
~ilt.en sloft.enski rooosloftc.eft 



,;§trmt 2 )arcbcsa 

I ~ t£j stefrilki prebnite: 

Vabilo ... ........................ .. ............... .... ..................................... 3 
Porocilo o prejsnjem srecanju .. .......... .. ......... ........................... 4 
Strokovni prispevki ........ ....... .. .................. .. ...... ....................... 6 

(ienealogija II. de! .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 6 
Bioloski in zakoniti starsi (oce) .. .. .. .. .. . .. .... .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .... 9 
Rodovnik po Bachofnu 
(razmisljanje o materinskih rodovnih linijah) ................. 11 
Sodobni pripomocki pri rodoslovnem raziskovanju .. .. ..... 15 
Prenasanje arhivskega gradiva na sodobne medije .... ..... 2.1 
Naucimo se branja (iotice .... .. ....................................... 2.3 

l(aj delamo .................... .. ........... .. .................... ... .................. 28 
. ~st - raziskovalni stiki .... .............. .. ...... .. .............................. 29 
Zanimivosti ............ ... .................... .. ...... .. ....................... .. ..... 30 
Sodelavcem biltena Drevesa .......... .. ....................................... 31 

Drevesa 
Leto 2., st. 2 

ISSN 1318-6221 

BHten Slovenskega rodoslovnega drustva je mesecnik, ki ga izdaja 
Slovensko rodoslovno drustvo. 
© Vse pravice pridriane. Ponatis prispevkov je mozen samo po dogovoru z 
urednistvom. 

Vrednik: 
Slika na naslovni strani: 
Racunalniski prelom: 
Lektoriral: 
Tisk: 
Naklada: 

Ljubljana, marec 1996 

Peter Hawlina 
Lipa v Lipid pri Skofji Loki (foto: Peter Hawlina) 
Leon (irenko in Andreja Stonnan 
Joie (iasparic 
EGS Trata 21, Skofja Loka 
155 izvodov (drugi popravljeni natis) 

Jlf chrunr 1995 ~trau 3 

I ~ahifo 

Naslednje srecanje krozka rodovnikarjev bo 

v torek, 14.2.95 ob 16 uri 
v sejni sobi podjetja IMP na Dunajski cesti 7. 

Prvi de! srecanja bo namenjen predavanju 
dr. Marjana Dmovska: 

Druzinski arhivi in njihov pomen, 
v drugem delu pa razno, 

razstava in razgovori po omizjih. 
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' "orn.cilo o .nti:tnj£m srefanju 

Na zadnjem srecanju, 10.1.1995 v sejni sobi podjetja IMP se nas je zbralo 33. 
Na zeljo nekaterih kolegov je bila glavna tema srecanja ponovna predstavitev 
rodovnikarskega dela z racunalnikorn. Ing. Lojze l<obi je na primeru 
Presemovega rodovnika predstavil vnasanje podatkov, njihovo pregledovanje 
na zaslonu in tiskanje razlicnih izpisov in prikazov. l<ljub nenehnemu opevanju 
pomena racunalnika pri nasem delu pa ne bi zeleli pustiti vtisa, da je nekaj 
vredno le z racunalnikom podprto delo. Morda ne ravno na vsakern koraku, 
kljub ternu pa, na sreco, kar pogosto srecamo posameznike, ki imajo izjernen 
spornin za imena, kraje, daturne in zivljenjske zgodbe socno in ocarljivo povedo 
osupljivo natancno brez zapiskov in racunalnika . Takih je v nasern krozku vsaj 
polovica . ldealna bi bila povezava enih in drugih kvalitet. 

Ob koncu srecanja srno si ob razgovorih v ozjih skupinah ogledovali razlicne 
prirnerke rodovnikov in drugih dokurnentov. 

lz predstavljenega gradiva sta izstopala dva vecja rodovnika. Prvi je bil primer 
klasicno izrisanega in uradno potrjenega, z desetimi koleki po 5 forintov 
kolkovanega rodovnika, ki predstavlja 18 generacij druzine Jelovsek od !eta 1400 
do 1880 z nekaterimi kasnejsimi dodatki. Leta 1897 ga je izdelal Lorenz Cjantar, 
vrhniski dekan. 

Drugi orjaski primerek je prikazoval prek 600 oseb neke druzine v osmih 
generacijah na skoraj 2x2 rn velikem racunalnisko iztiskanem prikazu. Ena od 
udelezenk je nepricakovano odkrila, da je tudi sarna ena od sorodnic 
predstavljene druzine. 

lzkazalo se je, da je tako razstavljanje zelo koristno in vsaj delno prernosca vrzel, 
· ki je pri nas se nisrno zapolnili z bolj sodobnimi oblikami izrnenjave podatkov, 
zlasti prek racunalniskih rnoznosti. Zato borno na prihodnjih srecanjih tern 
"razstavam" namenili se vec pozomosti. 

Razstavljeni prikazi so sluzili tudi kot odgovor tistim posarneznikom, ki irnajo 
svoje rodovnike v razlicnih rokopisnih oblikah, pa ne vedo, kako bi jih dovolj 
citljivo in pregledno predstavili. Spoznali so, da so racunalniski izpisi dovolj 
pregledni, poljubno jih je mogoce izdelovati za posameznike ali veje nekega 
vecjega sorodstva, izpisovati zgodovino druzine v obliki knjige, vse skupaj 
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opremljati se s kopijarni fotografij , dokumentov in rnarsicem drugim. Spoznali 
so, kako so izpisi vnesenih podatkov uporabni pri nadaljnjih raziskavah in 
pridobivanju manjkajocih informacij . Tako zbrane podatke pa je potern veliko 
lazje prikazati tudi v zahtevnejsi obliki, z oblikovalskirni in rnorda celo 
umetniskirni prijemi . Tudi za ta namen se ponujajo razlicni rnojstri, po drugi 
strani pa se oglasajo narocniki . 
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QENEALOQIJA - II. del 
Peter Hawlina 

Skoraj v vseh dosedanjih biltenih smo nekaj pozomosti posvetili tudi strokovnim 
definicijam rodovnikarstva in rodoslovja. Morda sem prvi, ki uporabljam razlicna 
pojma za tisto, cemur s tujko recemo genealogija. Sam bi z besedo rodovnikar 
oznacil amaterskega genealoga, njegovo pocetje pa rodovnikarstvo; rodoslovje 
pa je delovno podrocje rodoslovcev, torej strokovnjakov, ce ne ze znanstvenikov. 
Ostra locitev med obema pojmoma ni lahka in je v praksi zaenkrat niti ne 
potrebujemo. V prejsnji stevilki biltena (Leto 2, st. 1) smo ponatisnili opise, ki 
jih pod pojmom genealogija najdemo v slovenski in ameriski enciklopediji. Temu 
v nadaljevanju dodajam prirejen povzetek nekaterih odstavkov, ki jih na to temo 
najdemo v britanski enciklopediji. 

