Plan warsztatów:
TERMIN I 28 – 29.03.2020
Sobota, 28.03.2020
14:00 – 15:30:
1. Wstęp do genealogii – źródła wywołane, oral history, archiwa rodzinne, zdjęcia, cmentarze
Jak zacząć?... Podczas zajęć wprowadzających omówimy podstawowe źródła do genealogii:
narracje członków rodziny, przechowywane w domowych archiwach dokumenty, informacje
z płyt nagrobnych itd. Zajęcia te wzbogaci dyskusja na temat materiałów źródłowych
przyniesionych przez uczestników warsztatów.
16:00 – 17.30:
2. Źródła do genealogii:
Zajęcia te dotyczyć będą ksiąg metrykalnych (chrztów, małżeństw i zgonów) i informacji, jakie
możemy z nich pozyskać. Opowiemy o ustaleniach soboru trydenckiego, rodzajach ksiąg
metrykalnych oraz ich ewolucji, jak również przedstawimy uczestnikom przykłady formularzy
funkcjonujących w poszczególnych zaborach. Podniesiemy też kwestię języków obcych,
w jakich spisywane były metryki, a także omówimy terminologię związaną z zawodami
i przyczynami zgonów.
Niedziela, 29.03.2020
14:00 – 15:30:

1. Poza - metrykalne źródła do genealogii:
Wykład dotyczyć będzie możliwości, jakie roztaczają przed genealogiem spisy ludności, księgi
adresowe i meldunkowe, dokumentacja urzędowa / sądowa / pracownicza / szkolna, akta
gmin, księgi grodzkie/ziemskie oraz dokumentacja podworska.
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16:00 – 17.30:
2. Bazy informacji:
Zajęcia te poświęcone będą instytucjom i miejscom, w których przechowywane są
dokumenty (sieć archiwów państwowych, Urzędy Stanu Cywilnego, muzea i biblioteki,
archiwa szkolne / zakładowe / wyznaniowe) oraz bazom internetowym poświęconym
genealogii.

TERMIN II 18-19 kwietnia 2020
Sobota, 18.04.2020
14:00 – 15.30:

1. Archiwum Państwowe w Gdyni:
Zorganizowane wyjście dla uczestników do Archiwum Państwowego w Gdańsku – oddział
w Gdyni na prezentację dotyczącą zasobu i historii archiwum. Uczestnicy odwiedzą archiwum
państwowe, poznają zasady jego funkcjonowania i dowiedzą się, jakie źródła w ramach tej
instytucji mogą wykorzystać w swoich badaniach genealogicznych.
16:00 – 17.30:
2. Przodkowie online:
Zajęcia te będą poświęcone wykorzystaniu w praktyce wiedzy na temat baz i źródeł
genealogicznych, którą uczestnicy zdobyli na poprzednich zajęciach. Podczas zajęć
przedstawione zostaną najbardziej popularne programy i portale służące budowaniu drzewa
genealogicznego. Pokażemy jak do nich dotrzeć i jak je obsługiwać. Siądziemy przed
komputerami i sprawdzimy czy naszych przodków możemy znaleźć przez Internet.
Niedziela, 19.04.2020
14:00 – 15.30:
1. Korzenie szlacheckie, a chłopskie?
Podczas zajęć omówimy zagadnienie rozwarstwienia społecznego i zawodowego w świetle
źródeł genealogicznych (nazewnictwo, tytulatura itd.). Uczestnicy wprowadzeni zostaną
w dzieje szlachty i kultury szlacheckiej (heraldyka), mieszczaństwa i chłopstwa.
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16:00 – 17.30:
2. Między genealogią a etnografią.
W ramach wykładu przedstawiony zostanie kulturowy fenomen zainteresowania historią
przodków, a także podstawowe zagadnienia łączące genealogię i etnografię: mechanizmy
pamięci rodzinnej, problematykę refleksji nad historią lokalną, a także rolę pamiątek
rodzinnych, przede wszystkim fotografii, jako medium przenoszącego w przeszłość (portrety
przodków, fotografie obrzędowe, zdjęcia pozowane w atelier).

TERMIN III 13-14 czerwca 2020
Sobota, 13.06.2020
14:00 – 15.30:
1. Co DNA mówi o Twoich przodkach?
Wykład ten poświęcony będzie temu, jak DNA można wykorzystać w badaniach
genealogicznych, jakie informacje znajdują się w naszym kodzie genetycznym, a w związku
z tym - czego możemy dowiedzieć się o naszych przodkach. Podpowiemy także gdzie i jak
zrealizować takie badania.
16:00 – 17.30:
2. Spotkanie z gościem specjalnym – zorganizowanie spotkania w ME, gdzie będzie zaproszona
osoba znana ze świata mediów, która opowie nam o swojej rodzinnej historii i jej drodze do
jej odkrywania.
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Niedziela, 14.06.2020
14:00 – 15.30:

1. Polska wielokulturowa.
Zajęcia te skupią się na pokazaniu genealogii mniejszości – porozmawiamy o Żydach,
Ormianach, Tatarach. Zwrócimy uwagę na Polskę wielokulturową – podejmiemy tematy
innych niż rzymsko – katolickie wyznań i jak ich specyfika wpłynęła na genealogię, a także jak
i gdzie szukać dokumentacji różnych wyznań.
16:00 – 17.30:
2. Zakończenie - prezentacje uczestników.
Uczestnicy zaprezentują postępy, jakie udało im się zrobić dzięki warsztatom w ramach
w swoich rodzinnych poszukiwań genealogicznych. Spotkanie połączone z indywidualnymi
konsultacjami.

Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce
ul. Piwna 24/55
30 -527 Kraków
Tel. 600 010 361

