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ŠTUDENTSKÉ  KNIŽNICE NA PREŠOVSKOM EVANJELICKOM KOLÉGIU V 19. 

STOROČÍ
1
 

 

 

Libuša Franková 

 

Významným zázemím rozvoja pedagogickej a vedeckej činnosti na prešovskom 

evanjelickom kolégiu boli knižnice. Okrem historickej Kolegiálnej knižnice
2
, ktorá mala 

veľký význam nielen pre vzdelávaciu činnosť na škole, ale aj pre kultúrny život v meste 

aj okolí a súčasťou ktorej bola od 30. rokov ako „večný depozit“ Szirmayho 

knižnica
3
, pôsobili na kolégiu v 19. storočí tiež knižnice študentských samovzdelávacích 

spolkov, strediská ich samovzdelávania, získavania poznatkov z literatúry, jazyka, histórie 

atď.. V roku 1804 prešlo kolégium do správy Potiského dištriktu a školskú činnosť začalo 

realizovať ako osemtriedne gymnáziu, spolu s ďalšími dvoma najvyššími triedami 

poskytujúcimi vyššie vzdelanie vyučovaním filozofických a teologických disciplín.
4
 Od 

druhej polovice storočia, v dôsledku zavedenia Thunovej školskej reformy v Uhorsku po 

roku 1852, bolo kolégiu priznané „právo verejnosti“. Muselo sa prispôsobiť organizačným 

a obsahovým zmenám v podobe nariadení, ktoré sa týkali štátnych škôl a ktoré v priebehu ich 

zavádzania boli postupne menené a dopĺňané. Z pôvodného desaťtriedneho kolegiálneho 

gymnázia vzniklo osemtriedne gymnázium, nazývané aj vyšším gymnáziom (Főgymnasium) 

so štyrmi nižšími triedami (Algymnasium). Z deviatej a desiatej triedy pôvodného gymnázia 

boli zriadené teologický ústav (Hittanintézet), od roku 1851 s trojročným a od roku 1884 so 

štvorročným štúdiom ako teologická akadémia (Theologiai akadémia) a v rokoch 1861 – 

                                                 
1
 Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1/0278/12: Šľachtické knižnice na východnom Slovensku.  

2
 Vo funkcii knihovníka sa striedali profesori školy, v rokoch  1817 – 1833 Michal Greguss, 1833 – 1865  

Andrej Vandrák, 1865 – 1866, 1869 – 1878 Jakub Florián, 1878 – 1881 Fridrich Hazslinszky, 1881 – 1891 

Jakub Florián, 1892 – 1901 Fridrich Hazslinszky a v rokoch 1902 – 1918 Ľudovít Frenyó. V roku 1903 sa 

kolegiálna knižnica stala členom celoštátneho Zväzu knižníc a múzeí a mala byť sprístupnená aj širšej 

verejnosti. FRANKOVÁ, Libuša. Dejiny prešovského kolégia v kontexte národnokultúrneho života Slovákov. 

Prvá polovica 19. storočia. Prešov : ManaCon, 1999, s. 56-57; REPČÁK, Jozef. Historický vývoj kolegiálnej 

knižnice. In: Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Ed. Imrich Sedlák. Košice : Východoslovenské 

vydavateľstvo, 1967, s. 271-187; MV SR, Štátny archív (ŠA) Prešov, fond Evanjelické kolégium Prešov (EKP), 

krab. 5, inv. č. 94. Zápisnice kolegiálneho správneho výboru 1900 – 1919. 
3
 K najvýznamnejším darcom Kolegiálnej knižnici v prvej polovici 19. storočia  patril Ján Szirmay, statkár 

z Pozdišoviec, inšpektor a člen patronátneho výboru kolégia, ktorý sa v roku 1833 rozhodol odovzdať do 

užívania prešovského evanjelického dištriktuálneho gymnázia, jeho profesorov a študentov ako „večný depozit“ 

– Fidei comissum, rodinnú šľachtickú knižnicu osvietenského typu približne so 14 000 zväzkami kníh a 

časopisov. ŠA Prešov, fond EKP, inv. č. 1032. Bibliotheca Szirmayane 1833 (Darovacia zmluva); Ordines 

Bibliothecae Szirmayanae, Cives Collegii concernentes. 
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1878 bol zriadený dvojročný právnický náukobeh, od roku 1878 ako štvorročná právnická 

akadémia (Jogakadémia). V roku 1873 bol ku kolégiu pričlenený trojročný učiteľský ústav 

(Tanitóképző-intezét), premiestnený z Nyíregyházy, od roku 1899 so štvorročným štúdiom. 

Od roku 1892 rozvíjalo kolégium školskú činnosť ako Prešovské kolégium Potiského 

dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, a to na základe uznesení zasadnutí 

dištriktu v Dobšinej a Poprade v rokoch 1891 – 1892.
5
 

Organizačné a obsahové zmeny od začiatku 19. storočia a v druhej polovici storočia 

najmä v dôsledku zásahu štátnej školskej politiky, ovplyvnili činnosť nielen študentských 

spolkových knižníc, ale v druhej polovici storočia aj činnosť zakladaných odborných knižníc 

kolegiálnych ústavov – teologickej akadémie, právnickej akadémie, gymnázia a učiteľského 

ústavu a tiež činnosť študentských knižníc na pôde študentských samovzdelávacích spolkov. 

Fondy študentských knižníc sa rozširovali predovšetkým darmi, alebo závetmi od 

podporovateľov kolégia, bohatých mešťanov, národných dejateľov, učiteľov a študentov 

školy, ale aj kúpou z prostriedkov knižníc – z drobných poplatkov vyberaných od študentov, 

alebo z financií získaných z kultúrnych podujatí.  

Od 20. rokov 19. storočia  sa študenti na kolégiu, najmä teológovia, začali aktivizovať 

v súlade so školskými zákonmi, na základe prijatých stanov, pod dohľadom profesorov 

a spravidla na etnickom princípe v spolkovej jazykovej aj záujmovej činnosti. Študentská 

spolková činnosť neraz prekročila rámec školy a podieľala sa na spoločenských udalostiach v 

meste a okolí. Spočiatku mala samovzdelávací charakter, ale postupne odrážala aj aktivity 

národných hnutí. Súčasťou uvedených aktivít bolo aj zakladanie a činnosť študentských 

spolkových knižníc.
6
 

Ako prví začali realizovať spolkové aktivity maďarskí študenti pod patronátom 

profesora a rektora školy Michala Gregussa a za pomoci Karola Nemessányho, študenta a 

                                                 
5
 Bližšie aj ku školským nariadeniam z roku 1849 Grundsätze für provisorische Organisation des 

Unterrichtwesens in dem Kronlande Ungar a Entwurfe der Organisatiom der österreichischen Gymnasien und 

Realschulen VASIĽOVÁ, Darina. Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v.  (1850 – 

1918). Prešov : Universum, 2008, s. 13-14, 46.  
6
 Študentské  spoločnosti vznikali  od  roku  1825  na vyšších  evanjelických   školách  východného  Slovenska v 

súvislosti s možnosťou jazykového sebavzdelávania sa študentov a v dôsledku vládneho zavedenia štatútu  o ich 

všestrannej  príprave pre budúce povolanie  zavedením  nových  vyučovacích  predmetov, ktorý kládol dôraz aj 

na ich jazykovú pripravenosť v rodnej reči. Popri zachovaní latinského vyučovacieho  jazyka  začali študenti, 

najmä teológovia na prešovskom kolégiu rozvíjať jazykovú a kultúrnu činnosť. Prvé študentské spolky vznikali 

na slovenských evanjelických školách od 20. rokov, v Kežmarku (1824), Bratislave (1828), Levoči (1832), 

Prešove (1832), Banskej Štiavnici (1834) a Modre (1839). Slovenská spoločnosť na kolégiu bola popri 

študentských spoločnostiach v Kežmarku a Levoči v popredí národného pohybu na východnom Slovensku. 