MODERNO RODOSLOVJE 
Amaterje zene v genealoske raziskave skoraj izkljucno zelja po spoznavanju 
zgodovine svoje lastne druzine. Pri tern delu se srecajo in se posluzujejo splosnih 
pravil in standardov, ki so se uveljavili pri tovrstnem raziskovalnem delu. 
Profesionalni genealog raziskuje stevilne druzine, ne ene same. Pri tern se drzi 
pravil, ki jih v tako sirokih raziskavah predpisuje stroka. l<er za to podrocje ni 
visokosolskih studijskih programov in zato tudi ne diplom ali drugih potrdil o 
strokovni usposobljenosti, se strokovnjaki na tern podrocju oblikujejo s 
samostojnim ucenjem. (Ta razlaga bi morda nekaterim od nas prijala in bi vsak 
samemu sebi dokaj lahkotno nadel naziv genealog, ce bi tu nehali brati . 
Nadaljevanje namrec postavlja za genealoga precej bolj zahtevne kriterije. Poleg 
tega pa je gomja navedba tezko zdruzljiva s tisto v ameriski enciklopediji, kjer 
je govora o .mofoosti stiriletnega studija genealogije na Brigham Young univerzi 
v Salt Lake City. (Op. P. H.) 

f<VALIFll<ACIJE ZA PROFESIONALNECA RODOSLOVCA 
Disciplina profesionalnega rodoslovca terja temeljito poznavanje zgodovine 
proucevane in sosednjih dezel. Narodna zgodovina doloca tudi rodoslovje 
naroda. Rodoslovje lahko osvetli stevilne elemente narodne zgodovine, ki bi brez 
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tega ostali nerazpoznavni. Za genealoga je bistvenega pomena poznavanje prava, 
_zlasti zemljiskega, sposobnost razbiranja, pogosto desifriranja starih in tujih pisav, 
poznavanje heraldike, dobro poznavanje in proucevanje priimkov, imen krajev. 
Razlicnost pri zapisovanju imen je prav osupljiva . Pri tern pomaga izgovarjava, 
saj si lahko predstavljamo, da zapisovalci v preteklih stoletjih od nepismenih 
posameznikov niso mogli zahtevati, da svoja imena crkujejo. 

Profesionalni rodoslovci se najvec ukvarjajo z raziskovanjem rodovnikov za 
narocnike. Nanje se pogosto obracajo tisti, ki bi zeleli dokumentirati druzinsko 
zgodovino ali pa so to poskusili in naleteli na vecje tezave. 

Profesionalna izdelava druzinskih rodovnikov in zgodovin je dokaj pogosta. 
Osnovno ali tudi celotno gradivo pogosto pripravijo narocniki sami, profesionalni 
rodoslovci pa to gradivo preverijo in primemo oblikujejo. 

Amaterski rodoslovci se, kot je ze bilo receno, navadno ukvarjajo z rodovnikom 
lastne druzine. l<valiteta amaterskega izdelka je zelo razlicna, od zares slabe pa 
vse do vrhunske. 

Praviloma se proucevanje zgodovine neke druzine zacne v sedanjosti in prodira 
v preteklost. To elementamo zapoved amaterji radi zanemarijo in pogosto 
poskusajo zaceti pri neki davni osebi z enakim priimkom, ki ni nujno sorodnik. 
l<ljub temu, da v naravi ni presledkov ali manjkajocih clenov v rodovniku, pa 
ravno tako ni dopustno, da bi rodovnik gradili na spekulacijah in predpostavkah. 

Rekel bi, da smo za nase, pretefoo amatersko zanimanje za genealogijo sam 
pojem dovolj natancno razlozili s pomocjo razlag treh enciklopedij. Zato se nekaj 
casa v prihodnosti ne bi bilo treba ponovno sprasevati kaj je genealogija, kaj 
rodovnikarstvo in kaj rodoslovje. Za zakljucek te teme bi dodal se simpaticno 
razlago, ki sledi eni od stevilnih definicij genealogije in pravi takole: 

...... vendar je se veliko vec! 

Je iskanje in odkriv,.mje tistih ljudi, ki so prispevali k temu, da si <lanes to, kar 
si . Je nacin osebnega razumevanja zgodovine. Je raziskovanje tvojega porekla. 

Strokovnih razlag temeljnih pojmov na podrocju nase dejavnosti zlepa ne bi bilo 
konec. Razlaga nekega pojma bralca skoraj vedno vodi v iskanje razlage nekaterih 
podrejenih pojmov, ki so uporabljeni v prvi razlagi . Tako poglobljeno razlaganje 
bi bilo za potrebe nasega krozka odvec. l<er pa se v tej zvezi pogosto uporablja 
tudi beseda pedigre, je vsaj ta vredna kratke razlage. 
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PEDIQRE 
(iz latinskega pes de grus - zerjavova taca) je evidenca prednikov cloveka, zivali 
ali rastline. Navadno je predstavljena graficno in prikazuje genetske inforrnacije 
o posarneznikih. Nekatere enake ali podobne znacilnosti je rnoc ugotavljati pri 
predstavnikih v razlicnih generacijah vse do izvora take znacilnosti ali pojava. 
Pedigre se uporablja tudi za napovedovanje verjetnosti prenasanja nekaterih 
genetskih znacilnosti na potornce. 

S tern srno se priblizali podrocju genetike. se eno podrocje, ki je strokovno tako 
zahtevno, da se kot laik ne drznern oglasati. l<ot zanirnivost pa born za konec 
tega poglavja povzel bistvo prispevka iz predzadnje stevilke revije (ienealogical 
Computing (Vol 14, Nr. 1, Sep. 1994). 

Najprej clanek govori o rnoznosti selekcioniranja prednikov in potorncev sarno 
po zenskih linijah. Ta rnofoost je posebej uporabna pri raziskavah 
rnitochondialne DNA (rntDNAJ, ki se prenasa v organelah jajceca. Na ta nacin 
se deduje po rnateri in nanjo ne vpliva zapis v DNA oceta. 

Tako naj bi bi! rntDNA neke osebe enak rnalerinernu, bratovirn, sestrinirn, 
stricevirn, tetinirn in vsern ostalirn sorodnikorn po rnaterini strani. MtDNA se 
v generacijah zelo rnalo sprerninja in precejsnja verjetnost je, da irnata dve os_eb! 
z enakirn rntDNA islega zenskega prednika rnorda celo pred petdesel!rn1 
generacijarni, odvisno pac od rnulacijskih vplivov. 

To bi pornenilo, da bi dve osebi, ki o svojern sorodstvu ne vesta pr~v nic, lahko 
vsaj surnili o sorodstvu po njunih zenskih prednikih. Tak sum, ki bi terneljil na 
rnedicinskih raziskavah bi kasneje lahko poskusili dokazati se z rodovniskirni 
raziskavarni. In, ce sern zadevo prav razurnel, bi bilo rnogoce z rnedicinskirni 
raziskavarni preverjati ugotovitve, ki srno jih naredili po genealoski poti. 

