


Kultúrno-osvetová práca popradského archívu

je každoročne bohatá. Archivári usporadúvajú

výstavy a prednášky k výročiam významných

historických udalostí. Organizujú

medzinárodné, celoštátne i regionálne

odborné konferencie. Pravidelne sa v archíve

konajú dni otvorených dverí, na ktorých sa

verejnosti prezentujú výsledky práce

archivárov, sprístupňujú sa priestory, ktoré nie

sú návštevníkov bežne prístupné a v ktorých

sú uložené archívne dokumenty. Pri tejto

príležitosti majú návštevníci možnosť vidieť

originály najvzácnejších archívnych

dokumentov. Pravidelne prichádzajú exkurzie

žiakov základných, stredných i vysokých škôl

a záujemcov o históriu, archívnictvo a

pomocné vedy historické.



Najstaršou známou
výstavou usporiadanou
archívom bola výstava
o Sviatku práce
inštalovaná v roku 1962
v Mestskom múzeu v
Starej Ľubovni za
spolupráce Okresného
archívu v Poprade so
sídlom v Starej Ľubovni.



Výstava "Zručnosť a um našich predkov" o
remeslách a cechoch v regióne bola
otvorená 4. októbra 1991 v priestoroch
Podtatranského múzea v Poprade.
Vystavené boli pergamenové a papierové
listiny, trhové privilégia, cechové artikuly,
pečate, dobové rytiny, cechové knihy,
pečatidlá. Výstava predstavila prácu
kováčov, zbrojárov, zámočníkov, súkenníkov,
povrazníkov, tkáčov, krajčírov, klobučníkov,
murárov, kamenárov, kachliarov, remenárov,
kožušníkov, čižmárov, mäsiarov, sládkov,
stolárov, debnárov, tesárov aj strelcov.



Dňa 16. marca 1996 sa 
konalo kolokvium pri 
príležitosti 740. výročia 
prvej písomnej zmienky o 
Poprade a v prednáškovej 
sále archívu bola 
otvorená výstava 
najstarších archívnych 
dokumentov viažucich sa 
k histórii Popradu, 
Spišskej Soboty, Stráži pod 
Tatrami, Matejoviec a 
Veľkej.



Terminológiou a legislatívnou úpravou odbornej správy registratúr sa zoberalo
sympózium Registratúra a archív usporiadané v Starej Lesnej v Domove
vedeckých pracovníkov SAV v dňoch 30. novembra 1992 - 2. decembra 2002.
Jeho usporiadateľom boli SHS, sekcia archívnictva pomocných vied historických
SAV, Spoločnosť slovenských archivárov, MV SR, odbor archívnictva a spisovej
služby a Štátny okresný archív v Poprade.
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V dňoch 14. - 16. októbra 1997

zorganizovali pracovníci popradského

archívu v spolupráci so Spoločnosťou

slovenských archivárov Prvé archívne dni

v Slovenskej republike, ktorých témou bol

Stav a perspektívy archívnictva na

Slovensku. 23 prednášajúcich z celého

Slovenska prezentovalo ciele svojho

archívneho bádania, charakterizovalo

archívne fondy a zbierky, informovalo o

využívaní archívnych dokumentov,

príprave mladých archivárov, slovenskej

archivistike v kontexte dejín a

perspektívach slovenského archívnictva.





Počas prvých archívnych dní v
Slovenskej republike sa v
priestoroch archívu v Spišskej
Sobote konala výstava
archívnych klenotov spišských
archívov v Levoči Spišskej
Novej Vsi, Starej Ľubovni a
Poprade. Vystavené boli napr.
listina Bela IV. z roku 1248,
ktorou daroval Spišskej kapitule
zem s vinicou a kúriou v
Šarišskom Potoku, najstaršia
matrika z regiónu zo Spišskej
Soboty, najdlhšia listina
levočského archívu - listina
verejného notára z roku 1331,
erbová listina mesta Kežmarok,
Spišskosobotská kronika,
armáles pre mesto Levoča,
listina z roku 1435 o obnovení
výsady Spišskej Novej Vsi, či
listina z roku 1286 o predaji
škultécie v Hniezdnom.



Výstava archívnych dokumentov

zo zbierky veľčianskej rodiny

Krompecherovcov doplnená vý-

stavou obrazov veľčianskeho

maliara Michala Trembáča "Ve-

lické uličky" bola inštalovaná v

priestoroch archívu 1. októbra

1998 pri príležitosti 730. výročia

prvej písomnej zmienky o časti

mesta Poprad - Veľkej. Predsta-

vila významnú veľčiansku rodinu,

jej rodokmeň a biograficky naj-

významnejších členov, vzácne

dokumenty, ktoré sú výsledkom

zbierkovej činnosti rodiny a viažu

sa na históriu Spiša, cechové

artikuly, výučné listy, diplomy, rod-

né listy, rôzne potvrdenia a pod.

