


Súčasťou archivárskej prá-

ce je aj vedeckovýskumná

činnosť a prezentovanie jej

výsledkov. Popradskí ar-

chivári sú aktívni pri tvorbe

regionálnych, hlavne obec-

ných monografií, publikujú

výsledky svojich výskumov

v odborných zborníkoch,

ročenkách, prispievajú k

rozširovaniu vedomostí o

histórii širokej verejnosti

uverejňovaním populárno-

náučných článkov v regio-

nálnej tlači, spolupracujú s

miestnymi rozhlasovými a

televíznymi stanicami.





Drobná publikácia vznikla v roku, keď

si obec pripomínala 675. výročie prvej

písomnej správy o svojej existencii.

Jej cieľom bolo priniesť fakty z dejín

obce, ako poznanie a poučenie o

skutočných hodnotách života, jej

snahou bolo vybudovanie pocitu

spolupatričnosti k svojej obci.

Spoluautorkou publikácie je Božena

Malovcová.



Obec Podhorany pri príležitosti

700. výročia prvej písomnej

zmienky vydala brožúrku o

dejinách obce. Spoluautorkami

publikácie sú Zuzana Kollárová

a Martina Šlampová. Kniha

vyšla aj v nemeckom preklade.

Oslava 700. výročia prvej

písomnej zmienky a slávnostná

prezentácia publikácie sa konali

10. augusta 1997 v

Podhoranoch.



V priestoroch popradskej Reduty sa 2. decembra 1998 konala

prezentácia knihy Dejiny Popradu. Prvá ucelená monografia o

histórii a súčasnosti mesta má 13 autorov. Spoluautorkami

monografie sú Božena Malovcová a Zuzana Kollárová.



Dejiny obce Švábovce spracovali autorky Zuzana Kollárová a

Božena Malovcová v ôsmich kapitolách od praveku po koniec

20.storočia, vrátane kapitoly o prírodných pomeroch a

ľudových zvykoch. Prezentácia knihy sa uskutočnila

1. augusta 1998 pri príležitosti obecných osláv 720. výročia

prvej písomnej zmienky o obci.



Publikácia  bola vydaná pri 

príležitosti 730. výročia prvej 

písomnej zmienky o Veľkej. 

Dejiny časti mesta sú výsledkom 

výskumu celého archívneho 

kolektívu - Zuzany Kollárovej, 

Dariny Javorskej, Boženy 

Malovcovej, Evy Sedláčkovej,  

Martiny Šlampovej a Marty 

Bednárovej.



Sprievodcu uviedli do života 1. februára 2000 v Slovenskom národnom

archíve v Bratislave. Poskytuje základné informácie o všetkých

slovenských archívoch riadených štátom, mestských archívoch a

archívoch osobitného významu v slovenskom a anglickom jazyku.



Oslavy 410. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa konali v Ždiari

23. septembra 2000. Na slávnostnej svätej omši boli vysvätené obecné

symboly, vlajka, erb a pečať a kniha o dejinách tejto rázovitej goralskej

obce. Spoluautorkami publikácie sú Marta Bednárová, Zuzana Kollárová,

Božena Malovcová a Martina Šlampová.



Odborná publikácia s obrazovými prílohami a

mapou regiónu bola napísaná s účelom doplniť

učebné texty základných a stredných škôl v

podtatranskom regióne na slovenskej aj poľskej

strane Tatier. Obsahuje informácie z histórie,

kultúry, hospodárstva, demografie, etnografie,

jazykovedy, živej a neživej prírody, náučné trasy v

regióne a pod. Vznikla ako spoločné dielo miest

Poprad a Zakopané, pri zrode stál kolektív 19

slovenských a poľských autorov. Spoluautorkami

sú aj Zuzana Kollárová a Božena Malovcová.



Publikácia o dejinách obce

Šuňava bola uvedená do života

17. júna 2001. Na publikácii

spolupracovali archivárky Marta

Bednárová, Zuzana Kollárová,

Božena Malovcová a Martina

Šlampová.



Drobná publikácia o obci, ktorá je od roku

1974 časťou mesta Poprad, vznikla pri

príležitosti 750. výročia prvej písomnej

zmienky a 730. výročia udelenia

mestských práv Matejovciam. Prináša

štúdie o histórii obce od najstarších čias

do 21. storočia. Spoluautorkou publikácie

je Martina Šlampová.



