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Uvodnik
Matej Hohkraut

V

Tu vsekakor bolj do izraza prihaja naša društvena
informacijski dobi se tudi Slovensko rodoslovno društvo spopada z dilemo množične upora- spletna stran https://rodoslovje.si/, ki začetnikom pobe informacijskih sredstev. Danes imamo na voljo nuja zajetno število nasvetov, kako se lotiti začetnih
veliko informacijskih kanalov, ki se med seboj razli- korakov v rodoslovju. Besedila pa so sistematično razkujejo, tako po dostopnosti, kot po ceni in nenaza- deljena po sklopih. Spletna stran ponuja še dodatne
dnje po ciljni populaciji, ki jih uporablja. V društvu vsebine, nekatere dostopne samo registriranim upolahko rečemo, da smo v koraku s časom in dobro rabnikom, druge pa samo članom društva. Izmed teh
upravljamo z informacijskimi kanali, ki so nam na velja omeniti podrobnejša besedila na temo genetike
voljo. Rad bi izpostavil najpomembnejše in poudaril v rodoslovju, dostop do referenčnih zbirk in spletnih
njihov pomen in smisel nadaljnje uporabe, kajti vsak povezav, ki jih prispevajo člani društva, video posnetkov društvenih predavanj, elektronske knjižnice
od njih je pomemben in ključen za dosegarodoslovnih del in elektronskega arhiva vseh iznje specifičnih ciljev, ki smo si jih zastavili
vodov društvenega časopisa Drevesa. S spletno
pri doseganju našega poslanstva.
stranjo že od leta 2012 upravljam sam. Letos
Najmlajši in v zadnjem času najbolj razsem poskrbel tudi za njeno prenovitev, a vseeno
širjen informacijski kanal predstavljajo t. i.
lahko postrežem že s kar lepimi številkami obisocialna omrežja, ki združujejo ljudi podobspletna stran
društva
ska. Najbolj obiskani članki so: Matične knjige
nih interesov in preko kompleksnih analitičnih in matematičnih orodij poskušajo poleg javno (objavljeni decembra 2018 / preko 10.000 zadetkov),
znanih storitev svojim lastnikom, delničarjem za- Pogosta vprašanja (objavljeno junija 2019 / preko 6.000
gotoviti dobiček s trženjem podatkov uporabnikov. zadetkov), Imenoslovje in članek Napotki za začetnike
Naše društvo upravlja z uradno društveno facebook (objavljeno decembra 2018 / preko 4.000 zadetkov). Na
stranjo, ki jo najdemo na povezavi https://www.fa- spletni strani je bilo letos registriranih 150 uporabnikov.
Čeprav na spletni strani objavljamo predvsem strocebook.com/SRDrodoslovci. Tako imenovano FB
stran društva s pomočjo nekaterih kolegov upravlja kovno vsebino, je po mnenju rodoslovcev za objavo
kolegica Vlasta Knapič. Da bi si lažje predstavlja- zahtevnejših daljših besedil, oz. strokovnih člankov, še
vedno bolj primeren tiskan medij; torej društveli pomen te strani naj vam povem, da ima
ni časopis. Dilema, kateri informacijski kanal je
stran trenutno skoraj 1.200 sledilcev. Najbolj
zastarel, kateri ustrezen in katero obliko sporoodmevne objave, kot so: Na današnjem zbočanja obdržati, v resnici ni upravičena. Z malce
ru članov SRD je društvo dobilo nove orgabolj podrobnim vpogledom ugotovimo, da imane (12.3.19 / 2.350 ogledov), Zbiranje člajo vsi svoje prednosti in pomanjkljivosti, tako je
nov SRD (12.3.19 / 2.350 ogledov), Objava
facebook stran
društva
prava pot samo najti ustrezno pot sporočanja za
društvenih predavanj na spletu (24.4.2019 /
1.450 ogledov), Prav je, da pogrešane osebe razgla- točno določen tip informacij in ciljno publiko.
Mislim, da je pred Drevesi še svetla bodočnost in vesijo za mrtve (18.4.2019 / 1.414 ogledov) in Zboliko
število izdanih izvodov. Z novo uredniško zasedbo
rovanje Slovenske ameriške unije SUA 2019 v Clevelandu (18.6.2019 / 1.300 ogledov). Medij, kot je revije bomo poskušali slediti sodobnim trendom založFacebook, sicer omogoča hitro in strnjeno objavo ništva, tako po vsebinski, kot tudi oblikovni plati. Iskrenovic, za kar je verjetno nepogrešljiv in kakor kažejo na zahvala, čestitke in podpora kolegom, ki so prevzeli
statistike tudi učinkovit, ni pa primeren za objavo urednikovanje in kreiranje časopisa. Prepričan sem, da
besedil, ki so daljša in namenjena sistematičnemu nam bo v prihodnje uspelo narediti naš časopis še bolj
zanimiv in atraktivnejši za vse bralce.
večkratnemu pregledu.
Drevesa 24/70 | 2019