Český spolok na Slovensku,

regionálna organizácia Spiš v

spolupráci so Štátnym

okresným archívov v Popra-

de pripravili 4. decembra

2000 výstavu dokumentov

"Pocta českým učiteľom" ako

poďakovanie českým učite-

ľom a profesorom spojenú s

333. výročím úmrtia Jána

Ámosa Komenského.

Súčasťou výstavby boli aj

originály kníh J. A.

Komenského zapožičané z

Lyceálnej knižnice v Kežmar-

ku a trojrozmerný materiál z

Podtatranského múzea v

Poprade.



V priestoroch archív sme 2. mája 2003 otvorili výstavu z

histórie hasičstva v regióne "Idú, idú hasiči". Na

slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj prezident

Hasičského a záchranného zboru SR. plk. Ing. Jozef

Paluš. Svoj priestor mali na výstave vyčlenený hlavne

popradskí hasiči. Archívne dokumenty doplnili dobové

fotografie a trojrozmerné predmety (uniformy, prilby,

striekačky) zapožičané Podtatranským múzeom v

Poprade, Múzeom v Kežmarku a Dobrovoľným

hasičským zborom zo Spišskej Soboty. Výstava

predstavila aj úspechy dosiahnuté v hasičskom športe,

doplnila ju videoprojekcia z hasičských zásahov.







Deň otvorených dverí zorganizovali

popradské archivárky v priestoroch archívu

po prvýkrát 15. októbra 2004. Venovaný bol

50. výročiu vzniku organizovaného

archívnictva na Slovensku. Návštevníci mali

možnosť prezrieť si vzácne archívne

dokumenty, priestory archívu a oboznámiť sa

s prácou archivárov.





Projekt Európskej únie bol netradičným

spojením štyroch krajín - Francúzska a

Portugalska, členov EÚ, Slovenska, v

tom čase pristupujúceho k EÚ a

Bulharska kandidáta na vstup do EÚ.

Pozostával z prednášok o EÚ pre žiakov

a vypracovania metodického materiálu o

EÚ pre žiakov a učiteľov základných

škôl.



Vedeckú konferenciu

usporiadal archív v spolupráci

so sekciou pre dejiny

Slovenskej historickej

spoločnosti pri SAV v dňoch 5.

októbra 2005 - 7. októbra

2005. 34 prednášajúcich zo

Slovenska, Česka a Maďarska

prednieslo výsledky svojho

výskumu o každodennom

živote a zvykoch jednotlivých

vrstiev stredovekej mestskej

spoločnosti, ich spoločenskej

štruktúre, mestských orgánoch

a ustanovizniach.



Dňa 11. marca 2006 sa konala v zasadačke Mestského úradu v Poprade vedecká konferencia pod 

názvom V šľapajach predkov, ktorú pripravil archív v spolupráci s mestom Poprad pod záštitou 

primátora mesta Antona Danka a Spišským dejepisným spolkom v Levoči.



Dňa 6. marca 2007 sa uskutočnilo v priestoroch archívu prvé spoločné stretnutie zástupcov 

archívnych spoločností krajín Vyšehradskej štvorky. Témami rokovania bolo využívanie eurofondov, 

zlepšenie vzdelávania, organizovanie spoločných podujatí, výstav, exkurzií, vydávanie spoločných 

publikácií, pomoc a spolupráca pri riešení rovnakých problémov archivárov.



V spolupráci s Ústavom

hudobnej vedy SAV v

Bratislave sa v dňoch

3. – 4. 3. 2008 konala

v priestoroch archívu

konferencia Musica

Scepusii Veteris venovaná

350. výročiu úmrtia

spišskopodhradského

organistu a hudobného

skladateľa Jána Šimráka.





Pri príležitosti Dňa

otvorených dverí pri-

pravili pracovníčky ar-

chívu výstavu fotografií

a projektov dokumen-

tujúcich premeny Spiš-

skej Soboty v priebehu

niekoľkých storočí. Vý-

stava bola verejnosti

sprístupnená 11. sep-

tembra 2009.



Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Spiši a

740. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok archív

participoval na príprave a usporiadaní vedeckej konferencie a

výstavy, ktoré sa konali 20. októbra 2009.



Pri príležitosti 15. výročia otvorenia budovy archívu sa 12. mája 2010 uskutočnilo

priateľské stretnutie. Pozvali sme ľudí, ktorí sa aktívne podieľali a svojou pomocou

prispeli k rekonštrukcii budov, ich zariadeniu a presťahovaniu archívu, bývalých

prednostov Okresného úradu v Poprade Ing. Štefana Kubíka, Ing. Milana Barana a

Mgr. Evu Grossingerovú, hospodárku okresného úradu Editu Sedlákovú, riaditeľa

Štátneho archívu v Levoči PhDr. Františka Žifčáka s kolegami, za MV SR Ing.

