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 1890 - vzniká prvá verejná knižnica vo Vranove nad Topľou na pôde 

vranovského kasína. „Kasíno“ však neoznačovalo centrum hazardných 

hier, ale kultúrno-spoločenský spolok, kde sa schádzali promaďarsky 

cítiaci obyvatelia Vranova. Tu čítali knihy a diskutovali o kultúrnych a 

spoločenských otázkach Vranova a okolia. Prvým knihovníkom sa stal 

okresný zverolekár dr. Jozef Horgónyi. V knižnici sa v tomto období 

nachádzalo 987 zväzkov kníh. 
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 1902 - otvorenie čitárne - poskytovala pre čitateľov knižnice dennú 

tlač. Vo fonde knižnice sa nachádzalo 799 zväzkov kníh, ktoré si 

čitatelia mohli vypožičať dvakrát do týždňa. Za výpožičku sa platil 

poplatok 10 halierov. Čitateľom pre ľahšiu orientáciu v knižných 

tituloch a časopisoch slúžil katalóg kníh  a časopisov. Knihy boli 

uložené v dvoch skriniach.  

 

 1909 - navýšenie knižničného fondu o 147 zväzkov na 946 zväzkov 

kníh. Knižnicu navštívilo 27 čitateľov, ktorí si vypožičali 213 zväzkov 

kníh. Knihy sa mohli požičiavať každý týždeň v poobedňajších 

hodinách. 

      Michnovič, I.: Vranov nad Topľou v 20. storočí, 1.časť, 2002, s. 27, 54. 
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                                  Hotel Magyar  Korona 

                                  sídlo Čítacieho spolku 

  
 1910 - založený Čítací spolok, ktorý sa nachádzal v hoteli Magyar 

Korona (tri miestnosti). V spolku sa čítali denníky v maďarskom jazyku. 

Išlo najmä o denníky, ktoré prinášali najviac informácií z Vranova - 

Zemplén, Felső Zemplén, FelvídékiKözlöny, atď.  
 

 

         
 

 

 Michnovič, I.: Vranov  nad  Topľou v 20.storočí, 1. časť, 2002, s. 54; 

 Kizling, J.: Vranov a okolie na starých pohľadniciach, 2018, s. 18 - 19. 
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 1912 - knižnicu navštívilo 45 čitateľov, vypožičalo sa 327 zväzkov 

kníh a post knihovníka v tomto období zastával Andrej Leškovič. V 

krátkom čase po vzniku Československej republiky doznievala 

činnosť Vranovského kasína (knižnice a čitárne) a Čítacieho spolku. 

Ich činnosť sa skončila v roku 1921. 

 

 1. apríl 1922 - Vranovčania získavajú novú knižnicu na pôde 

Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou 

(ďalej MO MS). 

 
                 Michnovič, I.: Vranov nad Topľou v 20. storočí, 1. časť, 2002, s. 144 - 145. 
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 Jedným z aktívnych členov MO 

MS vo Vranove nad Topľou bol 

učiteľ Jozef Kovář. V MO MS mal 

funkciu tajomníka. Pre žiakov 

meštianskej školy pripravil 18. - 

21. decembra 1932 výstavu kníh 

v hoteli Tatra. Na výstave boli 

vystavené matičné a družstevné 

práce. Kovář žiakom prednášal o 

význame kníh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou, 

 

 

 

zápis v kronike školy 

Výstava kníh v roku 1932 

Fond: ZŠ Juh Vranov nad Topľou, Zápis v školskej kronike. 
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Učiteľský zbor Meštianskej školy vo Vranove nad Topľou 1935 

 

Fond: ZŠ Juh  vo Vranove nad Topľou, fotografia v kronike školy. 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kovář 

V. Junger 

     Oznámenie MO MS o voľbe nových funkcionárov z valného          

     zhromaždenia o voľbe nových funkcionárov z roku 1936 

 

     Fond : OÚ Vranov nad Topľou 1923 - 1945, inv. č. 529, č. šk. 43. 
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 V prvom polroku roka 1939 

zaznamenala knižnica slabšiu 

návštevnosť. Návštevnosť knižnice 

sa zlepšila v lete, k čomu prispelo 

aj presťahovanie knižnice do 

nových priestorov kultúrneho 

domu.  V kultúrnom dome vo 

Vranove nad Topľou bola  otvorená 

čitáreň. Otvorením čitárne došlo k 

zlepšeniu knižničných služieb  

poskytovaných čitateľom. Knižnica 

bola otvorená každú stredu a 

sobotu v čase od 16. hodiny do 18. 

hodiny. Čitáreň využívali čitatelia 

každý deň od 17. hodiny do         

19. hodiny, služby čitateľom 

poskytovala aj v nedeľu v čase od 

15. hodiny do 18. hodiny. 