3

Priložnostna darila ob rodbinskih srečanjih
Matej Hohkraut

Družinsko drevo

Povod za rodbinska srečanja je
največkrat izdelano rodbinsko
drevo ali kronika. Ali pa ravno
obratno, v primeru, da se rodbina namerava zbrati na skupne
dogodku, se pogosto izrazi želja,
da se naredi drevo ali napiše kronika.
Družinsko drevo vsaj za generacije prstov na eni roki lahko izdelamo dokaj hitro in s pomočjo
znancev in starejših predstavnikov rodbine. Takšno drevo bi
zajemalo generacijo naših otrok
in tja do naših prastaršev, ki jih
po navadi če že ne osebno pa vsaj
po imenih tudi poznamo. Večina
rodoslovcev za izris družinskega
drevesa uporabi kar rodoslovni
program, ki ga po navadi uporabljajo za zapisovanje raziskanih
podatkov. Takšen izpis zadovolji
povprečnega uporabnika, lahko pa z malce truda ali pomoči
naših bližnjih, ki jim poznavanje
računalniških grafičnih programov ni tuje, pridemo do zavidljivih rezultatov

Okvirna cena:
Tisk na fotopapir
(60x90cm)
Okvir

~22€
~50€

Č

eprav je rodoslovje veda, ki se
ukvarja in posveča raziskovanju krvno povezanih skupin ljudi,
so aktivnosti rodoslovcev večji del
povezane z individualnim delom v
arhivih ali doma za računalnikom.
Občasne so priložnosti, ko za nadaljevanje raziskovanja obiščemo
svojce, morda celo daljne sorodnike ali njihove znance. Prav poseben
dogodek za vsakega rodoslovca pa
je rodbinsko srečanje, ne samo v
raziskovalnem smislu, temveč tudi
sociološkem. Skoraj samoumevno
je, da ob rodbinskih srečanjih vsak
'družinski' rodoslovec doživi t.i.
svojih pet minut slave in je ob takem dogodku s svojim védenjem in
poznavanjem rodbinske zgodovine
in dogodkov v središču pozornosti. Prav tako, če ne še bolj, pa je za
nadaljnje utrjevanje rodbinskih vezi
in krepitev pripadnosti pomembno,
da se člani rodbine z njo čimbolj
poistovetijo.
Primarno pripadnost rodoslov-

ci spodbujamo predvsem s svojim
raziskovanjem in predajanjem naših
ugotovitev tudi drugim, vsekakor
pa ni zanemarljivo, da poskušamo
ta naš primarni cilj doseči tudi z
drugimi dejavnostmi, ali pa za dosego cilja v aktivnosti vključiti tudi
naše bližnje, ki imajo morda talente,
ki jih sami osebno nismo povsem
razvili.
Sam sem spremljevalnim aktivnostim rodoslovja vedno dajal velik
pomen in jih vključeval v proces
raziskav rodoslovja že od samega
začetka, njihovi sadovi pa so največkrat bili predstavljeni in deležni
pozornosti prav ob rodbinskih srečanjih in ob zaključkih posameznih
raziskovalnih aktivnosti. V članku bom poskušal predstaviti nekaj
idej, ki so bile realizirane skozi leta
mojega ukvarjanja z rodoslovjem in
tako tudi druge rodoslovce vzpodbuditi k vključevanju ustvarjalnih
aktivnosti v rodoslovje.
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U S T VA R J A L N O S T

