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Usporiadanie tematických odborných výstav je v priestore viacerých štátnych archívov stále výnimočné. Pre milovníkov dejín, záujemcov nielen z radov odbornej
verejnosti či bádateľov takéto podujatie ponúka možnosť vidieť i dotknúť sa vybraných primárnych prameňov – archívnych dokumentov, ktoré dané inštitúcie odborne a vedecky spracovávajú, ochraňujú i sprístupňujú.
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Štátny archív v Prešove – expozícia
Foto: M. Domenová

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove (ŠA PO) vo svojich priestoroch
(na Slanskej 31 v Prešove – Nižnej Šebastovej), v budove niekdajšieho františkánskeho kláštora, usporiadal dňa 29. marca 2019 zaujímavú jednodňovú výstavu, označenú ako prehliadka vybraných archívnych dokumentov s prepojením na mesto
Prešov. Podujatie zorganizoval pri príležitosti 720. výročia udelenia mestských výsad
Veľkému Šarišu, Prešovu a Sabinovu v roku 1299. Okrem uvedeného privilégia zachovaného v tranzumpte Spišskej Kapituly z roku 1394 si mohli záujemcovia pozrieť
aj iné dokumenty obdobia stredoveku až novoveku (do 19. storočia) či už v podobe
originálov, výnimočne faksimile (privilegiálna listina z roku 1299 v podobe konfirmácie Karola Róberta z roku 1314), resp. o viaceré farebné xerokópie z dokumentov
(napr. najstarší dokument v archíve z roku 1261 z fondu Magistrát mesta Prešov,
erbová listina z roku 1543 a i.). Písomnosti boli vystavené v priestoroch bádateľ-
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ne a v presklených skriniach chodby archívu. Z dokumentov, ktoré boli verejnosti
sprístupnené v origináloch, možno uviesť dokument zachytávajúci zmienku o Pentapolitane z roku 1412, udelenie práva skladu mestu z roku 1538, ktoré potvrdil
Leopold I. v roku 1690, list Márie Terézie k voľbám do prešovského zastupiteľstva
z roku 1740 písaný v slovenčine, súpis domovej dane mesta z roku 1780.
Vstup na výstavu bol voľný, záujemcom bol zo strany archivárov – zamestnancov ŠA PO poskytnutý cyklický lektoring.
Výstavu si pozreli aj všetci členovia – pedagógovia z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Inštitútu histórie FF PU v Prešove a v rámci výučby aj
niektorí študenti odboru (2. ročník bakalárskej formy štúdia) archívnictva. Podujatie umožnilo stretnutie sa archivárov i nearchivárov v priateľských rozhovoroch
a v príjemnom prostredí ŠA PO.
Veríme, že prešovský štátny archív usporiada v budúcnosti aj iné odborné podujatia či výstavy, kde dôjde k ďalšiemu prepojeniu teórie s praxou.
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