 

 
 

 

 

Melničák, C.: História vranovských ulíc, 2015, s. 16. 

Budova sídla bývalých priestorov knižnice. 
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V 40. rokoch 20. storočia starostlivosť o osvetu kultúru a šport v 

okrese Vranov nad Topľou pripadla Okresnej osvetovej rade vo 

Vranove nad Topľou (ďalej OOR). Pod záštitou OOR vo Vranove nad 

Topľou bol v roku 1947 usporiadaný jednodňový kurz pre obecných 

knihovníkov v malých obciach. Podľa osnovy kurzu mali prednášku 

viesť: 

 

a) knižničný inšpektor obvodu a osvetový inšpektor 

    okresu, 

b) skúsený knihovník alebo stredoškolský profesor. 
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Osnova prednášky: 

a) knižničný zákon - upozorniť na podstatné časti: literatúra vhodná 

pre knižnice, prírastok v knižniciach, požičiavanie kníh, osoba 

knihovníka, 

b) literatúra a výber z kníh - upriamiť pozornosť na výber vhodnej  

literatúry pre obecné knižnice, 

c)  katalogizácia a správa knižnice - oboznámiť knihovníkov s  

triedením a označovaním kníh a prakticky im ukázať 

katalogizovanie kníh, 

d)   propagácia knihy a čítania - popularizácia čítania kníh  (výstavky 

kníh, miestny rozhlas, čitateľské večierky), 

e) osobnosť knihovníka - knihovník a jeho vzťah ku knihe a čítaniu a 

vzťah ku čitateľovi.  
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Rámcová osnova z jednodňového kurzu pre obecných  knihovníkov v malých obciach 

Fond : Okresná osvetová rada vo Vranove nad Topľou 1946 - 1947, inv. č. 1, č. šk. 1. 
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Objednávací list - účet pre  

normalizované tlačivá verejných  

obecných knižníc 
 

Fond: Okresná osvetová rada vo Vranove nad Topľou  

1946 - 1947, inv. č. 1, č. šk. 1. 
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 Jednou z úloh Povereníctva školstva 

a osvety v Bratislave bolo dopĺňať 

knižničné fondy obecných knižníc – 

darovaním kníh. 

 

 Darovanie kníh  knižniciam v okrese 

Vranov nad Topľou sa uskutočnilo v 

roku 1947. 

 

 Darované boli 2 kolekcie kníh.  Boli 

to povinné výtlačky, recenzné a 

ukážkové exempláre. 

List Povereníctva školstva a osvety o darovaní  kníh pre obecné knižnice                        

Fond: Okresná osvetová rada vo Vranove nad Topľou  

1946 - 1947, inv. č. 1, č. šk. 1. 
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Zoznamy darovaných kníh pre obecné knižnice 

 

Fond: Okresná osvetová rada vo Vranove nad Topľou 1946 - 1947 ,  inv. č. 1, č. šk. 1. 
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 Obecné knižnice v okrese Vranov nad Topľou vypracovávali o svojej 

činnosti ročné správy a zasielali ich na miestne národné výbory v 

obciach okresu. Takéto správy o činnosti obecných knižníc sa nám 

zachovali z rokov 1950 a 1951 a môžeme sa z nich dozvedieť: 

veľkosť knižničných fondov, počet vypožičaných kníh, počet 

čitateľov, o financovaní knižníc, o umiestnení knižníc, o osobe 

knihovníka. Z týchto správ boli vypracované súhrnné správy, ktoré     

sa ďalej prerokovávali orgánmi ONV vo Vranove nad Topľou. 
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Správa o činnosti za rok 1951 - Verejná obecná knižnica v Michalku 

 

Fond: Okresný národný výbor Vranov nad Topľou 1949 - 1954, inv. č. 184, č. šk. 100. 
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 V marci 1951 vydalo Povereníctvo informácií a osvety úpravu, na 

základe ktorej sa obecné aj mestské knižnice premenovali na 

„ľudové knižnice“. V našom okresnom meste preto vznikla Okresná 

ľudová knižnica (ďalej OĽK). Úlohou knižnice bolo vychovávať 

obyvateľov mesta ideovo-politicky a mravne a to prostredníctvom 

čítania vhodných kníh a realizovaním kultúrnych podujatí. V 

decembri 1952 sa OĽK zlúčila s Domom osvety vo Vranove nad 

Topľou na základe výnosu, ktorým sa zriaďovali domy osvety.  

