomenil Osebno pričanje Jere Ttot. Koristi lahko samo
raziskovalcu samemu, za morebitne ostale uporabnike je neuporabna.
Pri uradnih virih se lahko poslužujemo uveljavljenih okrajšavo Nisem prepričan. da so
te okrajšave dovolj standardizirane in se povsod enako uporabljajo. Največ
rodovniških podatkov je ohranjenih v treh župni17 ttiauikot): knjigi rojstev (R). porok
(P) in smrti (M). Te so glavni vir raziskav. ne pa edini. Največ teh knjig je na vpogled
raziskovalcem v župnit; škofijskih in civilnih arhivih. Pregled nad imetniki
posameznih knjig je v treh zvezkih z naslovom Vodnik po matičnih knjigah za
območje SR Slovenije iz leta 1972. V več kot 20 letih je [a vodnik doživel nemalo
sprememb in zato originalen lahko služi le kot groba orientacija. Preden se lorite
resnejšega raziskovanja preglejte ažurirana verzijo tega Vodnika v arhivu Ljubljanske
nadškofije, morda bo v istem arhivu tudi knjiga. ki jo iščete.
Vir podatka si je vsekakor koristno zabeleiiti. v krajši ali daljši opotnbi. ne glede na
to. da ni enotnih standardov za navedbo vira.

Vpisovanje
podatkov

Naslednja priporočila so namenjena uporabnikom računalniških programov. Vsak
program ima_ najY..ečkrqJsvoje lastne posebnosti. vendar se večina t()vrstnih ..
programov vsaj v bistvenih značilnostih med seboj ne razlikuje. Ker je trenutno med
slovenskimi uporabniki najbolj teršitjen program Btothet's Keepet se tudi naslednja
priporočila naslanjajo na ta program.

Splošno

Vsa imena oseb in krajev, vse opombe in ves tekstovni del je priporočljivo pisati tako.
kot srno tega vajeni za vse druge namene. z malimi črkami in velikimi začetnicami.
Zapisi v samih velikih črkah bi se v nekaterih izpisih izkazali za tnoteče in nesmiselne
Poenoteni zapisi tudi močno olajšujejo izmenjavo podatkov med raziskovalci

Ime

Stroka priporoča. da zapišemo natančno tako. kot je zapisano v izvirnem dokumentu
Pravila se sicer ni težko držati. vendar bomo najbrž neradi zapisovali za današnji čas
vsekakor izumetničene zapise pristnih ljudskih imen in za Luko neradi zapišemo
iuces. za leto centuais. za Jožeta Joseph. če omenim samo nekatere. Še večja zmeda
je pri priimkih. isto ime so različni zapisovalci pisali skoraj vsak po svoje Tule ne
nameravam navajati številnih primerov zelo različnih zapisov istega priimka Sktbn!
raziskovalci najdejo včasih (udi per do deset različnih oblik Naj navedem samo ne
najbolj značilen primer iz svoje evidence. Priimek. kije največkrat zapisan kor Pollak
je tu in (am zapisan še PoJak. Pollack. Polakh in še kako drugače. Pri ženskih osebah

ln

priimek

je bila navada zapisati Polakova all Polakin. Nerad se bo marsikdo držal gornjega
pravila in namesto Marija Pollak zapisal Miza Pollakin. kot najde v matični knjigi
Stroga uporaba v viru uporabljenih
imen ima za posledico ne le različno ime za
bližnje sorodnike, težave nastanejo tudi pri spiskih. ki bi jih želeli delati za vse osebe
z nekim priimkom, zlasti se zaplete pri izpisih. ki bi jih želeli urejene po priimku in
npr datumu ali kraju rojstva
Največkrat je torej le pametno slediti priporočilu stroke in samo v skrajnih ptimetiti
vrniti duhu domačega jezika vsiljeno nemško zapisana imena in zapisati Neža
Klančar namesto Agnes Klanzharza, Jožefa Kavčič namesto Iosephine Kautschitschln.
Elizabeta Kamnik namesto Elisabeth Kallischniggin
in podobno
Za ženske vpisujmo samo njihov cekuški priimek

in nikdar zakonskega ali obeh

Zgodi se, da za neko osebo ne vemo popolnih podatkov. fllanjka nam ime ali pnimek
ali pa oboje. V takih primerih vpišitno Marija __
ali __
Novak ali pa __ ._._
Kadar ima neka oseba več ptiitnkov
mogoče cosečt tako, da želeno ime
(Novak) Stare