FRANKOVÁ, Libuša. Dejiny prešovského kolégia v kontexte národnokultúrneho života Slovákov. Prvá 

polovica 19. storočia. Prešov : ManaCon, 1999, s. 76-77; TAJTÁK, Ladislav. Spoločenské a národnostné 

pomery na východnom Slovensku v 19. a začiatkom 20. storočia. In: Prešovské kolégium v slovenských 

dejinách. Zost. Imrich Sedlák. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 69-75. 
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vychovávateľa u Františka Pulszkého a tiež študenta Andreja Vandráka,  budúceho  profesora  

kolégia. V roku 1827 si zriadili knižnicu s Maďarskou čitateľskou spoločnosťou. Stanovy 

spoločnosti nariaďovali členom dodržiavať školské zákony, plniť si  povinnosti vyplývajúce z 

náplne jej činnosti, najmä povinne sa zúčastňovať zasadnutí. Neúčasť sa mala trestať pokutou 

20 grajciarov. Stanovy zároveň zakazovali členom spolku prezentovať medzi študentmi  

akékoľvek jazykové či etnické spory a nedorozumenia. V školskom roku 1829/30 bola 

spoločnosť programovo zreorganizovaná podľa vzoru Maďarskej spoločnosti na šopronskom 

a bratislavskom evanjelickom lýceu. Kontakty udržiavala so študentskými spoločnosťami aj 

v Sárospataku, Levoči a Kežmarku. Prijaté stanovy – Ustanovenia prešovskej Maďarskej 

spoločnosti kládli v činnosti spoločnosti – Magyar-Társaság dôraz na jazykové, literárne 

a knižničné aktivity. Knižnica Maďarskej spoločnosti bola v tom čase jedinou maďarskou 

knižnicou v Prešove a koncom 40. rokov evidovala viac ako 500 zväzkov kníh.
7 

Nemeckí študenti, početne zastúpení spolu s profesormi nemeckej národnosti na 

kolégiu, ale aj študenti ovládajúci nemecký jazyk, sa začali organizačne združovať v 

Nemeckom spolku – Deutsches Verein. O činnosti spolku sa zachoval len torzovitý archívny  

materiál. Pravdepodobne začal pracovať už v 20. rokoch, aj keď najstarší zachovalý 

dokument pochádza z roku 1842 a sú ním stanovy  spoločnosti –  Gesetze, v ktorých je 

uvádzaný aj knihovník. Obsahujú dôvody založenia spolku s cieľom pomôcť podľa  možnosti 

nemeckým  študentom zdokonaľovať sa vzájomnou pomocou v nemeckom jazyku na základe 

kréda: "čo duch slobodne stvorí, nebude svojvoľne ničiť." Stanovy určili vnútorný spolkový 

poriadok, ktorý sa týkal členov a funkcionárov spolku a ich povinností, ako aj priebehu 

spolkových zasadnutí. Funkciu predstaveného spolku – Vorsteher (predsedu) vykonával  

profesor triedy rétoricko-poetickej Andrej Kreizell, ostatné spolkové funkcie vykonávali 

študenti. Väčšina  nemeckej študujúcej mládeže na kolégiu sa v 40. už nezapojila do 

spolkových aktivít. Nemecký spolok ostal málopočetnou samovzdelávacou študentskou 

inštitúciou, ktorú založilo 15 študentov a v roku 1846 v ňom rozvíjali aktívnu činnosť už len 

12 študenti. V rokoch  1842 – 1846 pracovalo v nemeckom študentskom 44 členov a bol v 

                                                 
7
 Cieľom spolku bolo venovať sa s väčšou intenzitou maďarskému jazyku  a  literatúre,  objavovať  nové  

talenty a pomáhať im v ich  literárnych aktivitách. Hlavnými dozorcami spolku – predsedami sa postupne po 

odchode Gregussa stali profesori maďarského jazyka Július Sárossi, Jozef Benczur, Jozef Székács a Andrej 

Vandrák. Ďalšie funkcie vykonávali  študenti. V druhej polovici 19. storočia rozvíjal činnosť pod patronátom 

kolegiálneho gymnázia. BODOLAY, Géza. Vrcholné obdobie prešovskej Maďarskej spoločnosti v minulom 

storočí. In: Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Zost. Imrich Sedlák. Košice : Východoslovenské 

vydavateľstvo, 1967, s. 176-177; HÖRK, Jozef.  Az eperjesi ev. ker. Collegium törtenéte. I. füzet. Kassán : 

Nyomatott Bernovits Gustáv, 1896, s. 432.   
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podstate uzavretou študentskou spoločnosťou. Napriek tomu študenti na jeho pôde  rozvíjali 

literárne aktivity,   ktorými prispeli k pestrosti kultúrneho kolegiálneho života.
8
  

Prebúdzajúce sa národné vedomie študentov maďarskej a nemeckej národnosti  

ovplyvňovalo kultúrne ambície a snahy o spolkovú činnosť aj u slovenských  študentov.  A  

to v čase, keď sa do centra národných hnutí v Uhorsku, teda aj u Slovákov, dostávala 

študujúca mládež, ktorá postupne výraznejšie rozšírila národný program v kultúrnych, 

literárnych a o niečo neskôr aj v národnopolitických a sociálnych otázkach, podieľajúc sa aj 

na jeho realizácii. Dôležitú úlohu pri podnecovaní národnokultúrneho života slovenských  

študentov na kolégiu, v meste aj v okolí zohrali aktivity generácie Jána Kollára, Pavla Jozefa 

Šafárika, Jána Hollého a Martina Hamuljaka, no predovšetkým štúrovskej generácie. 

Národnokultúrna činnosť slovenskej študujúcej mládeže sa rozvíjala postupne, od hlbšieho 

záujmu jednotlivcov  o materinský jazyk a vzdelávanie sa v ňom, cez poznávanie národných 

dejín a literatúry až k zakladaniu samovzdelávacích krúžkov.  

