
Coganová Daniela, PhDr.  

 
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, oddělení Státní okresní archiv Semily, od roku 
2002 dosud (archivářka) Spolupracovnice projektu Historického ústavu AV ČR v. v. i.: 
NAKI II č. DG20P02OVV010 [2020-2022] –Prameny Krkonoš. Vývoj systému 
evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho 
využití ve výzkumu a edukaci  
 
E-mail: coganovadaniela@gmail.com 
 
Odborné zaměření: 
Regionální dějiny Podkrkonoší, dějiny správy a samosprávy, městská diplomatika, 
zpřístupňování a evidence archivních fondů a sbírek 

 
Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací: 
1998-2001  tříleté bakalářské studium, obor: Archivnictví – Pomocné vědy 
historické, Pedagogická fakulta, Ústav historických věd, Univerzita Hradec Králové,  
bakalářská práce: Josef Jíra, organizátor osvětového a kulturního života na 
Novopacku (Bc.) 
2002-2009  pětileté magisterské studium, obor: Archivnictví a PVH, Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce: Správní vývoj městečka Pecky 
za Kartuziánů (1627–1782) na základě městských knih (Mgr.), tamtéž 2015 rigorózní 
práce: Dějiny městečka Pecka 1848–1990 (PhDr.)  
 
Zpracování archivních fondů: 
Městský národní výbor Vysoké nad Jizerou, Farní úřad Vysoké nad Jizerou, fondy 
archivů obcí a místních národních výborů, Archiv města Turnova (rozpracován)   
 
Regionální výstavy: 
autorka výstav: Ze 150leté historie novopackého Sokola, Městské muzeum v Nové 
Pace 2012; Vznik Československa a severovýchodní Čechy – putovní výstava pro 
obce a školy okresu spojená s přednáškovou činností, Státní okresní archiv Semily 
2018; Z archivu na Riegrovu stezku, ke 110. výročí založení Riegrovy stezky, Státní 
okresní archiv Semily 2019. 
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grantové projekty GA404/09/0214 (2009-2011) a GA13-09254 S (2013-2015), jedná 
se o revizi stávajícího zastaralého soupisu městských knih a jeho rozšíření za rok 
1526 formou databáze přístupné on-line. (autorský podíl Daniely COGANOVÉ soupis 
městských knih okresu Semily a okrajově i okresu Jičín)  
 
 
 
 
 