T udi s tern prispevkorn bi zelel izzvati strokovnjake razlicnih podrocij, ki bi 
posarnezne navrzene terne na poljuden in nasernu biltenu tudi po obsegu prirejen 
nacin vsaj kornentirali. 

l<dor pa zeli v zvezi z rntDNA zvedeti se kaj vec, naj se obme na dr. Roderick, 
Center for Human (ienetics, P. 0. Box 770, Bar Harbour, Maine, VSA. 
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BIOLOSl<I IN ZAl<ONITI 
STARSI (OCE) 
Peter Hawlina 

Nam rodovnikarjern je navadno veliko do lega, da bi bili nasi rodovniki cirnbolj 
razrasceni, da bi pri svojern delu prisli cirnbolj v globino in sirino. Pri tern srno 
hitro pripravljeni sprejeti tudi rnanj dokazane inforrnacije. Prav je, kadar se jih 
posluzujerno v hipotezah in delovnih verzijah, ki jih je sele treba zadostno 
dokazati. Ce take negotove inforrnacije ne dobijo zadostne potrditve pa je nujno, 
da jih oznacirno za nezanesljive, hipoteticne, nedokazane. Pri tern nas sicer tu 
in tarn sprernlja prikrit dvorn o verodostojnosti razlicnih virov. Pri resnejsern delu 
(in sarno resno delo je kaj vredno) si rodovnikarji lahko pornagajo z navedbo 
kvalitete vira. Ta rnoznost je podana tudi pri delu z racunalniskirni prograrni, ki 
skoraj za vsak vnos posebej predvidevajo rnoznost zapisa vira in njegove kvalitete. 
Od vseh podatkov pa je najpornernbnejsi podatek o starsih, nekaterirn zlasti oce. 
Vprasanje ocetovstva, tistega pravega, bioloskega pa je vedno nekoliko negotovo. 

Nernara je stroka ze dolocila verjetnost istovetnosti bioloskega in zakonitega 
oceta. V takih raziskavah bi zelo prav prisle ugotovitve raziskovalcev razlicnih 
profilov, tudi tistih, ki so raziskovali spolne navade, npr. Masters in Johnsonova 
v Arneriki, pri nas ?r. l<oscicek, ce nastejern sarno najbolj razvpite. 

Prav gotovo sta zakoniti in bioloski oc~ v veliki vecini prirnerov istovetna. Sarno 
za izrnisljeno predpostavko vzernirno, da se na sto "pravih" ocetov vrine en sarn 
primer zakonitega, ki ni tudi bioloski. Ce bi veljalo to povprecje, bi ga lahko z 
rnaternaticnirni ali statisticnirni rnetodarni uporabili za celoten rodovnik in bi za 
starejse rnoske generacije ne bilo tezko izracunati rnocno padajofo verjetnost 
pricakovane istovetnosti. Verjetnost se narnrec ne sesteva, tu pride vsaj do 
rnnozenja in ternu prirnemo hitrejsega upadanja. Vse skupaj se se bolj zaplete, 
ce upostevarno verjetnost, da tudi bioloska in zakonita rnati nista vedno isti osebi. 
Ta verjetnost je sicer neprirnemo rnanjsa pri rnaterah, kot pri ocetih, zgodilo pa 
se je ze in se gotovo se bo, da so npr. dojencka v porodnisnici enostavno 
zarnenjali. Mirnogrede: naj se kdo rece, da rodovnikarstvo ni povezano s 
stevilnirni drugirni znanstvenirni disciplinarni; tule bi narn pravkar prav prise! 
rnaternatik in statistik, nekje drugje etnologinja in lingvistka, pa antropologinja 
in genetik, ce tule ne ponavljarn tistih, ki so bili ze veckrat ornenjeni. Vparn, da 
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bodo nasteti in nenasteti strokovnjaki proucili tele stavke razumeli kot diskreten 
izziv in obravnavanim temam dodali manjkajofo strokovno komponento. Za 
ogrevanje prinasamo prevod krajsega razmisljanja nemskega kolega. Pri 
obravnavi rodovnika po ocetovi in materini slrani se dotika razlicnih ciniteljev, 
ki imajo vpliv na zanesljivosl rodovniskih raziskav. (iotovo se promiskuitetne 
navade v razlicnih krajih in obdobjih med seboj razlikujejo. Petzold govori v 
glavnem o (irkih in Nemcih. Ce bi kdo zelel ugovarjali, da se Slovenci bislveno 
razlikujemo od predstavnikov drugih narodov in kul~ur, bi svoj uvod zakljucil s 
cilatom iz Presemovih poezij. 

Res skoda bi bilo, zdaj od nedelje 
do druge sestkrat se srce uname 
je sega, da kdor pride pred, pred melje! 
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RODOVNII< PO BACHOFNV 
Razmisljanje o materinskih rodovnih linijah 

Claus Petzold, Magdeburg 
(Sodelavec magdeburske genealoske delovne skupine) 
Prevod: Lojze Kobi 

Rodoslovne raziskave in iz njih izhajajoci prikazi v najrazlicnejsih oblikah se 
najveckrat po tradiciji navezujejo na mosko linijo in imena. Ta nacin lahko 
vsakdo najde v novi zavezi pri evangelistu Luki. V njem navaja poimensko vse 
Jezusove moske prednike do Adama in Boga samega. T udi kasneje, v 
predkrscanski dobi so (irki lastnemu imenu dodajali ime oceta in Odisej se v 
imenitnem Homerjevem epu predstavi: " ... Sem Odisej, Laerta sem sin, po svojih 
zvijacah man sem ljudem in moja se slava do neba razglasa, <lorn mi je ltaka ... " 

Ta navada je bila splosna. "Stari" so lastnemu moskemu imenu dodali se ime 
"pocetnika". l(ljub temu pa so se v Homerjevem casu prisotni ostanki starejsega 
casa, ljudstev in navad, kjer ni prevladoval moski princip, temvec zenski, 
matriarhatski. 5 tern se je ukvarjal znanstvenik Bachofen: ob koncu trojanske 
vojne se pojavi Penthesilea, kraljica Amazonk, da bi obleganemu mestu 
pomagala pregnati (irke in pri tern v dvoboju z Ahilom pade. Vsem je znano, 
da naj bi bile Amazonke mitolosko ljudstvo, pri katerih so moski, kot pri cebelah, 
skrbeli zgolj za potomstvo. Vendar Herodot iz Halikamasa, oce pisane 
zgodovine, se 400 let po Troji poroca v svojem delu l<leio o ljudstvu Lykijcev 
v Mali Aziji: "Ce Lykijca vprasas po imenu, se bo predstavil po imenu matere 
in navedel se ime babice in prababice." 

lsti Herodot ve nekje drugje povedati, da so nejasna in dvomljiva ocetovstva v 
tislem casu, ko so se po svetu se sprehajali bogovi, pogosto pojasnjevali z razlago, 
da je mater obiskal bog in so mu pripisovali odgovomost za ocetovstvo. 

Dandanes dajemo mi, ki se trudimo s paizvedovanjem, sestavljanjem in kolikor 
mogoce natancnim raziskovanjem nasih prednikov, pogosto prednost 
raziskovanju ocetovske veje, tej ne dolgujemo le zahvale za priimek, temvec naj 
bi nam ta bila tudi nekaj takega, kot vodilo v pretekli cas. Razveselimo se 
rezultatov in ce ni konkretnih opozoril ali mocnejsih razlogov za sum, da 
legalnega, bioloskega sorodstva na kateremkoli mestu nasega drevesa ni, potem 
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molce sprejmemo, da je nasledstvo pac biolosko pristno. Tako gradimo dalje nase 
rodovno drevo, (Ahnentafel...) z motom "kar zelimo to tudi radi verjamemo", 
na osnovi druzinskega imena od oceta - starega oceta - pradeda in tako dalje. 

Vsak genealog pa vendar ve, da je pri vsej vestnosti nasega dela in pri vsej 
verodostojnosti dokumentov v ozadju drobec oportunizma in zanesljivost 
podatkov samo predpostavlja, ker za biolosko poreklo pac ni nobenega dokaza. 
Prav zaradi tega je bi! preje v visokih knezjih hisah obicaj, da so pri njihovih 
porokah upostevali dolocene modalitete za dokaz izvrsitve zakona (zakonskih 
dolzn osti). 