Datumi

in želimo sortiran izpis po enem od teh. je lo

vpišetn znotraj ogla tega oklepaja, npr Eva

Najpogostejši datumi so datum rojstva, poroke in smrti Kot standard ponuja llK še
datum krsta in pokopa, možni pa so vpisi še drugilJ datumov. BK omogoča devet
različnih zapisov datumov od 1 do 9. Verzija 2 je izhodiščna. Ce je ne spremenimo IJO
datum zapisan na način 8 Feb 1955. Ta zapis je kar sprejemljiv, zlasti v ptevedeni
verziji programa, v originalni nas bi morda motili May. Aug in Oct. Brez težav se Slcel
lahko poslužimo tudi drugih formatov datuma, vendar včasih pride do zapletov pri
prepisu v drugE' programe Zapis 8-2-1955 se pri prenosu iz BK v PAF spremeni v 2
Avg 1955 BK sicer vsebuje tudi tutino za konvetrijo datumov Z tuo se lahko brez
težav konvertira vse vnešene datume v drugačen totmst. Sam uporabljam slandardlll
BK format, v tem je vnos datuma skrajšan tako, 'da se brez presledkov vpisuJe
MMDDLL. Ce torej brez presledkov vtipkamo 020855 bo program to pnkazal 2
februar 1955
Kadar nam datumi niso znani je smiselno naznačiti manjkajoČi datum s čtucemi. v
različnih izpisih nas te naznačene praznine opozarjajo na manjkajoče podatke V prej
omenjenem formatu bo BK5 šest zaporednih
čttic (__
) spremenil v ~ _
19_,
če imamo opravka z drugimi stoiet]! pa je treba vnesti osem čnic. ki jih program
otevede v
_

Kraj

Tudi la pooete« se nanaša zlasti na {fi važnejše dogodke rojstvo. poroko ln smo [3K v
standardnem delu omogoča še vpis krsta in pogreba Ti podatki so {Jn lamkava/J zelo
dragoceni in včaSih nepogreŠljivi
Pri be/eženju različnih sorodslvenlll podatkov kijIh
nabiramo pn sorodnikih jC tore; pomembno porvedeu za klaj fOjStVil župnljo kJcr je
bila oseba krščena. poročena in pokopana
Tudi {JfI manjkajočih krajih iC pnporočljlvo
'ak kraj označiti s stitimi čtticsmi (__ )
PogoslO Je mogoče manjkajoče datume bolj ali manj točno ocenili Za ocenjene
datume BK pnporoča okrajšave AB!. OR, BEF in AFT Tako bomo naj/)olj veueun
datum zapisovali npr _ ABT 1910 ali _ OR 1850. ObOje je oznaka za ptibtiino
(obout. circe). ~ BEr 1792 IJOpomenilo pred 1792, __ MT 1818 pa po tetu 1818

S tem smo z glavnimi generalijami v glavnem opravili. BK predvideva še nekatere
standardne rubrike, ki jih konča z rubriko Poklic. Taje sicer lahko prav uporabna, ni
pa predvidena v vseh drugih programih in je tako z GEDCOM prenosom ne moremo
prenesti n.pr. v program PAF.

opombe.
opisi,
žiVljenjepisi

Generalije o osebah so nepogrešljiva temeljna informacija, ta je zelo sutiopetne. če ni
opremljena vsaj s kratkim opisom. Zato so tekstovni dodatki, ki posameznika
predstavijo v osnovnih značilnostih zelo dragocen podatek, ki ga je vredno
zabeležiti, zlasti, kadar podatke zbiramo vpogovoru s sorodniki.
Ti zapisi so lahko poljubno dolgi. BK predvideva v ta namen sedem vrstic. Opombe v
tem obsegu so zlasti primerni za nekatere standardne izpise. Obsežnejše življenjepise
pa je boljsf!liselno hraniti v posebnih tekstovnih datotekah.