Založenie Slovenskej spoločnosti na prešovskom kolégiu sa ustálil v slovenskej 

historiografii do roku 1832, napriek možnej aktivite slovenských študentov už od konca 20. 

rokov, predovšetkým zásluhou Michala Miloslava Hodžu, ktorý na škole študoval v rokoch 

1829 – 1832 filozofiu a teológiu,
9 či pomerne priaznivým podmienkam pre rozvoj  národného 

života, ktoré by mohli naznačovať aj dôvod pozvania národovca a dramatika Jána Chalupku 

na uvoľnené miesto profesora teológie v roku 1831. Formálne aj právne vznikla Slovenská 

spoločnosť na jeseň 1832 zásluhou Jonáša Záborského a Jozef Srnku pod patronátom 

profesora a rektora školy Antona Ľudovíta Munyayho. Záborský a Srnka si do Prešova 

priniesli skúsenosti zo spolkovej činnosti z kežmarského študentského prostredia, kde 

študovali v rokoch 1828 – 1832.
10 Za podpory Munyayho a Jána Kollára založili študentskú 

Knižnicu česko-slovenskú. Podľa stanov spoločnosti hlavný dozor nad knižnicou mal jej 

predseda. Využívať ju mohli riadni členovia spoločnosti, nečlenovia len za súhlasu predsedu 

a za požičané knihy museli zaplatiť 2 groše na mesiac. Knižnica fungovala z finančných  

príspevkov členov spoločnosti – každý prispieval 1 zlatým, zo skromných príspevkov a 

                                                 
8
 Obyvatelia Prešova nemeckej národnosti  boli v tomto období druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľstva. 

Z údajov kolegiálnych matrík je známe, že v 40. rokoch zo zistených 31 členov spolku 18 študenti  pochádzali 

zo Spišskej stolice, 4 zo Šarišskej stolice, 3 z Prešova a po 1 zo stolice Zemplínskej, Hontianskej, Liptovskej, 

ale  aj z Košíc, Čiech a Haliče. Väčšina z nich bola študentmi rétorickej, donatistickej a logickej triedy, a tiež 

právnického kurzu. ŠA Prešov, fond EKP, inv. č. 129. Gesetztafel des im Jahre 1842 am Eperieser Collegio 

entstandenem Deutschen Vereins; inv. č. 378. Eingetragen durch die Glieder des Deutschen Vereins im Jahre 

1845. 
9
 ŠA Prešov, fond EKP, inv. č. 246. Matricula Juventutis studiosae Collegio Distr. Evang. Aug. Eperiessiensi. 

V matrike bol zapísaný pod číslom 2048. 
10

 HVIZDOŠ, Ladislav. Dve kapitoly o prešovských štúrovcoch. In: Slovenská literatúra. Roč. 4,  1947, s. 332-

333, 336.   
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knižných darov od evanjelickej inteligencie – duchovných a učiteľov z Liptovského 

Mikuláša, prešovského evanjelického farára Felixa, študujúcej mládeže, najmä z Liptovského 

Sv. Mikuláša, ktorá darovala 10 zlatých získaných z divadelného predstavenia a tiež od 

mikulášskeho divadelného ochotníckeho krúžku.
11

 

K prvým darcom a napomáhateľom knižnice patrili Ján Kollár a Jozef Milovuk, ktorí 

poslali spoločnosti knihy v sume približne 100 zlatých, tiež Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, 

Michal Hlaváček, Anton Ľudovít Munyay, Karol Kuzmány, Ján Kadavý. Slovenské knihy od 

Kollára a najmä od Féjerpataky-Belopotockého získavala prostredníctvom Jozefa Srnku, 

ktorý bol jeho stálym komisárom. Z kníh, ktoré daroval Munyay študentskej knižnici sa 

zachovala Doležalova Grammatica Slavico-Bohemica (1746) s latinským zápisom: Ex 

Oblatione Plurimum Venerandi Domini Antoni Ludovici Munyay S. S. Theologiae  

proffesoris posidet Bibliotheca slavica 1832. V prvom roku činnosti mala knižnica približne 

200 zväzkov. V rámci výpožičných služieb ich poskytovala aj širšej verejnosti, ktorá 

prejavila záujem o výpožičky. Študujúca mládež však pociťovala v knižnici najmä nedostatok 

slovníkov.
12

 Vďaka darom, finančným podporám a vlastnou snahou slovenských študentov 

evidovala knižnica koncom 30. rokov cez 250 zväzkov kníh a v školskom roku 1845/46 300 

zväzkov. Nachádzali sa v nej okrem kníh v slovenskom jazyku aj české, ruské, srbské, 

chorvátske a poľské, napríklad diela Jána Kollára, Karla Hynka Máchu, Pavla Jozefa 

Šafárika, či Jána Hollého, a tiež časopisy, napríklad Plody, Kuzmányho Hronka, Květy – 

Národní zábavník pro Čechy, Moravany a Slováky, Časopis Českého musea, o čom prešovskí 

študenti informovali bratislavský Slovanský ústav v liste zo dňa 11. januára 1840. V knižnici 

spolku sa nachádzali Slovenskje národňje novini s prílohou Orol tatránski.
13

 

Od druhej polovice 19. storočia dochádzalo na kolégiu k oživeniu študentskej 

záujmovej mimoškolskej činnosti, rozvíjanej naďalej na etnickom základe a realizovanej na 

pôde samovzdelávacích spolkov (krúžkov). Zameriavaná bola na zdokonaľovanie sa 

v rodnom jazyku, vlastnú literárnu tvorbu a jej hodnotenie a na získavanie odborných 
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 Archív literatúry (AL), Slovenská národná knižnica (SNK) Martin, sign. M 47 A 38. List Jonáša Záborského 

bratislavskej Spoločnosti česko-slovanskej z 28. 1. 1833; ZÁBORSKÝ, Jonáš. Vlastný životopis. Výber z diela 

II. Bratislava, 1953, s. 246 an. 
12

 AL, SNK Martin, sign. M 47 A 28. List Slovenskej spoločnosti v Prešove bratislavskej Spoločnosti česko-

slovanskej zo dňa 15. júna 1836. REPČÁK, Jozef. Knižnica slovenskej študujúcej mládeže na ev. kolégiu 

v Prešove v 19. storočí. In: Slovenská národná knižnica. Roč. 1, č. 1, 1944, s. 15-19.   
13

 AL, SNK Martin, sign. M 47 A 38. List Jonáša Záborského bratislavskej Spoločnosti česko-slovanskej z 28. 

1. 1833; REPČÁK, Jozef. Historický vývoj kolegiálnej knižnice. In: Prešovské kolégium v slovenských 

dejinách.  Zost. Imrich Sedlák. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 279-280; REPČÁK, Jozef. 

Knižnica slovenskej študujúcej mládeže na evanjelickom kolégiu v Prešove v 19. storočí. In: Slovenská národná 

knižnica. Roč. 1, 1944, s. 16. 
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poznatkov z jednotlivých vedných disciplín. Študenti prejavili záujem aj o hudbu, spev, šport 

a turistiku.       

U slovenských študentov začali spolkové aktivity po príchode a za podpory profesora 

teológie Michala Hlaváčka v roku 1854,
14

 profesora vyššieho gymnázia Samuela Miklera a z 

iniciatívy študentov teologického kurzu Daniela Bacháta a Andreja Dianišku. V školskom 

roku 1858/59 obnovili činnosť samovzdelávacieho študentského spolku – Slovenskej 

spoločnosti z prvej polovice 19. storočia ako súkromnej spoločnosti, za predsedníctva 

profesora Michala Hlaváčka a pod názvom Národná slovenská spoločnosť v Prešove. Založili 

rukopisnú Zápisnicu súkromné společnosti mládeže slovenské v Prešove. Od roku 1862 už 

rozvíjala činnosť ako verejná Slovenská spoločnosť na nových organizačných princípoch. 