T udi ce se ne oziramo na te posebne primere, je znano, da so bili stevilni primeri 
in moznosti, ki izkljucujejo dokaz o bioloskem ocetovstvu za nekega probanda . 
Vzemimo najprej samo svetovno znano multiocetovstvo Augusta Mocnega: l<je 
in pod katerim imenom <lanes med nami zivijo njegovi stevilni nelegitimni 
potomci1 ! In ta plemic, kot znano, ni bi! osamljen primer, ampak samo 
spektakulami vrh ledene gore, posebej se v casu, ko so morganatski zakoni, 
"zakoni z levo roko" ali enostavno izvenzakonski ljubezenski odnosi rojevali 
cloveske sadove, ki so sli skozi zivljenje z nekim izmisljenim imenom. Pomislimo 
na "Otroka Evrope" I<asparja Hauserja, ki je se <lanes uganka na tern podrocju, 
pomislimo na ono, kar je Fontane imenoval "korak s poti" in kjer je rezultat 
takega koraka potiho dobil neko druzinsko ime, ki mu morda sploh ni pripadalo. 
Pomislimo na razvpito "ius primae noctis" v nekaterih nemskih dezelah, 
predvsem pa na nestevilna posilstva, katerih zrtve so v vseh vojnah bila dekleta 
in tudi porocene zene in kjer so otroci zelo verjetno dobili ime druzinskega oceta 
in ne posiljevalca. 

Ce se iz preteklih stoletij vmemo v naso sedanjost, vidimo, da locitev zakona ni 
prav nic nenavaden pojav. Otroke navadno prisodijo materi in ce se ta mati 
ponovno poroci, zahteva da dobijo njeni otroci iz prvega zakona novo druzinsko 
ime. Ce loceni soprog, bioloski oce otrok na to ne pristane, potem Urad za 
mladino Uugendamt) odloci, katero ime bodo nosili otroci. Zakon o druzinah in 
posebej se zakon o imenih nista doslej v glavnem nasla se nobene splosno 
zadovoljive resitve. To bi bilo treba obravnavati na drugem mestu se obsimeje 
in tega tukaj ne bomo izvajali dalje. 

Da ostanemo pri najenostavnejsem primeru, preostane se ta, da se je druzinski 
raziskovalec cisto enostavno zmotil, da istocasno nastopata v nekem casu isto 
ime in priimek dvojno, da zaide v napacno "linijo" in je njegovo rodovno ime 
napacno. Svojecasno so morali obrtniski pomocniki, da bi bili sprejeti v ceh, cesto 
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predloziti spricevalo zakonskega rojstva. I<akorkoli ze, ce vzamemo normalni 
primer, da so pri sestavljanju lastnega ali tudi tujega rodovnega drevesa, vseeno 
katere oblike, dobljeni podatki avtenticni, smatra avtor vseeno za pravilno, da 
poleg raziskovanja ocetovih prednikov enako intenzivno raziskujemo tudi 
materine prednike in vzporedno z nasledstveno tabelo oceta izdelamo tudi 
materino, pri cemer bi morali - ce izberemo "Ahnentafel" - uporabiti nacin stetja, 
ki onemogoca kakrsnokoli zamenjavo z ocetovo "Ahnentafel". Avtor misli pri 
tern na rimske stevilke ali na druge resitve. Vsekakor je neprimemo teze 
zagovarjati pravilnost navedbe bioloskega oceta kot matere. Avtor na primer 
pozna dva zakonska para, ki sta oba na tern, da se locita od partnerja oziroma 
od partnerice. Medtem pa je partner 1. para s partnerico 2. para dobil otroka in 
ta je dobil druzinsko ime po dekliskem priimku svoje matere in ne po priimku 
enega od obeh, se ne locenih moz. 

Dandanes je prisoten tudi trend, da par pri uradnem sklepanju zakona izbere 
dvojni priimek in tako lahko otroci iz takega zakona kasneje brez tezav 
rekonstruirajo svoj bioloski izvor. 

Znano je, da je izdelava "materinskega rodovnega drevesa" v nekaterih primerih 
tezja od tradicionalnega "ocetovskega rodovnega drevesa". Temu je lahko vzrok 
tudi netocno vodenje cerkvenih knjig. Vendar pa se mora raziskovalec druzine 
zavedati, da so generacije prednikov tako genealosko kot tudi humano-genetsko 
popolnoma izenacene in se <lanes samo zaradi ustaljene tradicije ocetovemu rodu 
daje prednost pri dajanju imena, vsekakor tudi zato, ker je patriarhat tekom 
zgodovine prevzel prednost pred matriarhatom, o katerem smo govorili uvodoma. 

Da bi se izognili nesporazumu, naj poudarimo, da ne poskusam odpraviti 
sedanjega, tradicionalnega prikazovanja rodovnega nasledstva, v kakrsnikoli 
obliki, ampak pozivam, da bi materinim rodovom posvecali enako pozomost kot 
ocetovim in torej prikazovali vzporedno ocetovemu tudi materin izvor. 

Dejstvo je tudi, da so na podrocju genealogije zenske vedno dokazovale veliko 
zanimanje, poleg tega pa temeljito poznavanje, aktivnost in razumevanje. 

(Vesel born odmevov in komenlarjev na gomjo temo. Claus Petzold.) 
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Opombe: 

Bachofen Johann Jakob (22.12.1815 - 25.11.1887), Svica, rel. zgodovinar, 
uterneljitelj prirnerjalne pravne znanosti, raziskovalec rnitov in sirnbolov. Dela: 
0 sirnboliki grobov starih rodov, Materinsko pravo. 

Fontane Theodor (30.12.1819 - 20.09.1898), nernski pisatelj in kritik. "Zrnote 
in zrnesnjave" iz zivljenja plernstva. 

Hauser l<aspar (1812 - 1833), Numberski najdencek, dornnevno odstranjen 
zaradi nasledstvenih razlogov, urnorjen. 

Morganatski zakon v zgodovini dopustna oblika zakona pri visokern plernstvu 
(Ehe zur linken Hand), kot posledica neenakosti po rodu zakonskih partnerjev 
brez polnih druzinsko in prernozenjskopravnih posledic zakonske zveze. 
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SODOBNI PRIPOMOCl<I PRI 
RODOSLOVNEM RAZISl<OVANJV 
Janez T oplisek 

l<adar ornenirno rodoslovno raziskovanje, takoj pornislirno na stare dokurnente, 
stare registre in podobno. l<aze pa, da ni treba zanernarjati tudi nekaterih novejsih 
pripornockov. Pod "novejsi" pri tern ne rnislirno le na vire, ternvec tudi na orodja, 
rnetodologije in podobno. V tern prispevku bi opisali, kako si lahko pornagarno 
celo s telefonskirn irnenikorn. 

TELEFONSKI IMENIK IN RODOSLOVJE? 

Listati po knjigi telefonskega irnenika bi bilo zarnudno in rnirnogrede bi kaj 
spregledali. Zato rnislirno seveda na racunalniski telefonski irnenik. Ta ornogoca 
tudi nekaj statisticnih operacij nad podatki, ki narn jih ni treba posebej vnasati 
na racunalniski disk. V prihodnje bo poleg uradnega postnega (TIS) gotovo 
obstajalo se nekaj drugih irnenikov z vecjirni in rnanjsirni rnoznostrni poizvedb. 