Jozefa Hanusa a za mesto Poprad Ing. Adriána Kromku.









Dňa 27. októbra 2011 sme v archíve privítali kolegov

archivárov z Českých Budějovíc a Třeboně. Zmluva o

vzájomnej spolupráci sa v tomto roku naplnila

zorganizovaním výstavy knižných väzieb, ktorá bola

výsledkom Tretej archívnej kníhviazačskej súťažnej

prehliadky knižných väzieb v Českých Budějoviciach.

Výstava bola sprístupnená v priestoroch Podtatranského

múzea v Poprade do konca roka 2011.



Na výstave venovanej

architektonickým návrhom

realizovaných i neusku-

točnených stavieb domov a

budov v historickom centre

Kežmarku z druhej polovice

19. a zo začiatku 20.

storočia spolupracoval

archív s pracovníkmi

Múzea v Kežmarku.



Slovenská historická spoločnosť pri SAV, sekcia pre dejiny miest a sekcia

archívnictva, popradský archív a Historický ústav SAV usporiadali medzinárodnú

konferenciu pod názvom Zvyky, práva a správa miest a mestečiek na Slovensku.

Divadelná sála v Spišskej Sobote hostila takmer sedemdesiat účastníkov

konferencie, ktorej cieľom bola výmena vedomosti a poznatkov medzi odbornou

historickou spoločnosťou, a tiež priniesť atraktívne vedomosti laickej verejnosti.



Pri príležitosti 200. výročia narodenia popradského podnikateľa, starostu, cirkevného

funkcionára a mecenáša Dávida Husza pripravil archív výstavu dokumentov pripomínajúcu

život a dielo tejto významnej popradskej osobnosti. Výstava bola súčasťou Dní Dávida

Husza, ktoré organizovalo mesto Poprad. 23. novembra 2013 sa v divadelne sále Domu

kultúry v Poprade uskutočnilo dramatické spracovanie života Dávida Husza, na ktorého

príprave spolupracovala Zuzana Kollárová. V nedeľu 24. novembra 2013 bola Dávidovi

Huszovi v evanjelickom kostola v Poprade odhalená pamätná tabuľa.



Dňa 31. októbra 2014 bola vo výstavných

priestoroch Múzea v Kežmarku otvorená

výstava dokumentujúca stavebné premeny

kežmarského hradu. Popradské archivárky

spolupracovali na príprave výstavy a archív

zapožičal na vernisáž archívne dokumenty.



výstavy spolupracovali archivári krajín V4 niekoľko rokov

a jej cieľom bolo dokumentovanie spoločných väzieb

krajín v minulosti, ktoré sú zmyslom spojenia európskych

krajín v súčasnosti.

Slávnostné otvorenie

výstavy Od Vyšehra-

du po Vyšehrad sa

uskutočnilo 14. októ-

bra 2016. Výstava

bola zapožičaná z

Archívu poľskej aka-

démie vied vo Var-

šave. Na príprave



Pri príležitosti 200. výročia posvätenia

chrámu evanjelickej cirkvi vo Veľkej a

500 rokov reformácie pripravili

popradské archivárky v spolupráci s

evanjelickým farárom vo Veľkej Jozefom

Vereščákom výstavu venovanú histórii

zboru. Výstava bola otvorená 26. mája

2017 v galérii Scherfelov dom. Dňa 12.

júna 2017 sa v miestnom chráme konali

slávnostné služby Božie, na ktorých

Božena Malovcová predniesla

príspevok o histórii stavby evanjelického

kostola.



Pri príležitosti 500. výročia reformácie

pripravila evanjelická cirkev množstvo

podujatí. Aktívne sa na nich zúčastnili

aj popradské archivárky Zuzana

Kollárová a Božena Malovcová, ktoré

sa dlhodobo venujú výskumu dejín

evanjelickej cirkvi. Dňa 5. septembra

2017 predniesla v Spišskej Novej Vsi

Božena Malovcová prednášku o

Spišskopodhradskej synode a 19.

septembra 2017 odprezentovala

Zuzana Kollárová príspevok o

evanjelickej cirkvi a. v. v spišských

mestách v čase poľského zálohu.

Evanjelická cirkev obe ocenila

pamätnou medailou k 500. výročiu

reformácie.



SSA v spolupráci s SHS a popradským archívom usporiadali 20. archívne dni v SR

v Tatranskej Lomnici v dňoch 24. - 26. mája 2016. Témou podujatia bolo 490. výročie

bitky pri Moháči, historický medzník v dejinách strednej Európy. Zúčastnilo sa ich

takmer 200 archivárov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Slovinska.