Najväčší počet členov spoločnosti bol z radov študentov teológov, ale členmi spolku boli aj 

študenti vyššieho gymnázia a právnického kurzu. Členovia spolku nadviazali kontakty, 

osobné aj formou korešpondencie s predstaviteľmi slovenského národného života, napríklad 

s Jonášom Záborským, Bohumilom Nosákom, Alexandrom Duchnovičom, Pavlom 

Dobšinským.
15

 Od školského roku 1867/68 do 18. júna 1870 rozvíjala spoločnosť literárne 

aktivity už pod názvom Ústav vzdělavatelný slovenské mládeže na evanjelickom prešovskom 

collegiume.
16

 

Členovia slovenskej študentskej spoločnosti mali k dispozícii spolkovú knižnicu, 

ktorú rozširovali formou nákupu kníh z vlastných finančných prostriedkov, darmi od 

bývalých jej členov, podporovateľov či priaznivcov, ale aj od redakcií časopisov, na ktoré sa 

v roku 1860 obrátil s prosbou o podporu študentskej knižnice profesor Samuel Mikler
17

. 

V knižnici sa nachádzala najmä odborná literatúra, napríklad Staré paměti dejín českých, 

Bibliotheka historicka, Palackého Dejiny národu českého, Čelakovského Sebrané listy, 

Časopis Musea království českého, odoberali Letopis Matice slovenskej, Národný kalendár 

atď., cirkevné, literárne aj politické časopisy, napríklad Cirkevné listy, Listy evanjelické, 

Domová pokladnica, Černokňažník, Sokol, Obzor, Pešťbudínske vedomosti, Národní učiteľ a 

tiež študentské rukopisné časopisy Napred.! Zábavník mládeže na Kollegiu ev. v Prešove 

                                                 
14
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a jeho pokračovateľ Mladoň. Z inorečových sa v nej nachádzali časopisy Slavische Blätter 

a Zukunft.
18

  

K prvým darcom kníh začiatkom 60. rokov patril v tom čase župčiansky farár Jonáš 

Záborský, bývalý študent a neskôr podporovateľ kolégia, ktorý knižnici venoval 61 zväzkov 

kníh a niekoľko cirkevných časopisov. Spoločnosť dostala knihy aj od Matice českej, 

niekoľkých kníhkupectiev, ale aj bezplatne viaceré časopisy od redakcií. V školskom roku 

1862/63 bolo v knižnici evidovaných 566 zväzkov kníh, v školskom roku 1863/64 641 prác, 

v školskom roku 1865/66 727 zväzkov kníh, v školskom roku 1867/68 764 zväzkov, 

v školskom roku 1869/70 sa ich počet zvýšil na 771 zväzkov, ktoré prešli v školskom roku 

1870/71 do vlastníctva novej študentskej spoločnosti Kolo.
19

 Činnosť spolku Kolo riadili 

študenti teológie Koloman Banšell a Pavol Országh pod patronátom a predsedníctvom 

profesora Michala Hlaváčka
20

, prvého dekana prešovského kolegiálneho teologického ústavu.  

V uvedenom roku mal spolok 12 členov a knižnica evidovala 740 zväzkov kníh. Oporou 

študentov pri rozširovaní knižničných fondov spoločnosti bol profesor Hlaváček. V školskom 

roku 1871/72 sa v nej nachádzalo 753 zväzkov kníh a odoberala šesť časopisov z oblasti 

jazykovedy, ekonomiky, literatúry a politiky. V roku 1871 študenti spolku založili podporný 

spolok Vzájomná pomocnica študentov Slovákov, poskytujúci zo základiny (po 2 zl. od 

jedného člena) študentské pôžičky, alebo finančnú výpomoc. Činnosť spolku Kolo zanikla po 

roku 1873 a správy o knižnici sa už v úradných knihách kolégia v nasledujúcom období 

neobjavovali.
21

  

Na hlavnom gymnáziu pokračovala v činnosti samovzdelávacia Maďarská spoločnosť 

(Magyar Társaság), z ktorej časti členov bol v roku 1867 vytvorený pre výborných študentov 

Kölcsey-kör. V 80. rokoch bola Maďarská spoločnosť uvádzaná v úradných školských 

dokumentoch aj ako Maďarský samovzdelávací spolok jazykovedný. Knižnica spoločnosti 

evidovala vedeckú literatúru, beletriu a noviny. V septembri 1879 mala 38 riadnych členov. 

                                                 
18

 LAZAR, Ervín. Slovenská spoločnosť na Evanjelickom kolégiu v Prešove. In: Cirkevné listy. Roč. 59, 1946, 

č. 15, s. 239; ŠA Prešov, fond EKP, krab. 133, inv. č. 372. Zápisnice Slovenské Společnosti v Prešově 1862 – 

1870, s. 44- 47, 62- 65, 127, 173-174.   
19

 Členovia spolku sa snažili nadväzovať spoluprácu so študentskými spolkami na slovenskom území aj 

v Čechách, tiež s redakciami novín a časopisov a s predstaviteľmi slovenského národného života. Napríklad 

v školskom roku 1870/71 sa stali členmi Matice slovenskej a Matice českej. Krúžok Kolo zanikol po roku 1873. 

ŠA Prešov, fond EKP, krab. 133,  inv. č. 372. Zápisnice Slovenské Společnosti v Prešove, 1862 – 1870;  inv. č. 

12. Az eperjesi ev. ker. Collegium értesitője az 1871/2 – isk. évről. Eperjesen 1872, s. 21; HLEBA, Edmund. 

Michal Hlaváček a Prešov. In: Nové obzory, 22, 1980, s. 148-149. 
20

 ŠA Prešov, fond EKP, inv. č. 11. Az eperjesi evang. ker. Collegium 1870/1 tanévi értesivénye. Eperjesen  

1871, s. 19. 
21

 ŠA Prešov, fond EKP, inv. č. 11. Az eperjesi evang. ker. Collegium 1870/1 tanévi értesitvénye. Eperjesen 

1872, s. 22 a 1871/2, s. 21, 24; inv. č. 12. Az eperjesi evang. ker. Collegium 1872/3 tanévi értesitvénye. Eperjes 

1873, s. 34 a 1873/4, s. 33. LAZAR, Ervín. Pavol Országh Hviezdoslav pred storočím v Prešove. In: Nové 

obzory, 12, 1970, s. 303-306. 



 27 

Čitateľský krúžok spoločnosti mal v danom roku 22 členov, v nasledujúcom 49 členov a 

odoberal na vlastné náklady časopisy s beletristickou tematikou a zábavno-poučné, napríklad 

Koszorú, Magyar nyelvőr, Figyelő (časopis dostával zadarmo od redakcie), Egyetértés, 

Vasárnapi ujság, Fővárosi Lapok (noviny dostával zadarmo od redakcie) a Bolond Istók. 