Pred zacetkorn iskanja nas je zanirnalo, ce lahko z elektronskirn telefonskirn 
irnenikorn ugotovirno (hipoteze) : 
• Ali je res, da neki priirnek izhaja iz dolocenega ozjega geografskega 

obrnocjal 
• V katero geografsko srner bo (verjetno) treba iskati prednike v neki 

druzinski veji1 
• l<oliksna je zanesljivost, teza, uporabnost ugotovitevl 
• lzpis naslovov in telefonov vseh oseb z dolocenirn priirnkorn. 

Oglejrno si tabelami pregled nekaj raziskovanih rodbinskih priirnkov in rnozna 
sklepanja. Navedeno je skupno stevilo najdenih priirnkov (vseh) in stevilo po 
posarneznih ornreznih skupinah. Pri nekaterih ornreznih skupinah je pod stevilorn 
vseh najdenih v oklepaju navedeno tudi stevilo zadetkov v "glavnern rnestu" 
ornrezne skupine. Priirnki so navedeni od najrnanjsega stevila zadetkov proti 
najvecjernu. 
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Primer preglednice piimkov iz TIS-a 

PRIIMEJ< I 061 062 063 064 065 066 067 068 069 06 06 06 
01 02 08 

Cirosek 26 5 8 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
15) 14) 11 ) 

Toplisek 37 7 6 13 3 0 0 0 0 0 0 1 7 
15) 16) 12) 

Potisk 49 6 29 6 2 0 0 0 0 4 0 1 1 
14) 110) 10) 

Pleterski 54 22 2 9 0 0 0 1 1 0 1 2 6 
118) 11 ) 14) 

Omerzu 59 11 11 11 1 0 0 0 1 0 1 0 22 
16) 16) 13) 

Pirs 110 45 36 13 2 1 2 0 1 0 3 1 5 
118) 19) 12) 

lpavec 123 16 7 1 9 77 7 3 1 0 0 0 0 
14) 14) IO) 

J<erin 143 28 8 6 7 4 5 1 7 1 10 0 66 
123\ 14) 13) 

Ciril 165 33 34 32 17 1 7 6 17 0 0 16 2 
11 4) 112) 18) 110) 

Hojnik 168 8 105 32 0 0 3 1 0 4 0 11 3 
13) 121) 15) 

Bracko 170 13 117 13 2 1 3 0 6 12 0 1 0 
19) (47) (1 ) 

Ban 180 50 16 6 8 1 20 21 18 0 4 5 31 
(37) (8) (0) 13) 

Brglez 216 27 79 86 4 0 1 0 0 0 12 4 3 
123) 112) 114) 

J<odrit 248 44 84 19 17 29 15 8 4 1 4 0 23 
138) 125) 12) 110) 18) 

Bizjak 869 235 41 56 115 195 59 58 17 0 19 5 64 
156 (27) 122) 128) (35) 
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VNAPREJSNJE OMEJITVE (iLEDE VPORABNOSTI PODATl<OV IZ TIS: 
• v mestnih okoljih je sorazmemo vec telefonskih prikljuckov kot na 

podezelju; to je pomanjkljivost gomjih podatkov, saj vecje stevilo istih 
priimkov v podezelskem okolju v vecini primerov bolj zanesljivo kaze na 
starejse jedro porekla; 

• zaradi vse vecje odprtosti in povezanosti celotnega slovenskega prostora, 
bodo porazdelitve z leti cedalje manj znacilne; kljub temu ne moremo 
trditi, da bi bili bolj zgovomi podatki izpred 20 let, saj je bilo takrat 
sorazmemo se manj telefonov na podezelju; 

• vsa sklepanja iz gomjih podatkov bodo zanesljivejsa in vec vredna, ce 
bodo vnaprej ali naknadno podprta z ugotovitvami iz drugih virov. 

"PRIIMEK OCITNO IZHAJA Z DOLOCENE(iA OBMOCJA" 
Zaradi visokega deleza priimkov na ozjem obmocju, je mofoo sklepati, da je 
najstarejse jedro dolocenih priimkov na ugotovljivem ozjem obmocju. Taksnih 
primerov je v gomjem pregledu sorazmemo precej, kar kaze na dobro uporabnost 
podatkov: Potisk ➔ 062, lpavec ➔ 065, Pleterski ➔ 0608, Kerin ➔ 0608, 
Hojnik ➔ 062, Bracko ➔ 062, l<odric ➔ 062. Vgotovitev je se posebej 
pomenljiva, ce se nanasa na manjso omrefoo skupino (0601 , 0602, 0608) . 

Vcasih gre za dve ali tri obmocja, ki skupaj predstavljajo razsirjeno obmocje 
najpogostejsega pojavljanja nekega priimka. Obicajno so ta obmocja med seboj 
povezana oz. gre za kraje, kjer se obe obmocji stikata. Primer: T oplisek ➔ 063, 
0608 (l<ozjansko); Hojnik ➔ 062, 063; Brglez ➔ 063, 062; Bizjak ➔ 065, 064, 
061 . 

Skupno stevilo priimkov na obmocju je koristno primerjati s stevilom istih 
· priimkov v "prestolnici" obmocja. Ta previdnost je zlasti potrebna pri 061 oz. pri 

Ljubljani. Ce sta obe stevilki enaki, pomeni, da so vsi priimki le v enem vecjem 
kraju in gre najverjetneje za priseljence. In obratno: ce je v glavnem mestu le 
manjse stevilo, ostali pa so porazdeljeni v drugih krajih obmocja, gre bolj verjetno 
za avtohtone prebivalce nekega obmocja. 

(iomje ugotovitve lahko rodoslovcu-zacetniku dajo pomembne namige za smeri 
iskanja. 

Ii 



St<VPNO STEVILO ENAl<IH PRIIMl<OV 
Podatki iz gomje tabele kazejo, kaj je sorazmemo redek priimek (26 - 59), srednje 
pogost (11 0 - 180), pogost (2.16 - 2.48) ali zelo razsirjen priimek (Bizjak - 869). 
Natancnejso delitev teh kategorij bi naredili z analizo vecjega stevila priimkov. 
Poskusili smo presteti nekatere mane razsirjene priimke: npr. Petric 506, pri 969 
Novakih je racunalnik protesliral, da ima premalo pomnilnika (kljub 8 MB 
RAM!), stetjc l<ovac-cv pa SC jc koncalo pri 999, kar je v programu najvisjc 
mozno stevilo zadetkov. 

Skupno stcvilo enakih priimkov omenjamo v zvczi z vprasanjem, ali je analiza 
vcrodoslojncjsa pri nizjem ali pri visjem stevilu cnakih priimkov. lz gomje tabele 
bi lahko sklepali, da skupno stevilo enakih priimkov ni kljucno, saj skoraj vsi 
zadetki dopuscajo prcverjanjc posameznih hipotez. Dokoncno pa bi lahko taksno 
sklcpanjc potrdile dodatne rodoslovne raziskavc. 

Pri visokcm stevilu enakih priimkov je vcasih celo tezje izlusciti kaksno 
zakonitost, saj so razprscni po celi Sloveniji. Razen tega jc pri njih vecja 
vcrjetnost, da gre za vec "loccnih" druzinskih vcj. Tako je npr. pri imenu Bizjak 
mozno domncvati smcr 065 ➔ 064 ➔ 061 (pri tern zakljucek 061 ni povsem 
ociten). In kako s to smerjo povezati stevilcno znacilno, vendar oddaljeno skupino 
06081 T ukaj bi bilo trcba povczati sc druge zgodovinskc podatke. 