Košček lipe

Okvirna cena:

Foto: Ana Tia Hohkraut

V primeru, da zanemarimo
strošek dela papirja in blaga,
zastonj

Priložnostna darila so lahko tudi
izdelki, ki nam jih ni potrebno kupovati in jih lahko izdelamo povsem sami. Eno takšnih daril je bilo
košček lipe na srečanju Slanškov iz
Kopitnika. Na sedaj zapuščeni Slanškovi domačiji še danes raste preko
300 leta stara lipa. Ob čiščenju okolice lipe smo debelejše veje narezali
na kolute in jih posušili v mikrovalovni pečici. S tem smo koščke na
hitro posušili in preprečili kasnejše
pokanje lesa ob postopnem izsuševanju. Koščke smo lično zapakirali
v doma sešite lanene vrečke in jim
dodali listek s spremnim besedilom.

Grb in pečatnik

modeling: Uroš Hohkravt

Identiteta in obstoj rodbin je ključnega pomena za nastanek in obstoj
grboslovja. Čeprav so grbe v večji
meri v prejšnjem stoletju zamenjali
t.i. logotipi, rodoslovci še danes radi
sežemo po izdelavi družinskega/
rodbinskega grba. Z malce znanja
družinski grb lahko ustvarimo sami
ali se obrnemo na društvo Heraldica Slovenica.
Grb kot likovni simbol lahko uporabimo na različnih predmetih, naj
omenim samo izdelavo nakita kot
je pečatni prstan, kot ornament na
ročno izdelanem (stavbnem) pohištvu, keramiki, steklu ipd.

Vrček

Grb upodobljen na vrčku ni rodbinski, temveč priložnostni grb, ki
je nastal ob izidu rodbinske knjige.
Vrček za pivo simbolizira tradicijo
okolja iz katerega izhaja rodbina
(Laško).

Foto: Matej Hohkraut
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Okvirna cena:
Tisk grba na keramiko
~15€
Izdelava pečatnika (kamen)
500–2000€

Podstavki za hrano

Majice, predvsem s kratkimi
rokavi so priljubljen medij za
izkazovanje osebnih stališč in
pripadnosti. Ker je potisk majic
danes zelo razširjen, tehnologije pa omogočajo hitro in poceni
proizvodnjo se tiskanja priložnostnih majic poslužujemo ob
različnih dogodkih. Seveda so
to lahko tudi družinska srečanja.
Motivika je seveda skoraj neomejena (družinski grb, podobe
prednikov, krajevna motivika,
ipd.), poleg tega pa lahko uporabimo tudi različne barve majic za
razlikovanje med posameznimi
vejami rodbine.

Okvirna cena:
Potisk in majica 10–15€
Tisk oz. izrez nalepke 2–5€

Značke z osebnimi imeni na
rodbinskih srečanjih so dobrodošel pripomoček in rešujejo marsikatero nevšečnost, oz. nerodno
situacijo. Pogled na ime značke
nam lahko hitro osveži spomin
in povezavo imena z obrazom
osebe. Če so značke še domiselno
in likovno lepo oblikovane nam
lahko služijo kot spomin na slovesen dogodek.