Súčasťou programu boli exkurzie na kežmarský hrad, do botanickej záhrady a múzea

TANApu v Tatranskej Lomnici.



Súčasťou mestského podujatia Venované významným

výročiam sa v archíve uskutočnil 10. júna 2016 deň

otvorených dverí. Tradične boli sprístupnené priestory

archívu širokej verejnosti, pripravené prednášky o histórii a

činnosti archívu, spojené s ukážkami vzácnych archívnych

dokumentov. Súčasťou DOD bola prednáška Mgr. Patrika

Kuneca, PhD. o živote Mórica Beňovského.



Pod záštitou primátora mesta Jozefa Švagerka sa 29. októbra 2016 uskutočnila vedecká 

konferencia Spišského dejepisného spolku pod názvom Nové poznatky z histórie mesta 

Poprad.



V rámci podujatí Medzinárodný deň archívov, Otvorenie letnej

turistickej sezóny a programu Ako žili naši predkovia sa v

priestoroch archívu konal 17. júna 2017 deň otvorených dverí,

ktorého súčasťou boli tradične prehliadky priestorov archívu,

prednášky o histórii a činnosti archívu a výstava dokumentov

venovaná Jánovi Brokoffovi, významnému barokovému sochárovi.

Dňa 16. júna 2017 sa v priestoroch archívu uskutočnila konferencia

Most menom Brokoff, venovaná známemu rodákovi zo Spišskej

Soboty.



Pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti Mestské lesy Poprad sa 12. júna 2017 konala

konferencia o minulosti, súčasnosti a budúcnosti inštitúcie. Účastníci si vypočuli prednášky o

archeologických výskumoch v Kvetnici, poľovníckom revíre Dubina, genereli prímestských

rekreačných lesov, architektonických štúdiách účelových rekreačných zariadení, o súťaži

Poznávaj Mestské Lesy Poprad. Archivárka Zuzana Kollárová prispela príspevkom o histórii

časti Kvetnica a jej postavení v meste.



Pracovníčky archívu sa od roku 2016 aktívne zapájajú do

programu Matejovských Scholtzových dní, ktorého

súčasťou je každoročne aj odborná prednáška z histórie

mesta.



V spolupráci s Múzeom tatranskej kinematografie a

fotografie v Starom Smokovci a Vlastivedným múzeom v

Olomouci usporiadal archív výstavu fotografií z

pozostalosti Aloisa Chytila, ktorý dlhodobo žil vo Vysokých

Tatrách a lásku k nim cítiť z každého jeho záberu.

Fotografie vznikali v rokoch 1919 - 1941 a dokumentujú

prevažne Štrbské Pleso, kde Alois Chytil pôsobil.



V septembri 2018 spolupracoval archív na organizovaní

konferencie s názvom Tatry v dokumentoch, usporiadanej

v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a

jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. K úspešnému

priebehu konferencie prispela prednáškou o Aloisovi

Chytilovi Zuzana Kollárová.



Rok 2018 bol rokom významných jubileí, ktoré si aktívne pripomenuli aj popradské

archivárky sériou prednášok k 100. výročiu vzniku Československa v roku 1918, 50.

výročiu príchodu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a 25. výročiu vzniku

Slovenskej republiky v roku 1993. Prednášky k vzniku ČSR odzneli počas konferencie

usporiadanej v spolupráci s Podtatranskou knižnicou a Podtatranským múzeom v

Poprade, počas celomestských osláv venovaných významným výročiam Farmfest 15.

júna 2018, 14. septembra 2018 počas Matejovských Scholtzových dní, počas

konferencie usporiadanej Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi s názvom Obce za

prevratu i počas slávnostného stretnutia pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR

usporiadanom Maticou slovenskou a Tatranskou galériou v Poprade. Prednáška

o priebehu Pražskej jari na Spiši

odznela na celoslovenskej

konferencii Na ceste k slovenskej

štátnosti v Košiciach. K výročiam

usporiadal archív aj výstavu

dokumentov spojenú s komen-

tovanými prehliadkami archívu.





Pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku spolupracovali

popradské archivárky na príprave výstavy Kežmarok - moje milované mesto.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 16. septembra 2019 o výstavnej sieni Múzea v

Kežmarku. Počas nej mali možnosť návštevníci prezrieť si cenné dokumenty z

najvýznamnejšieho archívneho fondu nášho archívu Magistrát mesta Kežmarok.



Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravil archív v priestoroch prednáškovej sály výstavu

venovanú udalostiam spojeným so 17. novembrom 1989 nielen z celospoločenského, ale hlavne z

miestneho a regionálneho pohľadu. V súvislosti s výročím bolo usporiadaných aj niekoľko odborných

prednášok.



Vysoké Tatry a ich premeny v minulosti Vysoké Tatry a ich premeny za socializmu