PovEZOVANJE Sl<LEPOV z DRV(ilMI PODATJ<I 
Vsako raziskovalno sklepanjc je prepricljivejse, ce jc podprto z dokazi iz razlicnih 
virov. Zato jc treba morebilne zanimive ugolovitvc iz analize elektronskcga 
imenika povezovati z drugimi podatki. Npr. v gomjcm primeru je najvecje stevilo 
lpavccv v 065 mozno povczovati tudi z geografskimi imeni Vipava, lpavci 
(zaselck pri C:micah), lpavcc (zaselek na ldrijskem). lsti priimek, ki ga na 
zemljcvidu najdemo nad Podlipoglavom pri Ljubljani jc ocitno izjema. V gomji 
raziskavi se jc ob ugotovilvi, da sta priimka lpavcc in Bizjak najstevilcncjsa v 
065 odprlo zanimivo vprasanjc, kako sta se mogla !eta 1866 srecati g. Bizjak in 
ga. lpavec v oddaljenem kraju 0608? Ali sta se obe druzini priselili iz 065? 
Priimek Pleterski je v 0608 gotovo mogoce povezati z geografskimi imeni zaselka 
Plcterjc nad l<rskim in Pleterski hrib ... 
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SJ<LEP 

Analiza elektronskega telefonskega imenika je lahko koristen pripomocek pri . 
rodoslovnem raziskovanju. Zacetniku lahko nudi zanimiva izhodisca, ze zbranim 
drugim podatkom pa lahko doda novo tezo oz. lahko sprozi dodatne raziskave. 
Upajmo, da bodo naslednje izdaje imenika dopuscale vec selekcij pri analiziranju 
podatkov. Vse je seveda mozno ze sedaj, vendar bi moral raziskovalec rocno 
prenesli podatke imenika v svoj racunalniski program. V nasem primeru smo 
skusali dokazati, da je mogoce s pomocjo imenika z veliko verjetnostjo nakazati 
obstoj prvobitnega jedra nekega priimka oz. ugotoviti sirso regijo, kjer lahko 
pricakujemo, da se bo iskani priimek pojavil pogosteje. In koncno, izrabimo lahko 
tudi osnovni namen elektronskega imenika: hitro najdemo in izpisemo naslove 
ler telefonske stevilke nasih sorodnikov oz. soimenjakov. 

q _ORNJEMV CLANKV OB ROB 
Peter Hawlina 

T opliskovemu prispevku bi zelel dodati naslednje: 
Ta kratki in zgosceni prispevek je vsaj tako pomemben, kot so slevilne seminarske 
in raziskovalne naloge, ce ne kar f<ot magistrske in doktorske disertacije, ki tako 
pogosto niso mnogo vec od marljivega prestevanja stolpcev in vrstic, za povrh 
pa nekaj iz tega zgnetenih, navadno dolgocasnih in nepomembnih statisticnih 
prikazov. 

Vsi tisli, ki imajo telefonski imenik na svojem racunalniku so najbri najprej 
pogledali koliko je v Sloveniji narocnikov z islim priimkom in najbri preseneceni 
ugotovili, da jih je precej vec, kot so pricakovali. 

Tudi sam sem se ze posluzil elektronskega telefonskega imenika pri svojem 
rodovnikarskem delu, vendar zgolj kot vir naslovov ljudi z istim priimkom. Pri 
raziskovanju prednikov s priimkom Peruzzi sem namrec prise! do obdobja, za 
katero so maticne knjige izgubljene ali unicene, zato sem na vse naslove, ki sem 
jih nasel v imeniku, postal gradivo in poizvedbe z isto vsebino. Rezultat je bi! 



ta, da se od petnajstih Peruzzijev, ki sem jih povabil, da s skupnimi mocmi 
prebijemo blokado, ni oglasil nihce. S tern vam ne bi rad jemal poguma za 
podobne poskuse, tudi sam jih nameravam se ponoviti . Tudi ne zelim 
zmanjscvati pomena TIS, nasprotno, gotovo bo prinesel se vec koristi . 

Ob takih imenikih na racunalniku pa vsakic pomislim 'na moinosti, ki bi jih pri 
amaterskem in profesionalnem raziskovalnem delu omogocale podobne zbirke 
podatkov, ki bi bile dosegljive na racunalniku. Takih je v svetu brez konca. 
Nekatere take sodobne zbirke obstojajo tudi pri nas, pa jih zakon o varovanju 
podatkov varuje tako, da so dostopne le policiji in pescici birokratov, skratka 
oblasti. Tu kmalu ni pricakovati sprememb. To tudi v svetu ni dosti drugace. 
Vpamo lahko le, da bodo nekoc dostopni na racunalniku vsaj tisti arhivi, ki so 
rodovnikarju najbolj potrebni in so zaradi starosti ze izven zakonskih omejitev. 
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PRENASANJE ARHIVSl<EQA 
QRADIVA NA SODOBNE MEDIJE 
Peter Hawlina 

Najprej moram spet posebej poudariti, da za pisanje o tej temi nisem zadostno 
kvalificiran. Ceprav mi podrocje sodobne informatike sicer ni povsem neznano, 
so pri obravnavani zadevi potrebna specializirana znanja razlicnih disciplin. 
Morda bo kdaj kasneje tudi v nasem biltenu to podrocje bolj strokovno obdelano, 
tu pa se born skusal omejiti na tisto, kar bi morda bilo zanimivo tudi amaterskim 
raziskovalcem, po nasi definiciji rodovnikarjem. 

Se nekajkrat smo tudi na nasih srecanjih naceli zanimivo in nelahko vprasanje 
prepisovanja arhivskih dokumentov v tako obliko, ki bi bila na lazji nacin in 
brez skode za originate dostopna vecjemu stevilu laikov, mocno pa bi olajsala 
delo in odprla nove moinosti strokovnjakom. (ire za projekt, ki tudi v razvitih 
drzavah se ni koncan, ze nekaj let pa so na racunalniski medij prepisani arhivi 
uporabnikom dostopni na razlicnih disketah ali pa se enostavneje neposredno 
prek omrezja. 

V Sloveniji, kolikor mi je znano, se podobnega projekta se nihce ni lotil 
sistematicno. Zaenkrat tudi ne vem, kako so se tega lotili v tujini. l<do je dal 
pobudo, sredstva, dolocil standarde, skrbel za koordinacijo ... , menda pa je bila 
vecina dela opravljena prostovoljno, brez placila, ponekod pa so izvajalce nasli 
med brezposelnimi. Najbrz pa ni bilo primera, da pri !eh projektih ne bi 
sodelovali rodovnikarji, ce niso imeli kar kljucne vloge. 