Publikácia venovaná časti mesta Poprad –

Stráže pod Tatrami vznikla v roku, kedy si

obec pripomínala 725. výročie svojej prvej

písomnej zmienky. Svojou štruktúrou i

obsahom spracovala dejiny obce, priniesla

poznania o všetkých sférach života ľudí, ktorí

formovali jej vývoj. Autorkami publikácie sú

Zuzana Kollárová a Božena Malovcová.



Turistický sprievodca po mestskej pamiatkovej

rezervácii Spišská Sobota nadväzuje na svojho

predchodcu z roku 1999. Publikácia priniesla

nové pohľady na zrekonštruovanú mestskú

pamiatkovú rezerváciu. Okrem farebných

fotografií, ktorých autorom je Kazimír Štubňa,

kniha poskytuje stručnú históriu pôvodne

samostatného mesta, ktoré je od roku 1946

súčasťou Popradu a informácie o jeho

najvzácnejších pamiatkach v slovenskom,

nemeckom, anglickom a poľskom jazyku. Knihu

uviedol do života primátor Anton Danko 7. júla

2003.



Začiatkom roka 2003 na obecnej slávnosti v

Krížovej Vsi predstavil kolektív autorov publikáciu

venovanú minulosti a súčasnosti obce. Monografia

približujúca svojrázne dejiny obce, odlišnosti a

zvláštnosti v porovnaní s dejinami okolitých

spišských obcí je výsledkom výskumu aj troch

popradských archivárok Zuzany Kollárová, Boženy

Malovcovej a Evy Sedláčkovej.



Publikáciu o dejinách obce Spišská

Teplica, o jej úspešných rodákoch i

každodennom živote v obci slávnostne

uviedli do života 1. októbra 2002.

Súčasťou slávnosti bola svätá omša, na

ktorej posvätili obecné symboly, erb,

pečať a zástavu. Spoluautorkami

publikácie sú Zuzana Kollárová a

Božena Malovcová.



Slovník 481 osobností Popradu od 15. storočia do 20. storočia obsahuje biografické údaje,

odkazy na literatúru a pramene, ktoré autori využili pri zostavovaní a bibliografie prác jednotlivých

osôb. V knihe nájdete remeselníkov, profesorov, kňazov, športovcov, vedcov, lekárov,

popradských rodákov, ktorí sa úspešne uplatnili v zahraničí a pod. Spoluautorkami publikácie sú

Zuzana Kollárová a Božena Malovcová. Biografický slovník bol ocenený prémiou Jozefa

Miloslava Hurbana v kategórii pôvodných slovesných biografických diel vydaných v roku 2004.



Publikáciu k 100. výročiu

otvorenia Grandhotela v

Starom Smokovci pripravil

autorský kolektív Marta

Bednárová, Darina Javorská,

etnograf Ján Olejník a Martina

Šlampová. Kniha mapuje

stavbu, rekonštrukcie, život v

hoteli, jeho zamestnancov,

hostí, zlomové udalosti v jeho

dejinách. V septembri 2004 sa

pri príležitosti výročia

uskutočnila v hoteli

konferencia Spišského

dejepisného spolku.



Na prelome rokov 2004/2005 vyšla

monografia obce Batizovce, jej bohatej

histórie od najstarších čias, obecných

symboloch, prírodných pomeroch živote,

ľudovej kultúre i osobnostiach. Na knihe

spolupracovali archivárky Zuzana Kollárová a

Božena Malovcová .



Inauguráciu svojej monografie usporiadalo mesto Spišská Belá

7. decembra 2006 v kaštieli v Strážkach. Na monografii o

dejinách mesta a jeho časti Strážky od najstarších čias po

súčasnosť pracovalo 12 autorov, spoluautorkami sú Zuzana

Kollárová a Božena Malovcová.



Monografia o malej malebnej obci Výborná vznikla z pera šiestich

autorov, medzi nimi aj archivárok Zuzany Kollárovej a Boženy

Malovcovej. Kniha bola oficiálne prezentovaná verejnosti

26. novembra 2006 a uvedená do života pokropením kyslou vodou z

miestneho minerálneho prameňa.



Obyvateľom Vojňan sa 8. júna 2008 dostala do rúk historicky prvá

kniha o ich obci. Formátom menšia obsahom bohatá monografia o

Vojňanoch je výsledkom niekoľkoročného výskumu Zuzany

Kollárovej.



700. výročie prvej písomnej zmienky o meste bolo impulzom pre

vydanie monografie. Prezentácia publikácie sa uskutočnila

26. júla 2008 počas osláv Dní mesta Spišská Stará Ves.