 

Michnovič, I.: Vranov nad Topľou v 20. storočí, 2. časť, 2005, s.100. 
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 Hodnotením okresnej a obecných knižníc vo Vranove nad Topľou sa 

zaoberala súhrnná správa z roku 1954, prerokovaná na zasadnutí 

Rady ONV vo Vranove nad Topľou. Zo správy sa dozvedáme, že v 

okrese Vranov nad Topľou bolo 46 obecných knižníc. Obecné 

knižnice boli v správe podrobené kritike za neplnenie svojich 

povinností, nedostatočné personálne obsadenie, ako aj za  

prítomnosť nevhodnej literatúry. 

 O niečo priaznivejšia bola situácia v Okresnej ľudovej knižnici vo 

Vranove nad Topľou, čo dokladajú nasledovné údaje: 
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Literatúra 
Počet 

zväzkov 
Ukazovateľ Počet 

Krásna 1532 Čitatelia 578 

Pre mládež 483 Z toho detí 344 

Politická 111 Výpožičky 5000 

Poľnohospodárska 103   

Technická 39 

Prírodovedecká 6 

Ostatná 105 

Spolu 2379 

Zápisnica  zo zasadnutia Rady ONV vo Vranove nad Topľou z marca 1954  

Fond: ONV vo Vranove nad Topľou 1949 - 1954, inv. č. 15. 
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 O vedení kultúrno-osvetových činností a knižnice sa dozvedáme zo 

súhrnnej správy  z roku 1954. Zo správy vieme, že v 50. rokoch 20. 

storočia bol vedúcim knižnice pán Repko. Prácou knihovníčky bola 

poverená pani Lahitová a post knižničnej inšpektorky ONV zastávala 

pani Petrigová. Koncom roka 1954 mala knižnica 2716 kníh a 489 

čitateľov. O prečítaných knihách sa v  knižnici uskutočnili besiedky.  

(Rozprávka o Leninovi, Slovenské rozprávky, Čenkovej deti atď.) 

Zrealizovala sa aj čitateľská konferencia o knihe K. Lazarovej „Osie 

hniezdo“. 

 
 

 
Zápisnica zo  zasadnutia Rady ONV vo Vranove nad Topľou z decembra 1954 

Fond: ONV vo Vranove nad Topľou 1949 - 1954, inv. č. 17. 
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 K odčleneniu OĽK vo Vranove nad Topľou od Domu osvety vo 

Vranove nad Topľou došlo 1. januára 1955. V tomto období sa 

riaditeľkou knižnice stala Emília Burdová. V 60. rokoch 20. 

storočia došlo k zrušeniu okresu Vranov nad Topľou a OĽK vo 

Vranove nad Topľou sa zreorganizovala na Miestnu ľudovú 

knižnicu a stala sa pobočkou OĽK v Michalovciach. V tomto období 

knižnica zápasila s nevhodným umiestnením ako a s obmedzenými 

finančnými prostriedkami. K zlepšeniu situácie došlo v roku 1968, 

kedy bol opäť vytvorený okres Vranov nad Topľou. 
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 V roku 1968 došlo aj k opätovnému otvoreniu knižnice vo Vranove 

nad Topľou. V 70. rokoch 20. storočia, na skvalitnenie knižničných 

služieb, bola v knižnici vytvorená biblio-graficko-informačná 

služba a vydával sa aj metodický spravodajca. K trom oddeleniam 

detskému, dospelému a bibliografickému, pribudlo aj štvrté oddelenie 

a to oddelenie politickej a náučnej literatúry. 

 
         

 
Kol. autorov: 95 naj zo života vranovskej knižnice, 2017, s. 4 - 5. 
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35. výročie Slovenského 

národného povstania v roku 

1979 - výstavka 

 

 Spolupráca knižnice s KaSS a 

kinom Topľa vo Vranove nad 

Topľou, 

 

 Príprava podujatia a besedy s 

účastníkmi SNP, 

 

  Premietanie filmu a výstava 

kníh a publikácií o SNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Zápis v kronike mesta 

Fond: MsNV vo Vranove nad Topľou 1949  - 1990. 
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 Knižnica pri organizovaní súťaží spolupracovala aj s okresnými 

knižnicami a školami, preto v roku 1981 usporiadala súťaž o 

najkrajší denník. Súťaž s názvom „Pozdrav komunistickej 

strane“ bola zorganizovaná na počesť 60. výročia komunistickej 

strany. Úlohou súťaže bolo získať aktívnych čitateľov knižnice, ale 

tiež pochopiť úlohu strany pri budovaní socialistickej spoločnosti. 