Okvirna cena:
Tisk in plastificiranje
~3€/kos

Foto: Debora Batagelj

Foto: Ana Tia Hohkraut

Majice in značke

Foto: Aleš Kreže

Pred leti, ko smo organizirali
družinsko srečanje, smo prišli do
vprašanja, kako bi udeležencem
predstavili zapis vseh prednikov, ki
bi ga lahko brez večjih težav pregledovali že na samem srečanju, poleg
tega pa bi bil trajen spomin tudi po
izteklem dogodku. Domislili smo
se, da seznam članov rodbine izpišemo na A3 listu in ga plastificiramo. Plastificiran list je poleg tega
služil kot pladenj za kosilo na
samem srečanju družine.

Rodbinska kronika

je zahtevnejši projekt, ki zahteva
večletno raziskovanje in zbiranje
gradiva. Ne le matičnih podatkov
oseb, temveč tudi slikovnega gradiva in ostalih podatkov vezanih
na rodbino, o kateri raziskujemo.
Sama realizacija v obliki tiskovine danes ne zahteva poglobljenih
znanj, saj kroniko lahko oblikujemo
v namenskih programih namiznega
založništva, jo natisnemo na domačem laserskem tiskalniku in jo
odnesemo v vezavo v knjigoveznico, kot to počnejo danes vsi diplomanti s svojimi diplomami. Za lepši
izgled končnega izdelka se lahko
poslužimo storitev t.i. fotoknjig, ki
jih danes ponujajo preko interneta
namenska podjetja kot tudi večji trgovski centri.

Okvirna cena:
Tisk knjige glede na število
strani in tip vezave
20–120€/kos

POZOR: Lepo darilo je lahko
tudi fotoknjiga, ki nastane kot zbirka utrinkov na rodbinskem srečanju. V vsaki rodbine se najde kakšen
ljubiteljski, če ne že pol profesionalni fotograf, če se z njim dogovorimo, da sistematično zajame podobe
vseh udeležencev dogodka, ne samo,
da imamo lep spomin, rodoslovec si
na takšen način lahko dokumentira
tudi podobe vseh članov rodbine, ki
so prisotni.
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I Z Š LO J E ...

Matej Hohkraut: Vrelci naše zgodovine
sprašuje:
Vlasta Knapič

Foto: Ana Tia Hohkraut

Matej Hohkraut se je začel sistematično ukvarjati z rodoslovjem v letu 2007. Povod je bil projekt oblikovanja spletne
strani krajevne skupnosti Zidani Most, ko je bilo potrebno zbrati podatke o zgodovini kraja, jih sistematično obdelati
in predstaviti na spletni strani. Pri zbiranju podatkov je naletel na informacije o svojih rodbinah, ki so od nekdaj tesno
povezane z Zidanim Mostom in Laškim okrajem. Tako se je resneje lotil zbiranja in proučevanja rodbinskih podatkov
in kot rezultat raziskovalnega dela izdelal številne rodovnike in napisal kar nekaj knjig. Tudi o zgodovini svoje družine. Leta 2019 je postal predsednik Slovenskega rodoslovnega društva.

L

eta 2018 ste v samozaložbi izdali knjigo z naslovom Vrelci
naše zgodovine. Rodoslovci običajno napišejo dela z več faktografskimi podatki o svojih prednikih,
prikažejo rodovnike in morda nekaj slik. Vi ste pa napisali zanimivo
knjigo, kjer ne manjka zgodb, kot
tudi ne posebej oblikovanih rodovnikov. Kako ste se lotili zasnove
knjige?
Nobena skrivnost ni, da prihajam
iz družine, ki je močno predana
ustvarjalnemu načinu razmišljanja
in življenja. Gledano iz perspektive
mojih otrok z bližnjimi sorodniki,
pokrivamo s formalno izobrazbo
praktično vsa področja likovnega
ustvarjanja: od oblikovanja na vseh
področjih, arhitekture, izobraževanja na področju umetnosti, vse do
fotografije. Verjetno ni potrebno
posebej dodati, da je izgled izdelka