Zostavovateľkou a spoluautorkou publikácie je Božena

Malovcová, jednou z autoriek je aj Zuzana Kollárová.



750. výročie prvej písomnej zmienky o obci

inšpirovalo jej predstaviteľov na zostavenie

kolektívu, ktorý by podrobne spracoval

históriu územia od jeho počiatkov po

súčasnosť. Podrobný výskum 15-členného

autorského tímu dopĺňa bohatý fotografický

materiál, výsledkom úsilia je takmer 500

strán faktov o Veľkej Lomnici. Spoluautorkou

publikácie je Božena Malovcová.



Mikulášsky darček dostali obyvatelia Spišskej Belej v roku 2008 v podobe

publikácie o živote a diele mimoriadneho a obdivuhodného evanjelického

kňaza, mestského činovníka, milovníka Vysokých Tatier, funkcionára a

zakladateľa množstva miestnych spolkov, no predovšetkým historika

Spiša Samuela Webera. Autorkou publikácie je popradská archivárka

Zuzana Kollárová, ktorej bola za toto dielo v súťaži Najlepšie

genealogické práce udelená Osobitná cena poroty v roku 2010.



Jedno z najmladších miest na Slovensku, mesto

Svit, pri príležitosti 75. výročia svojho založenia

vydalo monografiu o nesmierne dynamicky sa

rozrastajúcom meste, známom ako stredisko

priemyselnej výroby a sídlo podnikov Chemosvit

a Tatrasvit. Kolektív autorov pod vedením

Boženy Malovcovej pripravil monografiu, ktorá

vyšla koncom júna 2009. Spoluautorkou

monografie je aj Zuzana Kollárová. Kniha získala

v súťaži Slovenská kronika 2012 2. miesto v

kategórii vedecká a vedecko-popularizačná

monografia mesta. V roku 2013 bola autorskému

kolektívu monografie udelená cena primátora

mesta Svit.



V roku 2010 vydala obec Malý Slavkov monografiu mapujúcu

dejiny obce od praveku po súčasnosť. Zostavovateľkou textovej

časti monografie je Božena Malovcová, spoluautorkou textov

Zuzana Kollárová.



Koncom roka 2011 bola vydaná publikácia o obci

Štrba, ktorú pripravil kolektív 23 autorov textov a

fotografií pod vedením Zuzany Kollárovej.

Reprezentačná plnofarebná publikácia je

zostavená z 1075 fotografií, ktoré sa podarilo

zozbierať vďaka obyvateľom obce počas viac ako

desiatich rokov. Kniha dokumentuje a porovnáva

život v podtatranskej obci v 19. - 21. storočí. V

súťaži Kronika Slovenska 2013 získala v kategórii

Popularizačná textovo-obrazová monografia obce

tretie miesto.



Slávnostné služby Božie pri príležitosti vydania knihy o dejinách

evanjelickej cirkvi a cirkevného zboru vo Veľkej sa konali

17. februára 2013 v evanjelickom kostole vo Veľkej za účasti biskupa

východného dištriktu ECAV Slavomíra Sabola. Kniha mapuje históriu

zboru od roku 1552, vznikla na podnet miestneho kňaza Jozefa

Vereščáka.



V sanatóriu Dr. Guhra v Tatranskej Polianke predstavili

Gerlachovčania 30. novembra 2013 prvú ucelenú monografiu

o obci, ktorá je výsledkom päťročnej práce štvorčlenného

kolektívu. Zostavila ju Zuzana Kollárová, spoluautorkou je aj

Božena Malovcová.



V lete 2013 bola vydaná reprezentačná

plnofarebná monografia obce Vikartovce. Mapuje

dejiny obce a jej okolia od praveku po súčasnosť.

Spoluautorkami publikácie sú Zuzana Kollárová a

Božena Malovcová.



V priestoroch Ždiarskeho domu sa v polovici októbra 2013 zišli

obyvatelia obce Ždiar, predstavitelia Prešovského

samosprávneho kraja a hostia na prezentácii publikácie, ktorej

úlohou je propagácia goralskej obce. Monografia vychádza z

poznatkov prvej knihy o Ždiari vydanej v oku 2000 a dopĺňa ju.

Spoluautorkami publikácie sú Marta Bednárová, Zuzana

Kollárová, Božena Malovcová a Martina Šlampová.



Obsiahle dielo o pôvodných kopijníckych obciach Kišovce,

Ondrej, Hôrka, Primovce, Miklušovce a Komárovce, ktoré v

súčasnosti tvoria jednu obec Hôrka, bolo vydané v októbri

2014. Štruktúrou klasická monografia obce odhaľuje množstvo

pozoruhodných historických udalostí a osobností v zdanlivo

nenápadnej dedine nachádzajúcej sa blízko Popradu.