V školskom roku 1885/86 pribudli časopisy Magyar Szalon, Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap 

a Üstökös (dostával zadarmo od redakcie), v školskom roku 1883/84 pribudli Egyetértes, 

Vasárnapi Ujság, Budapesti szemle, Koszóru, Nyelvőr (dostával ich zadarmo od redakcií) a 

v školskom roku 1890/91 pribudli periodiká Ország Világ, Hét, Uram-bátyám, Képes 

Folyóirat a Magyar írók élete és tára. Tlač bola pre študentov dostupná v čitateľskej 

miestnosti v priestoroch spolku vo večerných hodinách od 18.00 – 19.00 hodiny každý 

vyučovací deň. Knižnica Maďarskej spoločnosti mala aj v nasledujúcich rokoch priemerne 30 

členov. Knihy získavala kúpou aj darom a evidovala ich v troch oddeleniach – beletrie, 

vedeckej literatúry a novín. V školskom roku 1854/55 evidovala 800 zväzkov kníh, 

v školskom roku 1876/76 1387 zväzkov, v školskom roku 1879/80 v oddelení beletrie 783 

zväzkov, v školskom roku 1880/81 803 zväzkov, v školskom roku 1881/82 821 zväzkov, 

v školskom roku 1882/83 832 zväzkov, v školskom roku 1883/84 845 zväzkov, v školskom 

roku 1884/85 854 zväzkov. Vyššia beletristická knižnica evidovala v školskom roku 1888/89 

280 diel v 342 zväzkoch, nižšia beletristická 377 diel v 423 zväzkoch, v školskom roku 

1889/90 vyššia beletristická knižnica 300 diel v 368 zväzkoch, nižšia beletristická knižnica 

380 diel v 456 zväzkoch, v školskom roku 1890/91 beletristická „hlavná“ 290 diel v 410 

zväzkoch a nižšia 389 diel, z toho 150 zväzkov poézie, 158 dramatických a 71 rôznych. 

V školskom roku 1891/92 sa v hlavnej beletristickej knižnici nachádzalo 267 diel v 418 

zväzkoch a v nižšej 399 zväzkov, z toho 151 zväzkov básnických zbierok, 158 zväzkov 

dramatických diel a 71 zväzkov rôzne. V školskom roku 1892/93  hlavné beletristické 

oddelenie evidovalo 266 kníh v 397 zväzkoch, v nižšom 368 diel, v školskom roku 1893/94 

hlavné beletristické 267 kníh v 398 zväzkov a nižšie 368 kníh v 375 zväzkoch a v školskom 

roku 1899/1900 sa v hlavnom beletristickom oddelení nachádzalo 366 diel v 546 zväzkoch, 

v nižšom 450 diel v 485 zväzkoch. V oddelení  vedeckej knižnice sa v školskom roku 1879/80 

nachádzalo 729 zväzkov, v školskom roku 1880/81 743 zväzkov, v školskom roku 1881/82 

749 zväzkov, v školskom roku 1882/83 752 zväzkov, v školskom roku 1884/84 756 zväzkov 

a v školskom roku 1884/85 761 zväzkov. V školskom roku 1888/89  evidovala vyššia 

vedecká knižnica 294 diel v 466 zväzkoch a nižšia vedecká knižnica 268 diel v 311 

zväzkoch, v školskom roku 1889/90 vyššia vedecká knižnica 298 diel v 471 zväzkoch 

a nižšia 270 diel v 311 zväzkoch a v školskom roku 1890/91 sa vo vedeckej „hlavnej“ 
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knižnici nachádzalo 299 diel v 470 zväzkoch a v „nižšej“ 271 diel v 312 zväzkoch a 22 

zošitov. V školskom roku 1891/92 sa v oddelení hlavnej vedeckej knižnici nachádzalo 311 

diel v 541 zväzkoch a v nižšej  273 diel v 314 zväzkoch, v školskom roku 1892/93 v hlavnom 

vedeckom oddelení 326 diel v 561 zväzkoch a v nižšom 273 diel v 314 zväzkoch, v školskom 

roku 1893/94 v hlavnom vedeckom oddelení 327 kníh v 568 zväzkoch a v nižšom 226 kníh 

v 284 zväzkov a v školskom roku 1899/1900 vedecká knižnica obsahovala 556 diel v 698 

zväzkoch. V oddelení novín bolo v školskom roku 1879/80 evidovaných 156 

zväzkov, v nasledujúcom roku 162 zväzkov, v školskom roku 1881/82 168 zväzkov, 

v školskom roku 1882/83 198 zväzkov, v školskom roku 1883/84 198 zväzkov, v školskom 

roku 1884/85 199 zväzkov, v školskom roku 1888/89 130 zväzkov, v školskom roku 1890/91 

113 diel v 113 zväzkoch, v školskom roku 1891/92  130 zväzkov a 42 zošitov. V školskom 

roku 1892/93 boli noviny prečíslované a došlo aj k vyradeniu niektorých a zo 130 titulov 

ostalo 98 aj v nasledujúcom roku. V školskom roku 1895/96 odoberalo oddelenie 16 

novín, v školskom roku 1899/1900 pribudli noviny Pesti Hírlap, Eperjesi Lapok, Budapesti 

Szemle a celkový počet odoberaných periodík bol 12. Oddelenie novín v uvedenom roku 

evidovalo 275 diel v 295 zväzkoch. Celkovo mala knižnica Maďarskej spoločnosti 

v školskom roku 1871/72 1198 zväzkov kníh a v mesiacoch júl a august jednu časť 

beletristickej knižnice požičala do Bardejovských kúpeľov. V školskom roku 1879/80 sa 

v nej nachádzalo už 1660 zväzkov, v nasledujúcom roku 1708 zväzkov, v školskom roku 

1881/82 1738 zväzkov, v školskom roku 1882/83 1782 zväzkov, v školskom roku 1883/84 

1799 zväzkov, v školskom roku 1884/85 1814 zväzkov, v školskom roku 1885/86 1831 

zväzkov, v školskom roku 1888/89 1405 diel v 1844 zväzkoch, v školskom roku 1890/91 

1364 diel v 1305 zväzkoch a 22 zošitov a v školskom roku 1891/92 1442 diel v 1682 zväzkov 

a 42 zošitov. V školskom roku 1894/95, v čase prebiehania reorganizácie knižnici a zostavení 

nového katalógu, bolo bez novín evidovaných 1379 diel v 1698 zväzkoch, v školskom roku 

1895/96 1429 diel v 1754 zväzkoch a v školskom roku 1899/1900 1617 diel v 2054 

zväzkoch. Knižnica vypožičala napríklad v školskom roku 1887/88 1680 diel v 2430 

zväzkoch, v školskom roku 1889/90 2217 diel v 3274 zväzkoch, v školskom roku 1890/91 

