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HRVATSKI DRŽAVNI
ARHIV

GENEALOŠKI IZVORI
NA INTERNETU
Korisne linkove, uključujući upute istraživačima
obiteljske povijesti kao i informacije o izvorima
možete naći na stranicama:


FamilySearch, najveće genealoške organizacije
na svijetu,(http://www.familysearch.org) –
Genealoškog društva Utah („GSU“) koja skuplja i
besplatno objavljuje matične knjige i druge zbirke i
usluge osmišljene da pomognu ljudima kako bi
saznali više podataka o svojoj obiteljskoj povijesti.


The Genealogy Home Page
(http://www.genhomepage.com)



WorldGenWeb (http://www.worldgenweb.org)



World Genealogy
(http://www.genhomepage.com/world.html)
gdje su izvori navedeni prema geografskim regijama
i pojedinačnim zemljama.
Upute za istraživanje, s nešto podataka o izvorima,
mogu se naći i na primjerice Croatian Heritage
(http://www.croatians.com) A. Eterovića.
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ISTRAŽIVANJE
POVIJESTI OBITELJI
Prije početka istraživanja gradiva za povijest Vaše
obitelji, preporučujemo Vam pripremu istraživanja.
Dobra priprema znači da će istraživanje biti brže,
lakše i potpunije.
Većina istraživača obiteljske povijesti na samom je
početku suočena s dva osnovna problema: odakle
početi i kako organizirati istraživanje. Navodimo
nekoliko osnovnih pravila koja Vam mogu pomoći:




Prije dolaska u arhiv pokušajte saznati što više
činjenica o povijesti svoje obitelji: imena i
prezimena predaka, datume i mjesta rođenja i
smrti i sl. Razgovarajte sa članovima obitelji za
koje pretpostavljate da bi mogli znati nešto više
ili raspolagati sa starijim dokumentima Vaše
obitelji.
Pokušajte saznati nešto o povijesti mjesta iz
kojeg Vaša obitelj potječe, kojoj je široj
administrativnoj jedinici pripadalo, u kojoj se
župi nalazi ili se nalazilo i sl. U literaturi se često
nalaze podaci koji Vas mogu uputiti na izvore
koje trebate istražiti.



Stupite u kontakt s iskusnijim istraživačem koji
će Vas moći uputiti kako istraživati; potražite
literaturu o ovom pitanju.



Načinite popis mogućih izvora, provjerite jesu li
sačuvani i gdje se čuvaju. Obratite se ustanovi
koja čuva tražene dokumente kako biste
provjerili podatke do kojih ste došli.



Imajte na umu da su izvori za genealoška
istraživanja uglavnom pisani rukom i većinom
na latinskom jeziku (do 1878. godine).



Najavite Vaš posjet arhivu. Tako ćete uštedjeti
na vremenu i izbjeći suvišna putovanja, a nama
omogućiti da prethodno prikupimo potrebne
informacije.
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Upoznajte uvjete korištenja arhivskoga
gradiva i provjerite radno vrijeme čitaonice.



Vaše upite o matičnim knjigama, grbovnicama ili
drugim temama od Vašeg interesa možete nam
uputiti na adresu:
info@arhiv.hr (subject: genealogy)

IZVORI U HRVATSKOM DRŽAVNOM
ARHIVU
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HR-HDA-1448. Zbirka dopunskih mikrofilmova
matičnih knjiga i popisa obitelji

Od 1985. Hrvatski državni arhiv sustavno snima
matične knjige svih vjeroispovijedi (1516. – 1947.) s
područja Republike Hrvatske i dijela rimokatolika iz
BiH. U HDA dostupna je baza podataka o matičnim
knjigama prema mjestima kao i korisničke kopije
snimljenih matičnih knjiga.
HR-HDA-885. Zbirka grbovnica (1434. – 1918.)

Izvori za genealoška istraživanja mogu se pronaći u
većem broju fondova i zbirki HDA. Najvažniji su
izvori, koji se i najviše koriste, sljedeće zbirke:
HR-HDA-883. Zbirka matičnih knjiga (1621. – 1947.)

Zbirka matičnih knjiga broji ukupno 2186 matičnih
knjiga rođenih, umrlih i vjenčanih iz razdoblja 17. –
19. st. To su najvećim dijelom matične knjige s
područja sjeverozapadne Hrvatske te manjim
dijelom s područja Slavonije i Primorja.
Do 1946. matične su knjige vodile vjerske zajednice
pa je potrebno znati kojoj je vjerskoj zajednici obitelj
pripadala i kojoj je teritorijalnoj jedinici (župi,
parohiji) pripadalo mjesto u kojem su članovi obitelji
živjeli. Zbirka matičnih knjiga HDA sadrži, prema
vjerskim
zajednicama
knjige:
rimokatolika,
grkokatolika, pravoslavaca, židova, reformista i
vojnih osoba.
Uz matične knjige, u HDA se čuvaju i parice s
područja sjeverne i istočne Hrvatske te stanja duša
(status animarum).
HDA prikuplja i evidencije o matičnim knjigama
smještenima drugdje na području Hrvatske, pa nam
se možete obratiti i za tu vrstu informacija.

Zbirka grbovnica pojedinih obitelji sređena je
abecednim redom prezimena, a sadržava podjele
statusa običnoga plemstva ugarsko-hrvatskih
vladara, podjele različitih vrsta plemstva od strane
raznih vladara, te podjele barunstva i grofovstva. U
sastav ove zbirke nisu ušle grbovnice iz drugih
fondova (županija, obitelji i sl.)
HR-HDA-886. Zbirka prijepisa grbovnica
(1542. – 1780.)

Zbirka sadržava četiri knjige u kojima se nalaze
prijepisi diploma kojima se podjeljuje plemstvo iz
razdoblja 1542. – 1780.
HR-HDA-887. Zbirka grbova obitelji Hrvatske i
Slavonije (1840. – 1883.)

U zbirci se nalazi prijepis rukopisnoga grbovnika
Ivana Labaša-Blaškovečkog te heraldički radovi
Ivana Kukuljevića Sakcinskog sa crtežima grbova
(obitelji, civilnih i crkvenih poglavara, gradova i dr.).