Spoluautorkami publikácie sú Zuzana Kollárová, Božena

Malovcová a Martina Šlampová.



Máloktoré mesto má v jednej ucelenej knihe

spracovanú históriu svojho športu tak

podrobne ako mesto Kežmarok. Napísať knihu

bolo snom známeho kežmarského športovca

Vladimíra Jančeka, ktorý sa žiaľ jej vydania

nedožil. Iniciatívy sa chytila jeho manželka

Mária Jančeková a spoločne so Zuzanou

Kollárovou toto výnimočné dielo dokončili.

Kniha v súťaži Slovenská kronika 2016 získala

v kategórii vedecká alebo vedecko-

popularizačná monografia hlavnú cenu.

Vladímír Janček



Už druhá monografia o obci

Šuňava z pera popradských

archivárok zachytáva

každodenný život jej

obyvateľov, no i významné

udalosti, ktoré Šuňavu

posúvali dopredu, ponúka

pohľad na jej hospodársky a

kultúrny rast. Početnými

fotografiami sa snaží

zaznamenať jej podobu v

minulosti a poukázať na jej

súčasnú krásu. V roku

vydania knihy si obec

pripomenula štyridsať rokov

od vzniku spojenej obce

Šuňava. Autorkami publikácie

sú Marta Bednárová, Zuzana

Kollárová, Božena Malovcová

a Martina Šlampová.



Fašiangy v obci Vlková vyvrcholili 1. marca 2014, v kultúrnom

dome za prítomnosti autorov a hostí uviedli do života monografiu

o obci. Spoluautorkami sú Zuzana Kollárová a Božena

Malovcová. Materiál do knihy zbierali obyvatelia obce a autori

takmer 10 rokov, svojimi spomienkami i archívnymi dokumentmi k

príprave publikácie prispela Anna Wielandová. Šľachtický rod, z

ktorého pochádza, vyplnil značnú časť vlkovských dejín.



Počas slávnosti sv. Antona Pustovníka, patróna

mesta Spišská Belá, bola 10. januára 2015

inaugurovaná kniha o Michalovi Gresigerovi,

známom prírodovedcovi, ktorý tu pôsobil ako

praktický lekár. Preslávil sa svojím výskumom

hmyzu a prírody v okolí. Spoluautorkou a

zostavovateľskou publikácie je Zuzana

Kollárová.



V edícii Osobnosti Tatier bola vydaná

publikácia o tatranskom lekárovi, ftizeológovi,

organizátorovi športu, priekopníkovi lyžovania

a sánkovania, všestrannom funkcionárovi,

publicistovi, príležitostnom básnikovi,

podnikateľovi v Tatranskej Polianke. Autorkou

publikácie je Zuzana Kollárová.



Dve jubileá - 180. výročie narodenia a 120. výročie úmrtia Aurela Viliama

Scherfela si 23. apríla 2015 pripomenuli obyvatelia Veľkej. A. V. Scherfel

bol významným lekárnikom, botanikom, chemikom, pôsobil ako presbyter

evanjelickej cirkvi i starosta obce. Pri tejto príležitosti bola do života

uvedená monografia o živote a diele tohto významného veľčianskeho

rodáka. Spoluautorkou publikácie je Zuzana Kollárová.



Len týždeň pred Vianocami

uviedli v obecnom dome v

Hradisku do života

publikáciu Hradisko - obec

v lone Levočských hôr.

Vôbec prvá monografia o

najmenšej obci regiónu je

výsledkom výskumu

trojčlenného autorského

kolektívu - Zuzany

Kollárovej, Mariána Sojáka

a Martiny Šlampovej.



Historicky prvá ucelená monografia

o obci Gánovce vyšla pri

príležitosti 700. výročia prvej

písomnej zmienky o obci. Na knihe

pracoval autorský kolektív takmer

8 rokov. V monografii nájdete

kapitoly venované najstaršej

histórii obce a s ňou spojený nález

skamenenej výplne lebky

neandertálca v travertínovej kope

Hrádok. Chronologicky nasledujú

kapitoly o obci počas stredoveku, o

hospodárstve, kúpeľoch, školstve,

duchovnom živote ale aj

významných osobnostiach. Kniha

je doplnená množstvom dobových

ale aj súčasných fotografií.

Zostavovateľkou publikácie je

Božena Malovcová, spolu-

autorkami Marta Bednárová,

Zuzana Kollárová a Martina

Šlampová.