S tern, vsaj zaenkrat ne poskusam predlagati, da bi se tako zahtevne naloge lotila 
nasa malostevilna skupina. Bolj vaino se mi zdi opozoriti, da smo vsaj stirje med 
seboj popolnoma nepovezani posamezniki ze opravili nekaj tovrstnega dela. 
Naslednje informacije so nezanesljive, ker se o natancnih stevilkah nismo 
pogovarjali; kadar bi natancnejse informacije potrebovali, pa jih ne bo tezko 
dobiti . l<ljub !emu jih omenjam, ker bi prek objave morda zvedeli se za druge 
podobne podvige in bi na podlagi tega dobili boljse izhodisce za morebitno 
sistematicno in poenoteno delo na tern podrocju. l<o!egi iz Velenja so se odlocili, 
da bodo kupili in preizkusili nemsko verzijo programa za racunalniski vnos 
maticnih podatkov (Verkartungsprogramm). Po njihovih izkusnjah bo morda 
moc nadaljevati bolj poenoteno. 



l<olegi Joie Hudates, Stanislav Juznic in Leon Drame so namrec doslej na 
racunalnik prenesli vsak vsaj 2000 vpisov iz maticnih knjig rojstev, porok in 
smrti. Sam sem za vajo prepisat kakih 70 rojstev, 30 porok in 100 smrti. 
Prepisovat sem iz knjig iz zacetka 19. stotetja (1810 in 1811 ). Zapisi so bili 
pretezno nemski, pisani v gotici. 

Ce sem botj ali manj po naktjucju zvedel za tri posameznike, ki so vsak zase 
spontano zaceli s tovrstnim delom, bi si upal trditi, da je takih se vec. Ce je res 
tako, potem bi tudi ne bilo tako neverjetno, da bi dva prepisovala iste podatke. 

Ce smo stirje (morda nas je vec) ze nekaj prenesti na svoje racunalnike, pa jih 
je mnogo vec takih, ki so vpise iz maticnih knjig prepisovali v svoje spiske in 
zapiske. Ne vem za primere, da bi posamezniki prepisovali cele knjige, gotovo 
pa je marsikdo zbral zajetno zbirko izbranih vpisov. 

Vsako delo razlicnih raziskovalcev predstavtja precejsen napor in mnogo casa. 
Najvec casa, znanja in natancnosti je prav gotovo potrebno pri prenosu arhivskih 
vpisov na papir, ki je nato predtoga za vnasanje v racunalnik. Reket bi, da je bit 
velik de! takih transkriptorskih podvigov ze veckrat opravljen in morda ne bi bilo 
potrebno zaceti cisto znova, ravno tako pa so transkripcije najbri med seboj prevec 
razlicne po obliki in vsebini, da bi se jih sptacato zbirati in uporabljati. T ute o 
tern govorim, ne prvic in ne zadnjic, samo zato, da bi cimprej poskusati v tovrstno 
delo vnesti dovo[j sistematike in metodike, da bi vlozeni cas in trud ne bit 
porabljen samo za en osamljen namen . Zato se ogtasite tisti, ki ste na tern 
podrocju ze naredili nekaj vec od prvih korakov. To bo med drugim tudi priprava 
za objavo v enem od prihodnjih biltenov in za obravnavo na enem od prihodnjih 
srecanj . 
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NAVCIMO SE BRANJA QOTICE 

Joi.e (jasparic 

V starejsih listinah in tudi v cerkvenih maticnih knjigah na[etijo rodovnikarji 
pri iskanju podatkov na starejso nemsko pisavo (iotico; bodisi tiskano (v g[avah 
rubrik), bodisi pisano rocno (po tedanjih vpisovalcih) . !<er pa vsi niso vesci branja 
gotice, je prav, da se z njo seznanijo ze prej . 

(iotica je pisava Ciotov, ki se je v 14. stot. razvila iz grske unicijalnc pisave z 
nekaj dodatnimi runami karolinske minuskule. To je pisava lomtjenih oblik, od 
tod tudi ime Fraktura, ki pa je nastala ze v 13. stot. s pisanjem prirezanih gosjih 
peres. Z izumom tiska je nastalo vec obtik gotice: 

1 najstarejsa, zasiljena Fraktura (v knjigah in pisanih listinah), 
2 starejsa, zaobljena Schwabacher (knjizna), 
3 mlajsa, okrasena Kanclist (v listinah) 
4 novejsa, normatna linijska (SUtterlin, v nemskih revijah in casopisih) in 

druge. (gt. prilozeno tabelo!) 

Med seboj se pisave razlikujejo le po zunanjem videzu in tezjem (1 , 2) ali tazjem 
(3, 4) branju. 

Bistveno vecja pa je razlika med tiskanimi in pisanimi crkami gotice; posebno 
se, ce pisec ni bi! dovolj vesc. Tiskane crke Frakture so se dokaj podobne latinskim 
(gl. pri[ozeno tabelo in naslovnice v nasem Biltenu 1 /95), ki se jih lahko hitro 
naucimo. Nekoliko tezje so nekatere velike majuskule, saj imajo crke B, H, I<, 
M , N , P, S, V, ki imajo precej drugacno pisno obliko. In tudi nekatere male 
minuskule, ki so povsem drugacne kot latinske: d, e, h, k, p, r, s, t, u, v, z. Zato 
je najbolje, da se jih naucimo pisati; tako jih bomo lazje brati. Se vedno pa motijo 
podvojenke (ligature), ki jih nemscina veliko uporablja: ff, lt, mm, nn, ss, tt, in 
logotipi ch, ck, sch, tz, qu, ki niso deljivi. Pri pisanih crkah pa mnogi pisci 
namesto podvojenk napisejo le eno, ki jo opremijo z ravno nadcrtico, npr. : n, 
m, U; nad rokopisnim u pa naredijo kljukico: u. 
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l<ot ima grski crkopis dva razlicna s - zacetnega sredinskega in koncnega, ima 
gotica kar pet razlicnih s: dolgega zacetnega, sredinskega, ostrega, dvojnega, in 
koncnega. Te razlicice imajo svoja strogo predpisana pravila, tako glede deljenja 
kot izgovorjave, npr.: 

dolgi s ff - sagen, Hohensonne (zlozenka) = z 
srednji s f - auserlesene, Erbse, Rosen 
ostri s 13 - aulkr, Cjrul3, Mal3e, gehal3t 
dvojni s ff - essen, Dissertation 
koncni s s - das, Cjans, Atlas, Donnerstag 

ligature: ff - schlaffen (deljivo: schlaf-fen) 
n - Weinflasche (Wein-nasche); ne delimo 
fi - streifig (strei-fig); ne delimo , 
ch - nach, Dach, l<necht; ne delimo 

,, 
·~ 

ck - Schrecken (Schrek-ken) = tako delimo! 

podvojenke: mm - Sommer, kommen (kom-men) 
nn - Mann, dann, Sonne (Son-ne) 
ss - vergessen, (ver-ges-sen) 
tt - Platte, Matterhorn (Mat-ter-hom) 

logotipi: ch - Mechaniker, l<ochtopf (l(och-topf) 
ck - Rehbock, Mecklenburg 
sch - Asche, Mensch, wunschen (wun-schen) 
qu - Qualitcit, bequem (be-quern) 
tz - I<atzenjammer (I<atzen-jam-mer) 

diftongi: ae a I te dvoglasnike 
oe 0 pisemo racunalnisko kot prve, 
ue u tiskamo kot druge 

zloienke: sss - locimo z vezajem (Mass-stab) 

tujke: tsch - ne locimo (Suppantschitsch) = c 
ph th - ne locimo (Theather, Philosophic) 
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genealoski znaki: * zvezdica - rojstvo 
vijuga - krst 

0,0 2 krogca - samskost 
CD 2 kroga - porocen 
00 2 kroga - razvezan 
t krizec - umrl 
~ sablji - padel v vojni 
= pravokotnik - pokopan 
□ zara - upepeljen 

kratice, krajsave: et., & c, - itd. 
Nr., No. - stevilka 
S. 5., Bd. 8 - stran 5, zvezek 8 
Anm. B. - pripomba B. 