Deset
let gor
ali dol
Peter

Hawlina

P

red kakimi desetimi leti, ni važno kdaj, stara mama je bila pri meni na obisku,
bila je že krepko v letih. včasih nisi bil prepričan, da jo v vsem razumeš, v
večernih urah sem jo peljal domov, branila se je, nisem vedel zakaj (in tudi
danes ne vem), vendar, branila se je kolikor se star človek sploh more braniti,
moledovala je naj je ne odpeljemo nazaj, zapomnil pa sem si, da seje bala, tako je
rekla, da bodo vsi zvedeli za sramoto.
***

Pred kakimi desetimi leti, ni važno kdaj, mama je bila še ktepk». živa in zdrava, rekel
sem ji, mama, ali ne bi dokumentirala svojega porekla in sorodstva, poznal sem samo
tvojo mamo, ded je umrl davno pred mojim rojstvom in o njem ne vem dosti več kol
to, da je bil doma iz Dobtove. Mama mi je brž začela pripovedovati o nekih zaslužnih
in znamenitih prednikih in njihovih sorodnikih. na površje so izplavali tisti, ki sojim
pripisovali, najbrž ne neupravičeno, zasluge po katerih so izstopali od povprečja,
vendar pa se ni potrudila, da bi sorodstvo popisala in opisala, nasprotno, nad delom
sorodstva bi rada, tako je bilo videti, potegnila zaveso, skozi naj bi ptoseveli samo
izbranci, za vse v njenem spominu ni bilo prostora. Vem tudi, da je verjela v
podedovane (slabe) lastnosti, ki jih prežene ali razredči partner (ženska). ki naslednjo
generacija razbremeni nakopičenih napak in grehov preteklosti
***

Pred kakimi desetimi leti, ni važno kdaj. je moj oče želel svojo dokaj dobro dokumentirano evidenco sorodstva dopolniti še s poizvedbami v krajih od koder je prišla
rodbina njegovega deda. V tistih časih je bilo v tistih krajih še močno nezaupanje do
tujcev, tako v občinskih. kot v cerkvenih uradih in njegova prizadevanja niso rodila
sadu. Poleg tega pa sem se zanašal, da ima ata vse rodovniške zadeve kar se da
vzorno dokumentirane in si nisem jemal časa za prepisovanje atovega spomina v
svojega, rekel sem si, saj je ata vse kar je treba že zdavnaj uredil, Jaz kaj več ne
morem narediti.
*** \

Pred precej več kot desetimi leti, ni važno kdaj. sem imel dovoljpnložnosti, da bi od
druge stare mame zvedel kaj več o njenih prednikih in sorodnikih Očitno je bilo, tudi
sama je povedala, da seje v rani mladosti poslovila od doma in zlasti mačehe in s
sorodniki poslej nikoli več ni vzpostavila normalnih odnosov, čeprav Je bilo jasno
čutiti, da jo spomin in stece vleče, trma pa ne dovoli.
***

Umrli sta obe stari tnetni, oba deda že precej pred mojim rojstvom. nekaj preteklosti.
pokoljenja, zgodovine. spominov, rodovniških informacij seje od obeh babic
naravnost preselilo name, umrla je mama, umrl ata, kar naenkrat ni bilo več možnosti
za direkten prenos informacij in izročila. Ob delitvi premoženja družinski ettv» ni
pripadel meni, iz time ga tudi pogledal nisem in na lepem sem ostst brez vsega
tistega, kar sem mislil, da že imam in bom sam lahko samo še dopolnjeval s tistim.
kar bo prinesel moj čas
Minilo je še leto ali dve. želja po dokumentiranem družinskem stebt» ni upadla Sem
tet tja. največkrat ob pogrebu. je prihajalo do srečanj s sorodniki /IJ \'ČasihJe razgovor
zašel tudi v navajanje in razlaganje sorodstvenih razmerij. Enklal all dvakrat sem si
naredil površne zapiske in jih poskusil tudi grafično prikazati oete: nisem prišel. še
tisto. kar sem zapisal seje delno izgubilo ali založilo.