58
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enako pomemben kot vsebina.
Zame je značilno, da sem se v
obdobjih svojega življenja posvetil
različnim dejavnostim ter pri tem
pridobil zelo raznolike delovne izkušnje ter prišel do spoznanja, kako
pomembno je zadeve gledati »na
široko«. Isto vodilo me vodi v rodoslovju. Vedno se vprašam, kako zadeve predstaviti ciljni publiki, da bo
moja predstavitev zanje zanimiva in
kako jim posredovati bistvo, da ga
bodo sprejeli.
Takšen način dela je težaven in
zahteva ogromno časa, analiz in popravkov že opravljenega dela. Zame
kot rodoslovca so matični podatki le osnova v svet medsebojnih
primerjav podatkov, razvijanja in
dokazovanja hipotez in oprezanja
za podrobnostmi, ki jih morda še
nisem opazil.
Strnjeno povedano, bralcu želim

podati obliko in vsebino, ki bi bila
vredna vse veličine zgodovine, ki so
jo s svojim obstojem hote ali nehote
zapisali njegovi predniki.
Knjiga ima ročno oblikovane rodovnike, podatki živih oseb pa so
precej skopi: podano je samo osebno ime. Ste imeli pri oblikovanju
rodovnikov v mislih vse bolj regulirano varstvo osebnih podatkov?
Da, vsekakor. V poklicnem življenju sem že skoraj dvajset let zaposlen kot strokovnjak na področju
informacijskih tehnologij. Moje
delo je zelo povezano z zagotavljanjem varnosti, preprečevanjem
varnostnih incidentov, kar vključuje
tudi skrb za osebne podatke.
Čeprav bi podatke živečih oseb
brez večjih težav pridobil kar preko
različnih zbirk na spletu, jih v knjigo nisem vključil, saj bodo ti podat-

ki dosegljivi tudi čez leta. Trenutno
pa knjigi, vsaj po mojem mnenju, ne
prinesejo občutnejše dodane vrednosti.
Pa še namig: rodovniki so oblikovani tako, da lahko lastnik knjige brez večjih težav sam dopisuje
manjkajoče podatke oseb, kar seveda ni v nasprotju z uredbo (smeh).
V knjižnici je mogoče najti še vaše
delo Lipa zelenela je … Kdaj ste
napisali prvo knjigo?
Uf, ja. 'Lipa' iz leta 2009 je moj rodoslovni prvenec v pravem pomenu
besede. Knjiga ima rodoslovno gledano kar nekaj pomanjkljivosti, je
pa čustvena in srčna. Gre za rodbinsko knjigo po strani moje babice
po očetu (rodbina Slanšek). Omi,
kot sem jo klical, je morda največji
vzrok za mojo 'rodoslovno kariero'. Bila je oseba, ki se je, ne glede
na svoje nesrečno osebno življenje,
vedno rada družila, bila neznansko
priljubljena med sorodniki in sovaščani, predvsem zaradi svojega optimizma in ljubezni do sočloveka.
Velikokrat sva skupaj pregledovala
stare družinske fotografije, pripovedovala mi je zgodbe in me vodila
s seboj na obiske k svojim bližnjim.
Tako sem že kot otrok praktično
poznal vse njene sorojence in njihove družine, kar je za povprečnega
človeka dokaj neobičajno.
Knjiga vsebuje tudi podatke o naših sorodnikih preko Atlantika, s
katerimi še po 110 letih vzdržujemo stike.
Knjigi imata enako grafično podobo, format, tudi slog. Vse ste
napravili sami. Ste torej tudi oblikovalec, tehnični urednik, tržnik in
še kaj?
Priprava rodbinske knjige je zame
zelo resen in odgovoren projekt.
Gre za delo, ki zaznamuje več generacij in najverjetneje postane
'družinska resnica'. Zato sem se
lotil dela z vso odgovornostjo in
premišljenim konceptom. Eno izmed osnovnih pravil je, da ne bom
pisal ničesar, kar ni preverjeno ali