To je le nekaj najnujnejsih napotkov za citanje Cjotice pri iskanju podatkov za 
rodovnikarje. 

Primeri za bralno vajo na strani 26: 

Levo zgoraj 
Desno zgoraj 
Levo spodaj 
Desno spodaj 

- T rubar: I<atekizem 1551, naslovna stran 
- T rubar: I<atekizem 1551, stran A3 
- T rubar: Abecednik 1551, naslovna stran 
- T rubar: Abecednik 1551, stran 5 

Literatura: 

• 
• 
• 
• 
• 

W. Mehnert: Ratgeber f. d. Buchdruck, 0-B Verlag Stuttgart 1963. 
M. Rupel: Slovenski protestantski pisd, DZS Ljubljana 1966 . 
B. Bercic: Tiskarstvo na Slovenskem, Ljubljana 1968 . 
I<, Duden: Satzanweisungen ... , Bibi. lnstitut, Zurich 1968 . 
J, Cjasparic: Prakticno jezikoslovje, Zavod za tehnicno izobrazbo, 
Ljubljana 1971. 
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I J!Raj oclamo 

mag. Stanislav Juinic 

Vvajamo novo rubriko. V njej bomo vsakic predstavili 
vsaj enega rodovnikarja, oziroma njegovo delo. Vsi ste 
vabljeni, da glavne znacilnosti svojih raziskav sami na 
kratko opisete in posljete v objavo. 

1 Danes predstavljamo samo en de! aktivnosti mag. 
Stanislava Juznica . 

Poleg svojega rednega dela se je posvetil raziskavam 
kostelskih prebivalcev in rodbin. Rezultate svojih raziskav 

je ze veckrat uporabil za objave, razprave in razstave. 0 obsegu njegovega dela 
najbolje govori ' inventura ' datotek, ki jih je zbral in uredil s programom DBASE 
IV. V zbirki so datoteke z naslednjimi sklopi podatkov: 

96 kostclskih grascakov 
207 kostelskih duhovnikov 

86 kostclskih kmetov iz !eta 1494 
102 kostelskih kmelov iz obdobja okoli 1530 

82 kostelskih kmetov iz !eta 1570 
138 kostelskih kmetov iz !eta 1681 
221 kostclskih kmetov iz !eta 1759 

87 koslelskih kmetov kmetij !eta 17 68 
3085 krstnih listov v I<ostelu med leti 1702 - 1789 
1522 mrliskih listov v I<ostelu med leti 1789 - 1818 

873 zarocnih in porocnih listov v I<ostelu med leli 1789 - 1818 
1527 podatkov o kostelskim sorodnih priimkih v sosednjih krajih Hrvaske, 

Poljanske doline, I<ocevske in Osilnice 
82 podatkov o I<oslelcih prcd 19. stoletjcm, zbranih iz nckoslelskih virov 
57 kostclskih vasi s podatki o dolocilvah, pozneje popisih prebivalstva od 

!eta 14 94 daljc 
337 kostelskih priimkov v posameznih obdobjih razvoja I<ostela 
135 zapisov o sedanjem stanju koslelskih vasi in priimkov 

_ Podatke je mozno pregledovati po vec deset razlicnih kriterijih . Vporabni so za 
iskanje morebitnih sorodnikov. Vse opisane datoteke na eni 1,44 MB disketi 
dobite pri : mag. Stanislav Juznic, Fara 2, 61336 Vas, tel.: 061 / 802-110. 
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I ~ast - rn;:isko&alni stiki 

• 

• 

Ali kdo ve, kje bi se dalo dobiti v nakup, na posodo ali vsaj na vpogled 
knjigo: 
V. Duisin: Zbomik plemstva u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, 1-11 , 
Zagreb 1938-39. 
lnformacije, prosim, sporocite na naslov: 
prof. dip!. ing. Branko Ozvald, 
Prijateljeva 19, 61000 Ljubljana, 
tel.: 061 / 12-54- 238 . 

Zanima me kakrsnakoli omemba imena Arte! pred letom 1600 zlasti v 
okolici Radovljice. 
Tomaz Arte! 
Hardstrasse 99, CH-5432 Neuenhof, Schweiz 
Tel.: 99/ 41-56-86-38-19 
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I ~crnimi&os±i 

• 

• 

Se vedno je aktualen tecaj, o katerem smo v biltenu in na srecanju ze 
govorili. (ire za tecaj, na katerem bi se manj izkuseni privadili delu z 
racunalniskim programom Brother's l<eeper. Tecaj je podrobneje opisan 
v decembrski stevilki biltena (Leto 1, st. 4) . Poleg dosedanje ponudbe 
bodo udelezenci dobili tudi prirocnik za uporabo programa, kar bo zlasti 
prav prislo tistim, ki originalnega pripomocka ne morejo uporabljati zaradi 
tezav z jezikom (anglescino) . 

Nebo odvec, ce ponovimo, in se je cas, da reagirate na razpis raziskovalne 
naloge za slovenske srednjesolce z naslovom lz druzinskega arhiva. Morda 
imate otroke ali druge sorodnike, ki bi pri nalogi lahko uporabili del vase 
zbirkc rodovniskih podatkov in drugega ,.uhivskega gradiva. Rok za oddajo 
naloge je 31 .3. 1995, na razpis pa ponovno opozarjamo tudi zato, ker bo 
na prihodnjem srecanju dr. Dmovsek obravnaval temo z istim naslovom: 
lz druzinskega arhiva. 
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I ~oodcr&cem hilhmtt JE}re&escr 

Zaradi lazje komunikacije med avtorji, urednistvom, tiskamo in bralci biltena 
prosimo vse avtorje, da upostevajo naslednja navodila pri pripravi prispevkov: · 

• 

• 

• 

Prispevke v enem izvodu posljite na naslov: Peter Hawlina, Lipica 7, 
64220 Skofja Loka ali Leon Cjrenko, T unjiska 2/b, 61240 l<amnik. 

Ce pisete prispevke z racunalnikom, prilozite tudi disketo z besedilom. 
Diskete so lahko "male" (3,5") ali "velike" (5,25") . Na disketi naj bo samo 
besedilo prispevka. lme besedila naj bo priimek avtorja. Tudi na nalepki 
naj bo jasno oznaceno ime avtorja. Prispevki so lahko na kateremkoli 
formatu diskete in napisani z enim od znanih urejevalnikov. 

Za reference v besedilu uporabite modemi nacin. Ce gre za citat ali tocno 
navedbo, damo v oklepaj priimek avtorja in leto izdaje ter stran. Ce gre 
za splosno navedbo, izpustimo stran. 

• $eznam literature uredite po abecednem redu avtorjev. Predlagamo 
naslednjo ureditev: 

a knjige: priimek in ime avtorja, leto 
izida, naslov, kraj, zalozba. 

b clanki v revijah: priimek in ime 
avtorja, leto izida, naslov, ime revije, 
letnik, strani. 

c prispevki v zbomikih: priimek in ime 
avtorja, leto izdaje, naslov prispevka 
in nato popolni podatki o knjigi ali 
zbomiku kot v tocki a. 

Vrednistvo 

/ 
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Vrednistvo 
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