Začiatkom februára 2017 uviedlo mesto Kežmarok už piate

pokračovanie svojej monografie. Publikácia s názvom História

Kežmarku od 2. polovice 18. storočia po súčasnosť, má takmer

500 strán a obsahuje 700 originálnych fotografií. Na jej tvorbe sa

podieľalo päť autorov, jednou z autoriek je Božena Malovcová



Nález pokladu strieborných mincí v katastri obce a posun prvej písomnej

zmienky pozdržali vydanie obecnej monografie o obci Lučivná. Jej

prezentácia sa napokon konala 15. decembra 2017. Autorský kolektív,

ktorého súčasťou boli aj Božena Malovcová a Martina Šlampová,

pracoval pod vedením Zuzany Kollárovej, ktorá je zostavovateľkou

publikácie.



V kongresovej sále Kúpeľov Nový

Smokovec primátor mesta Vysoké Tatry

Ján Mokoš 30. decembra 2017 vyprevadil

do života ihličím monografiu Mesto Vysoké

Tatry - včera a dnes, ktorá vyšla pri

príležitosti 70. výročia vzniku jednotného

samosprávneho celku. Na 560-stranovej

publikácii pracovalo osemnásť autorov, jej

zostavovateľkami sú Zuzana Kollárová a

Ingrid Janigová a do výskumu sa zapojili aj

ostatné archivárky Marta Bednárová,

Darina Javorská, Božena Malovcová a

Martina Šlampová.



Počas osláv Dňa obce 28. júla 2018 pri príležitosti 750. výročia prvej

písomnej zmienky o obci bola slávnostne prezentovaná nová publikácia o

Švábovciach. Monografia sa venuje histórii a súčasnosti obce Švábovce.

Obsahuje bohatý faktografický a fotografický materiál. Jej zostavovateľkou

je Božena Malovcová, spoluautorsky sa na knihe podieľali aj Zuzana

Kollárová a Martina Šlampová.



Pri príležitosti 750. výročia

prvej písomnej zmienky o

časti mesta Poprad - Veľkej

pripravil Klub Veličanov v

spolupráci s popradským

archívom slávnostnú

akadémiu venovanú histórii

mesta. Oslava bola

spojená s predstavením

novej knihy Veľká

rozpomínanie a návraty.

Historické fakty v knihe

doplnil obrazový materiál.



Dňa 5.3. 2019 sa v rámci projektu

Putovanie po stopách histórie,

kultúry a tradície poľsko-slo-

venského pohraničia Nowy Targ -

Kežmarok konalo uvedenie knihy

s názvom Kežmarok história a

tradície a dvoch videospotov: Kež-

marok - mesto pamiatok a Kežma-

rok - mesto remesiel. Zároveň sa

v rámci podujatia uskutočnila aj

výstava fotografií. Spoluautorkou

publikácie je Božena Malovcová.



Obec Liptovská Teplička predstavila

21. júna 2020 novú monografiu obce.

Slávnosť sa konala v kostole po odpustovej

svätej omši. Publikáciu spracoval tím

deviatich autorov pod vedením Zuzany

Kollárovej, spoluautorkami sú aj Božena

Malovcová a Martina Šlampová.



Štrbskí rodáci, historička a archivárka Zuzana 

Kollárová spolu so svojím bratom Petrom Švorcom, 

sú zostavovateľmi monografie obce Štrba. Kniha 

zachytáva históriu obce od jej praveku až do konca 

2. svetovej vojny. Prináša ucelený pohľad na základe 

archeologických a historických výskumov v celom 

rade archívov na Slovensku a v Maďarsku. Bohatý 

fotografický materiál je integrálnou súčasťou celej 

publikácie, všetkých jej kapitol a veľmi vhodne 

dopĺňa text. Spoluautorkou publikácie je aj Božena 

Malovcová.



Láskou zjednotení s podtitulom História a súčasnosť

evanjelického cirkevného zboru vo Švábovciach je

názov publikácie, ktorej zostavovateľkou je Božena

Malovcová spolu so švábovským kňazom Martinom

Zaťkom. Kniha bola uvedená do života 11. októbra

2020 počas slávnosti venovanej 50. výročiu pamiatky

posvätenia miestneho chrámu Božieho a 10. výročia

založenia evanjelickej materskej školy v obci.

Spoluautorkou publikácie je Martina Šlampová.

Knihu uviedol do života generálny biskup ECAV na Slovensku 

Ivan Eľko