1388 diel v 1628 zväzkoch,  v školskom roku 1891/92 1574 diel v 1874 zväzkoch, 

 v školskom roku 1892/93 1203 diel v 1417 zväzkoch, v školskom roku 1893/94 1247 diel 

v 1376 zväzkoch a v školskom roku 1895/96 2315 diel v 3382 zväzkoch. Od roku 1867 

riadila študentská Maďarská spoločnosť aj činnosť založeného kolegiálneho Markovits-köru 

s knižnicou, ktorý slúžil pre študentov vyššieho gymnázia, ale aj študentov kolégia vôbec 

v záujme ich zdokonaľovania sa precvičovaním v „rýchlopise“. V začiatkoch činnosti nemal 
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ešte stanovy. V školskom roku 1875/76 mal 27 riadnych členov, v školskom roku 1879/80 22 

členov a v školskom roku 1882/83 41 členov. V školskom roku 1890/91 sa pri krúžku uvádza 

aj jeho členstvo v budapeštianskom rýchlopiseckom spolku. Zriadená knižnica krúžku 

s príručnými knihami, aj odborného zamerania, slúžila najmä chudobným študentom 

z ústavov kolégia a od 4. ročníka študentom gymnázia. V školskom roku 1890/91 evidovala 

78 zväzkov, najmä učebnice rýchlopisu a odoberala časopisy Gyosírászati Lapok, Gyakorló 

Gyorsíró a Fővárosi Gyorsíró. Uvedený stav sa v nasledujúcich rokoch výraznejšie nemenil, 

napríklad v školskom roku 1893/94 nezískala nové knihy kvôli nedostatkom financií, keďže 

musela dať vyhotoviť novú drevenú knižnicu. V školskom roku 1894/95 získala 3 diela v 3 

zväzkoch, v školskom roku 1899/1900 evidovala 174 diel v 174 zväzkoch a pribudli noviny 

Soproni Gyorsiró a Debreczeni Gyorsiró.
22

 

V 50. rokoch bola pre potreby chudobných žiakov založená knižnica nižšieho 

gymnázia (Algymnasiumi könyvtár), ktorá v školskom roku 1854/55 evidovala 200 zväzkov 

kníh, v školskom roku 69/70 433 kníh v maďarskom, nemeckom a slovenskom jazyku,    

v školskom roku 1871/72 398 zväzkov, v školskom roku 1872/73 428 zväzkov, v školskom 

roku 1875/76  458 zväzkov, v školských rokoch 1884/85 a 1885/86 536 zväzkov a 

v školskom roku 1887/88  586 kníh, z ktorých bolo 526 kníh určených pre výpožičky, keďže 

50 kníh bolo poškodených, teda nepoužiteľných. V školskom roku 1888/89 evidovala 523 

zväzkov kníh, v školskom roku 1889/90 528 zväzkov a v školskom roku 1890/91 už 606 

zväzkov, z toho 304 v maďarskom jazyku a 302 v nemeckom jazyku. V školskom roku 

1892/93 sa v knižnici nachádzalo 616 zväzkov, z toho 315 v maďarskom a 301 v nemeckom 

jazyku, v školskom roku 1893/94 328 zväzkov v maďarskom a 301 v nemeckom 

jazyku, v školskom roku 1894/95 338 zväzkov v maďarskom a 300 zväzkov v nemeckom 

jazyku, v školskom roku 1895/96 416 zväzkov, z toho 340 maďarskom a 76 v nemeckom 

jazyku a v školskom roku 1899/1900 390 zväzkov, z toho 326 v maďarskom a 64 

v nemeckom jazyku. Financie knižnice sa v tomto roku nevyužili na nákup nových kníh, ale 

na renováciu poškodených a knižnica odoberala časopis Áz én Ujságom. Výpožičky pre 

študentov sa realizovali v  priebehu školského roka jedenkrát týždenne, prípadne raz za dva 
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týždne, pre každú triedu (1. – 4.) osobitne, od 15. septembra do 15. mája. Stratenú výpožičku 

musel študent nahradiť novou a „obsahovo nevhodné“ tituly boli vyradené. V školskom roku 

1871/72 bola knižnica využívaná 78 študentmi. V školskom roku 1885/86 si 101 žiakov 

vypožičalo 1214 kníh, v školskom roku 1887/88 133 žiakov 1490 kníh, v školskom roku 

1888/89 155 žiakov 2115 kníh, v školskom roku 1889/90 165 žiakov 1524 kníh a v školskom 

roku 1890/91 navštívilo knižnicu 95 študentov s výpožičkou 712 kníh. Využívať služby 

knižnice mohli len študenti s dobrým správaním a prospechom. V školskom roku 1895/96 

bola na nižšom gymnáziu zriadená pomocná knižnica (Segítő könyvtár) pre chudobnejších 

študentov s bezplatnými výpožičkami. V uvedenom roku evidovala 140 zväzkov 

a v školskom roku 1899/1900 využilo jej služby 72 študentov.
23

       

Študenti teológie sa od začiatku 60. rokov povinne aktivizovali aj na pôde 

akademického bratského spolku – Teologického združenia, organizujúc slávnostné programy 

pri výročí kolégia, realizovaní spomienkových slávností, verejných osláv na počesť 

reformácie, zúčastňujúc sa aj spoločenského života v meste Prešov. Združenie sa každoročne  

stávalo členom prešovského spolku Széchenyi-kör, založeného v roku 1878. Od školského 

roku 1873/74 pracoval na teologickom ústave Homiletický krúžok poslucháčov teologického 

ústavu, od školského roku 1878/79 už ako trojjazyčný, ktorého činnosť sa diferencovala na 

dva samovzdelávacie krúžky – maďarsko-slovenský homiletický krúžok, ktorý viedol 

profesor Jozef Hörk a nemecký homiletický krúžok pod vedením profesora Jána Tillischa. 

Činnosť rozvíjali v rámci Teologického združenia. Členstvo v krúžkoch zameraných na 

jazykovú prípravu, prezentáciu kázní, ale aj na literárne aktivity bolo takisto povinné pre 

študentov teológie. Postupne sa svojou činnosťou do Teologického združenia zaradili 

teologický spevokol, teologická knižnica a od školského roku 1879/80, kedy začal rozvíjať 

činnosť, aj Teologický samovzdelávací a podporný spolok (Theologiai önképző és 

önsegélyző-egyesület) s čitateľským krúžkom (Theologiai olvásókör), ktorý rozvíjal činnosť 

od školského roku 1878/79. Pre svojich členov – všetkých poslucháčov teológie, ale aj pre 

všetkých študentov kolégia, zabezpečoval noviny a časopisy v maďarskom a nemeckom 

jazyku, napríklad Allgemaine evangelische lutherische Kirchenzeitung, Keresztény Magvető, 
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Jahrbücher für protestantische Theologie.
24

 V školskom roku 1880/81 evidoval spolok 17 

cirkevných časopisov, z nich 8 maďarských, 6 nemeckých a 3 slovenské. V školskom roku 

1883/84 vlastnil 23 novín a časopisov, z toho 18 maďarských a 5 nemeckých, v školskom 

roku 1884/85 29 titulov, v školskom roku 1888/89 30 cirkevných periodík, denníkov a 

týždenníkov v maďarskom a nemeckom jazyku, napríklad Budapesti Hírlap, Ev. lelkészi tár, 

Figyelő, Philosophiai Szemle, Gondolat, Ker. Magvető, Vasárnap, Debreczeni ifjúsági 

közlöny, Sárospataki ifjúsági közlöny, ale aj niekoľko titulov v slovenskom jazyku. 