pa bom na to pomanjkljivost bralca
posebej opozoril. Drugo pravilo pa
je, da nikakor ne bom dovolil, da bi
na vsebino knjige ali delček vsebine
vplivali interesi ali svetovni nazori
posameznika.
Glede na vse stroge kriterije, ki
sem si jih zadal, sem kar nekaj dela
moral potem opraviti sam. Vseeno
pa je pri projektu sodelovalo kar
nekaj izjemnih posameznikov, brez
katerih končni izdelek ne bi bil na
tem nivoju kot je.
Knjiga je izšla v sto izvodih. Projekt je bil nekomercialne narave,
tako da je vsak interesent naročil in
financiral svoj izvod. Vsem ostalim
pa je knjiga na spletu prosto dostopna.
Rodoslovčevo delo ni nikoli končano. Se lahko nadejamo nadaljevanja pisanja rodbinske zgodovine?
Že od začetka gojim idejo, da bo
zgodovina predstavljena v trilogiji.
Znani so tako osnovni koncept, kot
naslovi knjig, kar bo za nekoga mogoče malce smešno. Vendar osnovna ideja je, da predstavim rodbinsko
zgodovino v treh knjigah za štiri
rodbine. Vsako rodbino predstavlja
en zemeljski element, ki je značilen
za njeno zgodovino.
Element zemlje je namenjen rodbini Slanšek s Kopitnika nad Dolom pri Hrastniku. 450 let njene
zgodovine opisuje knjiga Lipa zelenela je…, ki na 150 straneh vsebuje
še okoli 215 fotografij, zemljevidov
in reprodukcij dokumentov. Osrednja nit knjige je družinska lipa,
stara preko 300 let, ki še danes cveti
na opusteli domačiji rodbine iz 19.
stoletja. Element vode je posvečen
rodbini Hochkraut z območja Rimskih Toplic, ki je bogato s toplimi
vrelci. 400-letna rodbinska zgodovina je zabeležena v knjigi Vrelci
naše zgodovine, ki na 200 straneh
vsebuje preko 200 fotografij, zemljevidov, reprodukcij dokumentov
in družinskih rodovnikov.
V pripravi je še tretja knjiga Za
vero, dom…, ki bo združevala rodbini Škruba iz Šoštanja in Habič s

področja južno od Ljubljane. Kar
nekaj pripadnikov rodbine Škruba je bilo znanih po aktivni vlogi
v družbeno političnem življenju
(politika, vera, NOB), zato njim
pripada element zrak, za katerega
bi lahko dejali, da je neviden, vendar nujno potreben za obstoj, kot so
vera, domoljubje in skrb za sočloveka. Pri rodbini Habič pa so že od
nekdaj gojili znanje obrti kovaštva
in ljubezen do glasbe, zato sem jim
namenil element ognja.
Matej Hohkraut, hvala za
predstavitev obeh izdanih in načrtovane knjige. Vaše odlične ideje
bodo prišle morda prav še komu,
ki se pripravlja na pisanje knjižnega prvenca z rodovniki. Svoje ideje
nesebično delite tako na svoji kot
na spletni strani društva, kjer nastaja prva elektronska rodoslovna
knjižnica. Imate za konec še kak
nasvet za pisca začetnika?
V vsebinskem smislu predvsem
to, kar sem že omenil. Avtor naj pri
svojem zapisu poskuša ostati kar se
da objektiven in izčrpen z navajanji
virov in dokazovanji svojih predpostavk. Prav tako je pomembno, da
je zapis zanimiv za branje tudi drugim ljudem. V primeru, da v knjigo
'nabašemo' samo goro datumov in
imen, bo takšna knjiga po prvem
listanju letela v prašen kot ali na
podstrešje, kar pa bi bila velika škoda glede na vse vloženo delo.
Tehnično gledano, imamo za realizacijo skoraj neomejeno možnosti
od tiskanja preko domačega tiskalnika in vezave v usnje do natisa prave knjige preko digitalnega tiska,
kjer danes izvod knjige ne stane več
kot 50 evrov. Omejitve so bolj ali
manj le v naših glavah.

