Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00, Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU nabízíme
krátkodobý kurz:

Genealogie – Jak sestavit rodokmen
Počet účastníků:
Lektoři:
Termíny:
Místo konání:
Cena:

maximálně 100 osob
prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc., Dr.h.c.
20. 2. – 27. 3. 2015, pátek 10.00 – 11.30 hodin – 6 přednášek
20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. 2015
Velká posluchárna č. 101 na bývalé Lékařské fakultě, Komenského nám. 2
400,- Kč
300,- Kč (cena pro posluchače U3V na MU)

Kurz nabízí orientaci v základních genealogických termínech, problémech a metodách, aby umožnil
jejich praktickou aplikaci v rodopisném bádání. Výukový materiál je systematicky doplněn a aktualizován,
aby reagoval na významné změny z poslední doby.
Je tedy určen zájemcům, kteří chtějí poznat minulost vlastního rodu a sestavit jeho rodokmen. Poradí, jak
začít shromážděním informací a dokladů od příbuzných a známých, využít jich pro sestavení přehledu
o členech rodu, žijících přibližně v posledním stoletém období, a dospět tedy až k dědům a babičkám svých
rodičů. Zkušenějším umožní v rodopisném výzkumu systematicky pokračovat studiem matrik v archivech.
Přehledně jsou objasněny základní rodopisné termíny a vysvětleny zásady, podle nichž se může postupovat
při sestavení rodokmenu a vedení rodové kroniky.
Kurz umožní získat základní orientaci v četbě rukopisných textů, s nimiž se badatel setká při studiu starších
matrik a jiných archivních pramenů, psaných písmem zvaným gotická kurzíva či kurent. Připojeno je
pojednání o archivech, v nichž jsou uloženy potřebné matriky a další doklady o životě našich předků,
a rovněž aktuální adresy archivů v České republice a ve Slovenské republice.
Názvy jednotlivých přednášek
1. Prameny rodopisného výzkumu
2. Příbuzenství
3. Matriční zápisy
4. Rodopisný výzkum
5. Práce v archivu
6. Proti proudu času
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronického formuláře umístěného
na www.u3v.muni.cz, osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 2. patro, dveře č. 262 a 263)
případně telefonicky nebo e-mailem (kontakty jsou uvedeny v hlavičce nabídky).
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažer pro koordinaci CŽV

prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc., Dr.h.c.
odborný garant kurzu