Pa seje zgodilo, da sem kupil računalnik in se oskrbel še s programom, posebej
namenjenim za vodenje rodovnikov. Sedel sem, vpisal (v računalnik) najprej podatke
o sebi, nato o starših. otrocih. bratih in sestreti in njihovih družinah. ženi in njenih
sorodnikih, najprej po lastnem poznavanju, nato po podatkih. ki so mi jih posredovali
živeči sorodniki in po zapiskih in zrisanih rodovnikih. ki sojih hranili nekateri
sorodniki. V dokaj kratkem času sem v svojo računalniško evidenco prenesel podatke
o več kot 1600 ljudeh. ki 50 Z menoj ali mojo ženo v bolj ali manj tesnem sorodstvu
Pri tem delu se doslej nisem posluževal matičnih knjig in arhivov. Nisem čutil
potrebe, da spoznavam teorijo genealogije in genealoških metod. Moj osnovni motiv
je bil, da sorodstvo, kolikor daleč sežetn. na pregleden način dokumentiram in s tem
zagotovim osnovni skelet za morebitne dopolnitve z dodaja njem vsega tistega, kar iz
gole evidence naredi še kaj več, da se preteklost čimbolj odtrga pozabi. Verjel sem, da
je za ta namen najbolj potreben oprijemljiv skelet v obliki osnovnih podatkov o
osebah, ki jih je možno prikazovati v obliki spiskov prednikov in po drugi strani s
spiski potomcev neke osebe. Hitro sem ugotovil, da imena, priimki, datumi in kraji
rojstva, poroke in smrti res pomenijo osnovno, temeljno informacijo, še zdaleč pa ne
zadovoljijo radovednosti, nasprotno, radovednost ti podatki šele zares vzdražijo. Tu
pa neizogibno pride do spoznanja, da je relativno lahko dokumentirati te osnovne
podatke o sorodnikih tudi v oddaljenih kolenih. mnogo težje pa je na to okostje obesiti
tudi kaj mesa in, še težje, duše.
Kljub temu pa sem v urah. ki sem jih preživel za računalnikom in vpisoval in
povezoval, največ že umrle, sorodnike, nepričakovano začutil, da vsi ti ljudje name
delujejo. V imenih in datumih sem nezavedno čutil več kot imena in datume, začutil
sem skrivnost. ki se mi ne želi razkriti, obenem pa ustvarja občutek nevarnosti pred
razkritjem neznanega. v' teh prednikih začenjaš iskati svoje poreklo. ne le v očetu in
materi, v obeh dedih in babicah, v štirih pradedih in štirih prababicah. osmih,
šestnajstih
sled se v naslednjijh generacijah začenja zgUbljati, podatki so vse bolj
nepopolni, le po dveh vejah so dokumentirani za štirinajst rodov nazaj, tja pred leto
1600.
Pri svojem delu sem za svoje prednike uspel zbrati podatke o vseh prednikih do
generacije starih starih staršev. to je generacije štirih prapradedov in štirih
praprababic. za njihove starše (16 oseb) podatki ponekod žez.manjkl1Lejo in jih imam
samo še zaI2.Zči vsako od predhodnih generacij so podatki še bolj nepopolni.
Podatki. kot so imena. priimki. datum in kraj rojstva. poroke in smrti so razmeroma
lahko' dostopni. Mnogo teže je odkriti poklic. veroizpoved. morebitne značilnosti,
zdravstveno in premoženjsko stanje. vzrok smrti ... Ti podatki tudi niso zanesljivi
indikatorji porekla. vendar je pogosto moč nedvoumno ugotavljati narodnost
prednikov. Ta za nekaj generacij nazaj nakazuje prav osupljivo pestrost različnih
narodnosti.
Rekel sem. da sem začel s sistematičnim zapisovanjem in prepisovanjem sorodnikov
šele takrat. ko sem dobil računalnik in program za ta namen. Program. s katerim sem
začel svoje delo je bil zastarel že takrat. ko sem ga dobil. pa tega takrat nisem vedel.
Šele po tem. ko sem večino dela že opravi! sem ugotovil. da se na zahodu s tem
delom ukvarjajo precej več. kot sem si pred tem predstavljal. Oskrbel sem se s
sodobnejšim programom, navezal stike s posamezniki s sorodnimi nagnjenji. naročil
sem se na strokovne časopise in knjige. pred kratkim sem se udeležil srečanja
nemških genealogov....
Pred dvema letoma je bilo ustanovljeno slovensko
qtboslovuo. rodoslovno in zastavoslavno društvo Slovenski ščit. vendar se tu še ni
pokazalo večje zanimanje za sodelovanje posameznikov. ki bi se zavedali prednosti.
ki jih prinaša sodelovanje in delitev dela. Ena od prednosti. ki jih imam ob tem v
mislih je izmenjava in s tem pridobivanje novih izkušenj.