Elektronska različica knjige Lipa
zelenela je...

Elektronska različica knjige Vrelci
naše zgodovine
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DRUŠT VO

Novi predsednik SRD
Matej Hohkraut se predstavi

Foto: Ana Tia Hohkraut

Matej je po izobrazbi profesor likovnih umetnosti. Diplomiral je pri prof. mag. Črtomirju Frelihu na temo interdisciplinarnosti in v svoji diplomski nalogi združil znanja umetnosti in informatike, za kar je v letu 2003 prejel študetsko
Prešernovo nagrado. Skoraj celotno poklicno kariero deluje na področju informatike v prostem času pa se najraje posveča
raziskovanju na področju rodoslovja in domoznanstva.

S

istematično sem se s področjem
rodoslovja pričel ukvarjati v letu
2007. Že naslednjega leta sem se
včlanil tudi v Slovensko rodoslovno društvo. Zaradi zaposlenosti
sem se že na začetku odločil, da se
moje raziskovanje omeji na svojo širšo rodbino. Vendar sem skozi
leta svojo prvotno odločitev malce
razširil. Sodeloval sem v različnih
rodoslovnih projektih, z rodoslovci
kot so bili Leon Mokotar in Janez
Toplišek (Leksikon priimkov) in
Peter Hawlina (društvena spletna
stran). Prav tako sem se lotil in uspešno zaključil nekatere zasebne
rodoslovne projekte tako doma kot
tudi v tujini.
Za mesto predsednika društva sem
kandidiral z željo, da poskušam tudi
sam prinesti nove zamisli in oblikovati slovenski rodoslovni prostor
na modernih naprednih temeljih, ki
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bodo tudi naš prostor uvrščale med druge ugodnosti poleg vseh dosedarodoslovno naprednejše države. njih naštetih na naši spletni strani,1
Zato sem svoj program dela zasno- kot na primer:
val na štirih temeljnih ciljih:
• možnost dostopa do društvene
• Krepitev obstoja in delovanja
knjižnice,2
društva,
• možnost vpogleda v rodoslovno
• Skrb za strokovnost in izobražebazo društva,
vanje,
• možnost prijave svojega ali so• Digitalizacija in razvoj, ter
delovanja v projektih društva,3
• Povezovanje z deležniki podob- • dostop do dosedanjih izvodov
nih interesov.
revije Dreves v digitalni obliki,4
V zadnjih letih število članov • dostop do video posnetkov
vztrajno upada, zato bi bilo moje
društvenih predavanj,5
delo usmerjeno predvsem na pove- • dostop do omejenih vsebin
čanje števila aktivnih članov društva.
'samo za člane' na spletni strani
Izvedli smo tudi že prve ukrepe, ki
društva, ki zajemajo vsebine o gezajemajo izdajo članskih izkaznic
netiki, referenčne zbirke članov,
vsem aktivnim članom društva. Z
spletne povezave pomembne za
njimi se člani lahko identificirajo
rodoslovna raziskovanja ipd.
in zagotavljajo svojo osveščenost
in sposobnost delovanja v skladu 12 https://rodoslovje.si/index.php/about-us/clanstvo
glej sliko QR1
z rodoslovnimi standardi. Člani so 3 glej sliko QR2
v tem letu pridobili tudi nekatere 4 glej sliko QR3
5 glej sliko QR4