Do súťaže sa zapojilo 52 súťažiacich zo 7 knižníc. Medzi najkrajšie 

denníky patrili denníky 3 žiačok: S. Hlivkovej, M. Bitnerovej a M. 

Kentošovej. Knižnica tiež v roku 1981 zorganizovala 1142 podujatí 

pre deti a dospelých. 
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Súťaž o najkrajší denník 

„Pozdrav komunistickej strane“ v roku 1981 

Zápis v kronike mesta 

Fond: MsNV vo Vranove and Topľou 1949 - 1990. 
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 V roku 1982 bola do funkcie riaditeľky knižnice vymenovaná Margita 

Foberová. Knižnica sa v tomto roku rozšírila o pobočku na Sídlisku 

1. mája. K novým formám práce s čitateľom prispela i 

medziknižničná výpožičná služba, budovanie kartotéky 

osobností okresu Vranov nad Topľou, stretnutia so spisovateľmi 

(D. Harmanovou, R. Móricom, B. Mačingovou atď.). V rámci akcie 

Týždeň detskej knihy vo Vranove nad Topľou sa zaviedli nové 

formy práce s detskými čitateľmi - exkurzie, zápisy prváčikov, besedy 

pre rómske deti v pionierskych táboroch.  

 

 

 Kol. autorov: 95 naj zo života vranovskej knižnice, 2017, s. 5. 
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Riaditeľky knižnice  s kolektívom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michnovič, I.: Vranov nad Topľou v 20. storočí 2. časť, 2005, s.  228. 
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 Pracovníci Okresnej knižnice vo Vranove nad Topľou v roku 1985 

zorganizovali, pre učiteľov slovenského jazyka a 225 žiakov, veľmi 

zaujímavú besedu so spisovateľmi Boženou Mačingovou a 

Michalom Sabadošom. Hostia najprv hovorili o svojom živote a 

práci. Deti veľmi zaujali smutné, ale aj veselé zážitky hlavného 

účastníka 2. svetovej vojny Michala Sabadoša. Z tvorby pani 

Mačingovej, žiakov zaujalo rozprávanie o knihách: „Danuška“ a 

„Šibalstvá mravčiaka Štipka.“ O tom, že išlo o veľmi zaujímavé a 

poučné  podujatie svedčí aj družná beseda, ktorá sa rozprúdila 

medzi účastníkmi. 
 

Zápis v kronike mesta 

Fond: MsNV vo Vranove nad Topľou 1949 - 1990. 
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Činnosť Okresnej knižnice  

vo Vranove nad Topľou v roku 1986 

 v marci 1986 sa uskutočnila pre 

seniorov beseda na tému ako zbierať 

liečivé rastliny. Pracovníci  knižnice 

ju spojili s premietaním 

dokumentárneho filmu, ukážkami a 

výstavou kníh, 

 na vzbudenie záujmu o knihy 

pracovníci knižnice organizovali: 

besedy o knihách so spisovateľmi, 

kvízy, literárne hry, 

 pre žiakov bola zaujímavá aj beseda, 

s redaktormi I. Gofusom a A. 

Mustinovou, o práci redaktora.  

     

           Zápis v kronike mesta 

Fond: MsNV vo Vranove nad Topľou 1949 - 1990. 
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 2. apríl 1987 - vyhlásený za Medzinárodný deň detskej knihy bol 

významným dňom aj pre OK vo Vranove nad Topľou. Na počesť 

narodenia detského rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa v 

knižnici uskutočnilo pre mladší školský vek súkienko na motívy 

rozprávky Sedmikráska. Deťom sa podujatie veľmi  páčilo a pokúšali 

sa o vlastné prevedenie a ilustrovanie rozprávky. 

  

 Okresná knižnica v roku 1987 otvorila hudobné oddelenie               

a klubovú čitáreň, ktorá bola otvorená v pondelok, utorok, stredu 

a piatok. 
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Činnosť Okresnej knižnice  

vo Vranove nad Topľou v roku 1987 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Zápis v kronike mesta 

Fond: MsNV vo Vranove nad Topľou 1949 - 1990. 
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 V marci 1989  - „Mesiac knihy„ sa zaviedli v OK vo Vranove nad 

Topľou viaceré novinky pre čitateľov a používateľov služieb knižnice. 