Ko sem omenil besedo izkušnje. sem se zavedel, do o področju. ki go opisuieo:
pravzaprav sploh nimam izkušenj. niti nimam ambicij, do bi jih pridobival. Moj
nenem je bil in bo verjetno ostal: zbrati in ustrezno razvrstiti čimveč informacij o sva
JIH prednikih in sorodnikih. Hote oli nehote pa pri tem delu prideš v stik z ljudmI. kI
se ukvarjajO z enakim ciljem, ob tem lahko pride do izmenjave izkušenj. literature.
podatkov..
To pa je najbrž skupnI namen vseh tistih, ki jih izziva spoznavanje sva
jih korenin.
***

Čez kakih deset let, ni važno kdaj. se ml bo morda razjasnila tudi stiska pokojne stare
mame, ki seje bala. da se bo razkrilo zotoievone družinska sramota. Ali bo slo po
vedenju s tem nagrajena oli sernoveno po bom zvedel, če bo do tega prišlo
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krbno počesani lasje, elegantno, barvno usklajena oblačila, zloščeni čevlji.
skrbno izbran parfum, ... so le nekatere značilnosti urejenega človeka, ki s svojo
. zunanjostjo skuša poudariti svoie siceršnje sposobnosti Urejena in privlačna
zunanjost je pomemben del uspena!
.
S podjetjem, ustanovo, društvom je tako, kot s človekom: le/Jo pose/nica. enotni
obrazci, privlačni prospekti in katalogi, razumljivo vodenje po posiovnit: prostorih,
vse to dela podjetje privlačno že na prvi pogled in /)krati daje slutiti njegovo siceršnjo

uspešnost.
Za zunanjo podobo človeka skrbijo tnocisti. ttizerj! in podobni tnoisui - .skrbza
zunanjo podobo podjetja pa je modro prepustiti znanju oblikovalcev in stilistov
Studia REBERNIKI
Pri nas pozorno spremljamo svetovne in domače trende na področju grafičnega
oblikovanja, oblikovanja vseh vrst propagandnih sporočil tet ettutekuue in jih - tako
pravijo drugi - uspešno prenašamo v prakso.
Oblikovati znamo vse od učne viritl«: in orospekts do reprezentančne monografije.
izdelamo Vam celostno grafično podobo in utedimo sejemski prostor: izpeljemo sistem
vodenja po poslovnih prostorih. izdelamo - izpeljemo oglaševalsko akcijo. pripravimo
scenarij in posnamemo propagandni film - skratka, skoraj ni naloge, ki seje doslej ne
bi uspešno lotili in izvedli
Ker imamo na podtočj» s katerim se ukvarja Vaše društvo, določene načrte. smo se
Vam želeli predstaviti s tem, da smo oblikovali 3. številko Biltena rodoslovnega krožka
in povedati nekaj besed o sebi
STUDIO REBERNIK. Podjetje za računalništvo. oblikovanje
leto ustanovitve.
ustanovitveni kapital

o

o
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v
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in založništvo. a.o.o.

Julij 1990
11 O 000 DEM
cca 100 podjetij v Sloveniji

Gorenje Que!/e
- Gorenje Maloprodaja
Gorenje Trgovina
- Gorenje FlNING
- Fingoren
- ESO Velenje
- Termoelektrarna Šoštanj
- Projekting Velenje
. Trend Velenje
- SkupŠČina občine Velenje
- ERA Velenje
- Terme Topolšica
- Ljbljanska banka Splošna banka Velenje,
Kulutmi center Ivana Napotnika Velenje
- Rudnik lignita Velenje
Velcom Velenje
- Kabelski razdelilni sistem Velenje
- in mnogi drugi

o

o

o

o

Večini med njimi smo izdelali tudi celostne grafične podobe.

Naše
vege
stranke
v,

v
Sloveniji

Reference pri
oblikovanju

in izdaji
monografij, knjig
in katalogov
Reference

na
področju
komunidranja
zjavnostjo

- Teniška zveza Slovenije, Ljubljana
- RSMinistrstvo za obrambo, Ljubljana
- RS Center vlade za intometiko, Ljubljana
- Slovenski inštitut za management. Ljubljana
- EPTAZaložba najlepših slikanic. Ljubljana
- RS Brdo - protokolarne storitve, Brdo pri Kranju
- LIV, Postojna
- MODI5. Ljubljana
- STAEDTLER,Ljubljana
- Radio glas Ljubljana, Ljubljafla
- TAM Bus, Maribor
- Ekonomski inštitut Maribor, Maribor
- Pro banka Maribor, Maribor
- Yves Rattan, Maribor
- Bodočnost Maribor, Maribor
- IKTVS, Slovenske Konjice
- in drugi

- monografija kiparja Cirila Cesarja
- monografija slikarja Jureta Cekute
- monografija Velenja
- portretna karikatura Bori ŽZupančič
- monografija Karla Destovnika Kajuha

- javnomnenjska raziskava o pojavnosti občine in mesta Velenja v Sloveniji
- javnomnenjska raziskava o pojavu in odnosu do smrti v Sloveniji