V prihodnosti je načrtovano, da bi
na osnovi članstva članom omogočili tudi ugodnosti s strani zunanjih
ponudnikov storitev kot npr. ponudnikov rodoslovne računalniške
opreme, knjigarn, ponudnikov biro
storitev ipd.
Poglavitno za razvoj društva je tudi
oblikovati skupne smernice in merila za raziskovanja in zapis podatkov. V ta namen bo društvo ustanovilo strokovni svet, ki bo oblikoval
in po potrebi osveževal predloge in
smernice, neke vrste standardov in
metodologij, ki bi bili v pomoč pri
delu članom in ostalim na področju
rodoslovja. S tem bi pridobili večjo kredibilnost in ugled tudi proti
ostali strokovni javnosti in celotni
družbi.6
Znotraj društva bomo organizirali in podpirali projekte, ki bodo
širili rodoslovne dejavnosti. Že v
naslednjem letu je predvideno, da
bodo posamezni člani lahko prijavili rodoslovne projekte, ki jih bo
v soglasju s programsko komisijo
društvo tudi finančno podprlo.
V prihodnjem letu načrtujemo
pripravo izobraževalnega načrta za
rodoslovne tečaje, ki bi jih izvajali
v okviru rodoslovnega društva, prav
tako pa bi bilo smiselno razmisliti
in oblikovati kriterije in postopke
za pripravo certificiranja rodoslovnih raziskovalcev. Certifikacija bi
na eni strani prispevala k večji prepoznavnosti in upoštevanju rodoslovnih standardov, na drugi strani
pa bi dvignila kakovost in zanesljivost izvedenih rodoslovnih raziskav.
Na področju digitalizacije smo
aktivnosti društva nadgradili z projektom e-knjižnica,7 ki jo najdete na naši spletni strani. Knjižnica
trenutno vsebuje 14 knjižnih del,
poleg del s področja rodoslovja še
monografije in dela z domoznansko
tematiko. Pričeli smo tudi z digitalizacijo vseh izdanih številk revije
Drevesa, ki se jih je v petindvajsetih
letih nabralo za pravo zakladnico
rodoslovnega znanja in izkušenj.

Posamezni izvodi številk v PDF
formatu so vsem članom društva
dostopni na društveni spletni strani.8 Ključnega pomena je, da je bila
digitalizacija revij izvedena v OCR
načinu, kar pomeni, da lahko bralec
po vseh besedilih v reviji uporablja
funkcionalnost iskanja.
Velik izziv v napredku pri izvajanju
digitalizacije gradiv nam vsekakor
predstavlja tudi rodoslovni indeks,9
saj je v sedanji obliki dokaj neuporaben in neskladen z evropsko
uredbo GDPR. Po mojem mnenju
je pri razvoju indeksa potrebno dati
poudarek lažjemu iskanju oseb, točnosti in celovitosti podatkov, skladnemu navajanju vira podatkov in
seveda upoštevanju vseh zakonodajnih predpisov, kot sta ZVOP in
GDPR.
Društvo že vrsto let sodeluje predvsem s kolegi iz tujine, naj tu omenimo predvsem vsakoletno druženje preko rodoslovne konference, ki
jo izvede SGSI. V bodoče si bomo
prizadevali, da se sodelovanja tudi
formalizirajo v smislu še boljšega
sodelovanja in izkoristka potencialov, ki jih bilateralno sodelovanje
lahko prinese. Poseben poudarek je
potreben predvsem na povezovanju
z društvi na sorodnih področjih delovanja.
Društvu sapa po četrt stoletja delovanja ne pojema. Izzivov in idej
je dovolj, zato je dragocen vsak
posameznik, ki želi pridati svoj
kamenček v mozaiku slovenskega
rodoslovja, pa naj bo to kot član
skupine ali kot vodja posameznega
rodoslovnega projekta. Vsi lahko
pripomoremo in nadaljujemo uspešno zgodbo, ki so jo tako uspešno
in smelo pričeli naši kolegi sredi devetdesetih, sedaj že prejšnjega stoletja.

QR1: Spletna
stran duštvene
knjižnice

QR2: Projekti
društva

QR3: Arhivske
številke revije
Drevesa

QR4: Videoposnetki društvenih
predavanj

QR5: e-knjižnica

6 https://rodoslovje.si/index.php/metode-in-pripomocki/standardi
8 https://rodoslovje.si/index.php/drevesa-arhiv
7 glej sliko QR5
9 http://www.genealogy.si/
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