V školskom roku 1894/95 evidoval čitateľský krúžok 33 titulov, pribudli Rozsnyói Hiradó, 

Gömör a Debreczeni ifjúsági közlöny a v školskom roku 1896/96 35 periodík, pribudli 

Népszerü Bölcséz a Sarospatali Ifjusági Közlöny. V školskom roku 1887/88 vstúpil spolok do 

maďarskej protestantskej literárnej spoločnosti a do Luther társaság
25

. Všetci poslucháči 

teológie, teda aj členovia Teologického samovzdelávacieho a podporného spolku 

a Čitateľského teologického krúžku boli členmi odbornej knižnice poslucháčov teológie –  

Teologickej knižnice (Theologiai könyvtár), rozvíjajúcej činnosť od roku 1862. V školskom 

roku 1869/70 evidovala 385 diel v 457 zväzkoch, v školskom roku 1875/76 601 zväzkov, 

v školskom roku 1879/80 získala darom 212 kníh, napríklad aj od profesorov kolégia Jozefa 

Hörka, Fridricha Hazslinszkeho, Sama Bindera, Michala Nováka, Jána Sztehlu, Andreja 

Dianisku a kúpou 35 zväzkov kníh. Koncom 70. rokov sa v knižnici nachádzalo 1390 

zväzkov, v školskom roku 1880/81 1439 zväzkov, v školskom roku 1881/82 1465 zväzkov, 

v školskom roku 1882/83 1505 zväzkov, v školskom roku 1883/84 1611 zväzkov, 

v školskom roku 1884/85 1679 zväzkov, v školskom roku 1885/86 2002 zväzkov, 

v školskom roku 1886/87 2046 zväzkov, v školskom roku 1887/88 2118 zväzkov, 

v školskom roku 1888/89 2134 zväzkov, V školskom roku 1889/90 evidovala knižnica 2362 

zväzkov, 21 zošitov a 22 periodík a na vlastné náklady získala napríklad periodiká Ev. 

Egyház és Iskola, Protestáns Szemlé a Gondolat, na náklady evanjelického cirkevného 

dištriktu Theologische Studien und Kritiken a darom od profesorov školy Jána Stehla Der 

Oesterreichische Protestant a Jozefa Hörka Századok. V školskom roku 1890/91 evidovala 

2523 zväzkov a 29 zošitov, v školskom roku 1891/92 2546 zväzkov a 37 zošitov, v školskom 
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roku 1892/93 2565 zväzkov a 38 zošitov, v školskom roku1893/94 2577 zväzkov a 47 

zošitov, v školskom roku 1893/94 2585 zväzkov a 58 zošitov, v školskom roku 1898/90 3040 

zväzkov a v školskom roku 1899/1900 3100 zväzkov a 243 zošitov. Koncom 90. rokov 

pribudli do knižnice aj periodiká, napríklad Protestans Pap, Magyar Hírlap, a Die 

evangelische Missionen.
26

   

Na teologickej akadémii pracovala tiež knižnica Vnútromisijného spolku prešovskej 

evanjelickej teologickej mládeže, založeného v roku 1894 a rozvíjajúceho činnosť pod 

vedením profesora Andreja Mayera. Členom poskytovala noviny a časopisy.
27

     

Študenti práva začali rozvíjať spolkové aktivity po obnovení dvojročného 

právnického kurzu v školskom roku 1861/62 (prerušeného v roku 1852), a to  na pôde 

Čitateľského spolku prešovských poslucháčov práva, založeného v októbri 1867 pod 

patronátom profesora Jozefa Hörka. Aktivity spolku boli späté s činnosťou Mládežníckej 

knižnice prešovskej akadémie (Jogakadémiai ifjúsági könyvtár), rozvíjanej na právnickej 

akadémii v intenciách  Prešovského akademického (kolegiálneho) združenia a od školského 

roku 1885/6 v rámci Združenia poslucháčov práva – právnického združenia. Knihovník 

právnického združenia bol aj knihovníkom mládežníckej knižnice. V školskom roku 1887/88 

vstúpil čitateľský spolok  do prešovského spolku Széchéni-kör.
28

  

Čitateľský spolok mal k dispozícii dve miestnosti, v jednej boli uložené politické 

a beletristické noviny a časopisy a druhá slúžila na spolkovú činnosť. Súčasťou spolku bola 

študentská knižnica, ktorej chod zabezpečoval knihovník. Vyhotovoval výpožičné 

potvrdenky, viedol ich evidenciu a dbal o skoré vrátenie požičaných titulov do spolkovej 

knižnice. V školskom roku 1871/72 mala knižnica k dispozícii 15 denníkov a beletristických 

týždenníkov. Členovia spolku odoberali a využívali nielen dennú tlač a týždenníky, ale aj 

odborné periodiká, napríklad Pesti Napló, Magyar Ujság, Üstökös, Fővárosi Lapok, 

Vasárnapi Ujság, Hazánk és a Külföld, Jogtudományi Közlöny, Hon, Ellenőr, Századunk,  

Magyarország és nagy Világ, Jogtudományi Szemle. Noviny a časopisy boli k dispozícii od 
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17. 00 do 21. 00 hodiny. Činnosť čitateľského spolku bola v sledovanom období 

podporovaná   profesormi kolégia, napríklad koncom 80. rokov Edmundom Horváthom, 

Belom Barthom a Matejom Szlávikom, ktorí prispeli do spolkovej knižnice odbornou 

monografickou a časopiseckou literatúrou. V školskom roku 1889/1900 čitateľský spolok 

evidoval 53 zväzkov kníh, zborníkov a periodík, v školskom roku 1899/1900 68 zväzkov.
29

   

Mládežnícka knižnica právnickej akadémie evidovala v školskom roku 1871/72 546 

zväzkov, z novín tri zväzky Budapesti  Szemle a k dispozícii mala 125 zlatých a 90 grajciarov 

na nákup kníh. V školskom roku 1874/75 obsahovala 367 zväzkov, z nich 12 kníh daroval  

profesor školy Andrej Vandrák. V školskom roku 1875/76 akademický spolok nebol zriadený 

a jeho činnosť bola vo výročných správach opätovne uvádzaná od školského roku 1885/86  

v rámci Združenia poslucháčov práva – predtým Právnické združenie, do roku 1889 

Združenie právnikov a Akademický spolok do roku 1892 atď.
30

. Mládežnícka knižnica 

evidovala v školskom 1884/85 454 diel v 590 zväzkoch kníh, v školskom roku 1886/87 499 

diel v 642 zväzkoch, v školskom roku 1887/88 515 diel v 685 zväzkoch, v školskom roku 

1888/89 566 diel v 750 zväzkoch, v školskom roku 1889/90 605 diel v 849 zväzkoch, 

školskom roku 1890/91 739 diel, v školskom roku 1892/93 768 diel v 785 zväzkoch, 

z ktorých v školskom roku 1893/94 po vyradení ostalo 633 zväzkov, ale kúpou aj darmi 

pribudlo 85 zväzkov a spolu evidovala 785 zväzkov. Vo výpožičkách bolo zaznamenaných 

