HRVATSKO RODOSLOVNO DRUŠTVO “Pavao Ritter
Vitezović” utemeljeno je 2005. godine s ciljem poticanja i podupiranja rodoslovnih istraživanja (obiteljskih,
ali i znanstvenih) na području Republike Hrvatske
kao i na drugim područjima od interesa za Hrvate i
hrvatske građane. Aktivnosti društva uključuju
okupljanje i educiranje zainteresiranih istraživača
te razmjenu iskustava i prikupljenih genealoških
podataka. Društvo podupire istraživanja koja su
sadržajno ili metodološki povezana s rodoslovljem.
Društvo također izdaje i pomaže kod izdavanja
rodoslovne literature, organizira predavanja i
društvena okupljanja. Članom Hrvatskog rodoslovnog društva može postati svaka osoba zainteresirana za rodoslovna istraživanja bez obzira na
razinu predznanja.

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI:
Telefon: 091 5518 660
E-mail: konferencija@rodoslovlje.hr

CENTAR ZA OBITELJSKU POVIJEST pri Crkvi Isusa
Krista svetaca posljednjih dana ima reputaciju vodećega svjetskog središta za rodoslovna istraživanja.
Ured u Zagrebu organizacijski je povezan s bazom
podataka genealoških matica iz više od 170 zemalja
i time svojim posjetiteljima omogućuje prikupljanje
podataka o obiteljskoj povijesti ne samo s područja
Republike Hrvatske, nego i iz svih krajeva svijeta.
Vrhunski rodoslovni stručnjaci pomoći će vam u
lociranju podataka, njihovu dešifriranju i tumačenju
te njihovu povezivanju u rodoslovno stablo. U Centru
za obiteljsku povijest svatko može pronaći nešto novo,
korisno i zanimljivo kada je riječ o istraživanju podataka o našim precima.
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RASPORED KONFERENCIJE
9:30-9:45 RIJEČI DOBRODOŠLICE ORGANIZATORA
DAMIR BORAS, predsjednik Hrvatskog rodoslovnog društva “Pavao Ritter Vitezović”
MILJENKO BABIĆ, 1. savjetnik u predsjedništvu Sjeverne jadranske misije Crkve
Isusa Krista svetaca posljednjih dana
9:45-10:10 ZLATA BUJAN-KOVAČEVIĆ
In memoriam: Mladen Paver (1927-2017)
10:15-11:00 VIRGINIO BAPTISTA
Family Search: Što je novo?
11:05-11:50 KARMEN LEVANIĆ
Rodoslovni podaci u fondovima
Državnog arhiva u Varaždinu

SEDMA HRVATSKA RODOSLOVNA
KONFERENCIJA organizirana
je u cilju razmjene informacija
i iskustava na području genealoških
istraživanja.
Ovogodišnja konferencija predstavlja
raznolik prikaz relevantnih tema
iz područja rodoslovlja i tehnologije.

11:50-12:20 Lagani obrok za predavače i posjetitelje
12:20-13:05 ZVJEZDANA ŽIVKO-FERNANDES
Dostupni zapisi u istraživanju hrvatskih
iseljenika u Sjedinjenim Američkim
Državama
13:10-13:55 NIKOLINA ANTONIĆ
Mogućnosti istraživanja hrvatske građe
u Nacionalnom arhivu u Budimpešti
14:00-15:00 VLADIMIR MATEK
Potraga za nestalima u prvom svjetskom
ratu

UKRATKO O PREDAVAČIMA
ZLATA BUJAN-KOVAČEVIĆ profesorica je hrvatskog jezika i umirovljena televizijska redateljica. Istražuje povijest gorskokotarskih obitelji iz župa Fužine, Bakar i Kastav. Objavila je dvije knjige
o fužinarskim obiteljima, a prikuplja, proučava i objavljuje građu
naseljavanja i zavičajnog govora. Autorica je i nagrađivanih knjiga
proze i zbirki poezije.
VIRGINIO BAPTISTA radi u Odsjeku za obiteljsku povijest Family
Search od 2007. godine, kada je počeo kao voditelj obuke za
područja Europe, Bliskog Istoka i Afrike. Bio je i vođa kontaktnog
centra Family Search izvan Sjeverne Amerike, a trenutno radi kao
operativni menadžer za Family Search u južnoj Europi.
KARMEN LEVANIĆ profesorica engleskog jezika i književnosti te
latinskog jezika i rimske književnosti, viša je arhivistica u Državnom arhivu u Varaždinu. Aktivna je na sređivanju obiteljskih
fondova i na izdavanju povijesnih izvora. Autorica je više inventara od kojih su neki i objavljeni. Objavila je također i nekoliko
knjiga s prijepisima i prijevodima s latinskih tekstova.
ZVJEZDANA ŽIVKO-FERNANDES voditeljica je Centra za obiteljsko istraživanje u Zadru, te studentica rodoslovlja i obiteljske
povijesti na sveučilištu Brigham Young Idaho, Sjedinjene Države. Specijalizirala je istraživanje hrvatskih iseljenika u Sjedinjenim Američkim Državama u 19. i 20. stoljeću.
NIKOLINA ANTONIĆ povijesničarka i arheologinja, magistrirala
je na Odsjeku za medievistiku na Central European University
u Budimpešti. U Hrvatskoj je specijalizirala srednjevjekovnu
i novovjekovnu povijest, a u tijeku joj je postupak obrane
doktorata iz medievistike s temom "Srednjevjekovne povijesti
Turopolja".
VLADIMIR MATEK, premda po struci liječnik, radni je vijek proveo u novinarstvu i diplomatskoj službi. Kao novinar bavio se
vanjskom politikom, a kao veleposlanik predstavljao je Republiku Hrvatsku u Kraljevini Švedskoj, te u nekoliko međunarodnih
organizacija. Nakon umirovljenja, počeo je istraživati rodoslovlje svoje obitelji.