Bol zorganizovaný Deň otvorených dverí a slávnostný zápis 

prvákov. Ďalšie podujatie pripravilo oddelenie pre deti, 

zdramatizovalo rozprávkové pásmo „O čom rozprávali slová.“ 

 

 Uskutočnili sa besedy so spisovateľmi, prednášky, filmové 

premietania, gramokoncert, videoprogramy atď. S veľkým 

záujmom sa stretla prednáška psychológa na tému: „Ako môže 

kniha zbaviť človeka stresu.“ 

 

Foberová Margita: Mesiac knihy, In: Vranovské noviny, 1989, roč. XXI, č. 10. 
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 Na začiatku 90. rokov 20. storočia sa v okrese Vranov nad Topľou 

nachádzalo 74 knižníc. Z toho počtu bola 1 knižnica okresná, 12 

knižníc strediskových a 61 knižníc miestnych. V tomto období 

dochádza k zmene riadenia knižníc. Okresná knižnica vo Vranove 

nad Topľou prešla pod priame riadenie Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky. Knižnice v  okrese sa dostali pod riadenie 

obecných úradov a to sa negatívne odrazilo na ich fungovaní. Kvôli 

finančným problémom boli mnohé knižnice v priebehu 90. rokov 20. 

storočia zrušené. V tomto období mali v okresnej knižnice premiéru: 

„Nedeľa v knižnici a iné podujatia“.  
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 Metodické oddelenie v priebehu 90. rokov 20. storočia 

usmerňovalo knižnice v oblasti poskytovania knižničných služieb. 

Organizovali sa metodické dni v strediskových knižniciach. Funkciu 

riaditeľky knižnice v tomto období zastávala Tatiana Koščová. 

Knižnica organizovala rôzne podujatia či už na podporu čítania 

alebo príjemného využitia voľného času Vranovčanov. Knižnica 

na spracovanie knižničného fondu zakúpila program LIBRIS a na 

spracovávanie bibliografických záznamov slúžil program BIBLIS. 

Došlo aj k zmenám názvu knižnice najprv na Vihorlatskú knižnicu a 

potom na Hornozemplínsku knižnicu. 

 

 
 Kol. autorov: 95 naj zo života vranovskej knižnice, 2017, s. 6. 
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Stretnutia (besedy)  

v Hornozemplínskej knižnici 
 

 

 

 

 

 

 

 
Michnovič, I.: Vranov nad Topľou  

v 20. storočí 2. časť, 2005, s. 313. 
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 Michnovič, I.: Vranov nad Topľou v 20. storočí 2. časť, 2005, s. 314. 
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 V 21. storočí sa knižnica pripojila k internetu. Zapojila sa do prvého 

ročníka projektu Týždeň slovenských knižníc a zorganizovala 

autorské súťaže Vranovský Literát a Rozprávka 2000. Zriadilo sa 

nové oddelenie špeciálnych služieb a čitárne, kde došlo k 

zriadeniu informačného centra pre nezamestnaných. Pre lepšiu 

motiváciu detského čítania sa knižnica zapojila do projektu V čítaní 

je poznanie. Pre deti sa pripravilo podujatie Noc s Andersenom - 

detskí čitatelia strávili noc v knižnici. Zaviedol sa knižnično-

informačný systém KIS3G, ďalej sa zaviedol systém Virtua pre 

služby čitateľom.  
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 Hornozemplínska knižnica v roku 2002 oslávila významné jubileum - 

80. výročie vzniku knižnice. Pri tejto príležitosti boli bývalé aj 

súčasné knihovníčky prijaté v obradnej sieni primátorom mesta 

Vranov nad Topľou. Primátor mesta Milan Muška zablahoželal 

knihovníčkam k jubileu. V príhovore sa  knihovníčkam poďakoval za 

vzornú prácu a vyjadril želanie, aby v knižnici pribúdalo kníh i 

čitateľov. Po prednesení príhovoru pristúpil k odovzdávaniu 

Čestného uznania za rozvoj knižnice. Osláv sa zúčastnili aj 

predstavitelia iných kultúrnych ustanovizní v okrese. 
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80. výročie založenia knižnice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                            

 

 Zápis v pamätnej knihe 

Fond: MsÚ vo Vranove nad Topľou 1991 - 2006. 
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 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou aj v súčasnosti 

poskytuje pre verejnosť široké spektrum kultúrnych informácií a 

organizuje podujatia kultúrneho a vzdelávacieho charakteru. Pre 

čitateľov je k dispozícií v knižnici 75 000 dokumentov a za rok do 

fondu knižnice pribudne okolo 4000 nových  kníh. Každoročne 

knižnica zorganizuje viac ako 550 podujatí pre všetky vekové 

skupiny s cieľom propagovať činnosť knižnice pre všetky vekové 

kategórie. Knižnica využíva aj najmodernejšie technológie: 

sprístupnenie 3D tlače, aktivity s kreatívnou dielňou FabLab, 

počítačové kurzy. 
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