Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Fantova 1784 Praha 13 – Stodůlky 155 00
Telefon: 251 613 490 (pouze uvedené termíny na webu)
www.genealogie.cz genealogie@centrum.cz

Program základního kurzu pro rodopisce 2022
od 22. září do 1. prosince 2022 vždy ve čtvrtek od 17,30 do 19,30 hod online
Den Minut
Téma přednášky
22. 9.
10 Zahájení kurzu a představení ČGHSP
1.
10 přestávka
100 Úvod do rodopisné práce
6.10.
55 O matrikách – detailní informace o matričních
pramenech
2.
10 přestávka
55 Pracovní postupy rodopisného pátrání
13.
55 Hledání v matrikách po internetu 1 – matriční portály
10.
v ČR
3.
10 přestávka
55 Hledání v matrikách po internetu 2 – matriky v
zahraničí
20.
55 Fondy Státních okresních archivů – co najdete v
10.
okresních archivech
4.
10 přestávka
55 Čtení starých textů – základní seznámení s texty a
písmem
27.
55 Katastry, berní rula, církevní zdroje, právní záležitosti
10.
5.
10 přestávka
55 Čtení starých textů – cvičení čtení
3.11.
55 Informace o předcích v archivech velkostatků – nejen
gruntovní knihy
7.
10 přestávka
55 Nearchivní prameny a hledání žijících potomků
10.11. 55 Pracovní postupy rodopisného bádání 2 – praktické
příklady, sčítání lidu, kroniky, úřední knihy, evidence
obyvatel, fondy Národního archivu a Vojenského
archivu
6.
10 přestávka
55 Čtení starých textů – cvičení čtení
24.
55 Využití počítače a genealogických programů –
11.
genealogický software a zásady jeho použití
8.
10 přestávka
55 Čtení starých textů – cvičení čtení
1. 12.

55

9.

5
45
10

Rodinná a rodová kronika – jak sepsat výsledky
bádání do písemné formy
Přestávka
Čtení starých textů – cvičení čtení
Diskuze o rodopisu, zhodnocení, závěr kurzu

Přednáší
T. Krůta

Prezenční/Online
Online +
ČGHS-Fantova 28, P5

H. Voldánová
H. Voldánová

Online pouze

H. Voldánová
H. Voldánová

Online pouze

H. Voldánová
Mgr. R. Kolek

Online pouze

Mgr. J. Kahuda
H. Voldánová

Mgr. J. Kahuda
D. Braný

D. Braný
H. Voldánová

Mgr. J. Kahuda
T. Krůta

Online pouze

Online +
ČGHS-Fantova 28, P5
a otevřená knihovna
Online pouze

Online +
InGarden-Strašnice,
P10

Mgr. J. Kahuda
Ing. Mgr. M. Slaboch Online +
PhD.
InGarden-Strašnice,
P10 a neformální
zakončení v restauraci
Mgr. J. Kahuda
T. Krůta

Správní výbor Společnosti si vyhrazuje právo tento program v případě nutnosti pozměnit. Pro přednášky jsou využívány
prezentace/internet/učební texty a jsou nahrávány pro pozdější přehrání. Po skončení přednášky obdrží účastníci přednášky i
v elektronické podobě (pdf). Po skončení cyklu kurzu bude poslán/předán certifikát účastníkům kurzu s účastí nad 50%. Účastníci
obdrží v ceně kurzu publikace Učebnice čtení starého písma a Učebnice pro začínající rodopisce a jako dárek jeden ročník časopisu
Genealogické a heraldické listy.

Kurz je možné absolvovat i pouze online přes váš notebook/tablet s připojením pomocí prohlížeče. Knihy a
certifikáty jsou posílány po kurzu na udanou adresu nebo Zásilkovnu.
Cena kurzu: 2 900,- Kč
Kurzovné je nutné uhradit nejpozději 3 dny před zahájením převodem na účet 2400473965/2010 s uvedením
příjmení účastníka ve zprávě pro příjemce. V případě prezenční účasti do 5 osob bude forma pouze online.