259 diel v 320 zväzkoch. V školskom roku 1894/95 sa v knižnici nachádzalo 641 diel v 806 

zväzkoch – odborné diela, periodiká a rôzne iné diela, v školskom roku 1895/96 679 diel 

v 896 zväzkoch, vypožičaných bolo 181 diel v 217 zväzkoch, v školskom roku 1897/98 679 

diel v 796 zväzkoch a v školskom roku 1899/1900 935 kníh v 680 zväzkoch.
31

 Začiatkom 20. 

storočia sa v knižnici nachádzala domáca aj zahraničná odborná a umelecká literatúra 
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v maďarskom aj v inojazyčných jazykoch, najmä právnické učebnice a odborná 

právnická literatúra, napríklad z verejného práva, súkromného práva, tiež filozofická 

a umelecká literatúra, lexikóny atď., ktorá napomáhala odbornému právnickému vzdelávaniu 

študentov.
32

 

Študenti učiteľského ústavu mali od roku 1873 k dispozícii knižnicu učiteľského 

ústavu a spolkovú činnosť rozvíjali na pôde Samovzdelávacieho krúžku (Önképző-kör), ktorý 

napríklad v školskom roku1890/91 mal 29 riadnych členov a 6 čítajúcich a v tom istom roku 

vznikol na jeho pôde aj podporný spolok na pomoc chudobnejším študentom. Knižnica 

učiteľského ústavu bola rozdelená na knižnicu pre učiteľov, ktorá v školskom roku 1875/76 

evidovala 165 zväzkov kníh a na knižnicu pre samovzdelávací krúžok „poslucháčov 

pedagogiky“ – študentskú knižnicu (Ifjúsági könyvtár), ktorá získavala knihy kúpou a darom. 

V uvedenom roku disponovala s 324 zväzkami odbornej metodickej literatúry a napríklad 

v školskom roku 1895/96 si 36 študentov vypožičalo 791 zväzkov diel. V školskom roku 

1879/80 evidovala knižnica učiteľského ústavu 114 teologických a 148 výchovných diel, 132 

dejepisných a zemepisných kníh, 102 kníh maďarského a nemeckého jazyka a literatúry, 87 

filozofických diel, 98 prác z prírodných vied, 34 diel z klasickej filológie, 16 z telocviku, 

kreslenia a písania a 36 rôznych, spolu 767 diel v 1272 zväzkoch. V školskom roku 1887/88  

pribudlo do knižnice 10 diel a 3 odborné periodiká, v školskom roku 1890/91 získala darom 

23 zväzkov kníh a 23 zošitov a kúpou 10 zväzkov a 10 zošitov, v školskom roku 1892/93 už 

52 diel v 76 zväzkoch, evidujúc spolu v knižnici 768 diel a v školskom roku 1899/1900 

pribudlo 512 diel v 613 zväzkoch.  

Vo fondoch knižnice sa nachádzala domáca aj zahraničná odborná a umelecká 

literatúra a tiež periodiká, napríklad Vasárnapi Ujság, Néptanitók Lapja (získala bezplatne 

darom), Politikai Ujdonságok, Világ krónika, Blathher für Lehrerbildung, Néptanitók Lapja, 

Népnevelők Lapja, Paedagogium, Schweizerische Schulzeitung. Knihy získavala darom aj od 

učiteľov školy, napríklad v školskom roku 1880/81 dostala 14 kníh od Štefana Zsindelyho 

a Armina Husza. Pri učiteľskom ústave evidovala výročná správa za školský rok 1880/81 

činnosť Pálfi-köru, ktorá bola zameraná na samovzdelávanie a výchovu študentov ústavu a 
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ktorého členmi mohli byť tiež všetci študenti prešovského kolégia. Súčasťou krúžku bola 

knižnica s členstvom v priemere 30 študentov, získavajúca knihy kúpou aj darmi. V 

školskom roku 1882/83 evidovala 183 zväzkov kníh, v školskom roku 1886/87 už 465 

zväzkov, v školskom roku 1883/84 210 zväzkov a v školskom roku 1884/85 423 zväzkov. 

V nasledujúcich rokoch bola rozširovaná v priemere o 20-30 zväzkov a pribúdali aj 

periodiká. V 80. rokov sa v knižnici nachádzali napríklad Vasárnapi Ujság, Politikai Ujság, 

Paedagogium,  Politikai Ujdonságok, Magyar Paed. Szemle, Nepnevelők Lapja, Néptanitók, 

Világkronika, Egyház és Iskola, Nach der Schicht, Paedagogicai Encyklopaedia. 

Schweizerische Schulzeitung, Apostol, Világkronika, Evangelikus Népiskolát.
33

    

Prešovské evanjelické kolégium, rozvíjajúce školskú činnosť pod patronátom 

Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. a tiež evanjelického a. v. cirkevného zboru 

v Prešove vytváralo v 19. storočí priaznivé podmienky vzdelávania a výchovy študentov a 

tiež vedeckej činnosti profesorov školy. Organizácia štúdia, spolu s modernými 

aplikovanými vyučovacími metódami a didaktickými prostriedkami, aj rozvíjanou 

samovzdelávacou a kultúrno-výchovnou spolkovou študentskou činnosťou v multietnickom 

a konfesionálnom prostredí školy, ktorej súčasťou boli aj knižničné aktivity, zaradila 

kolégium v sledovanom období k popredným školským inštitúciám na slovenskom území 

v Uhorsku. Zároveň mnohostrannými spoločenskými aktivitami študentov aj profesorov sa 

kolégium podieľalo významnou mierou na rozvoji národno-kultúrneho, literárneho 

a vedeckého života  maďarského aj slovenského etnika  v meste Prešov.       
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Summary 

Student libraries at Prešov Evangelical college in the 19th century 

 

In the 19th century on Evangelical College in Prešov libraries has an important place in the development of 

modern scientific and teaching activities. Except of historical collegiate library, which was of great importance 

not only for the educational activities at the school, but also the cultural life of the city, its surroundings and part 

of which was from 30 years as an „eternal deposit“ Szirmay library, also worked at the college library self-

education student associations. In the first half of the 19th century, it was mainly a library student Hungarian 

society (Magyar Társaság) and Slovak society in the second half of the century library private Slovak society - a 

little later the National Slovak Society in Prešov and in 1870 Ústavu vzdělavatelného slovenskej mládeže na 

evanjelickom prešovskom collegiume. On the main high school student continued to work self-education 

Hungarian society (Magyar Társaság) with the library in the 50s was the needs of the poor students based library 

lower gymnasium (Algymnasiumi könyvtár). Since the late 70s develop work on land Theological Library self-

education and supportive community (Theologiai önképző és önsegélyző-egyesület) with a readership group. 

After 60 years, the student of theology also available professorship of Theology Library (Theologiai könyvtár) 

and since 1894 library Inside-missionary society of Evangelical Theological Youth in Prešov (Az eperjesi ág. h. 

ev. theol. ifjusági belmissiói egyesület). Law Students began to develop federal activities in the 60s to the 



 37 

Readership community on land Prešov rights listeners (Az eperjesi joghallgatók Olvasó Köre) whose activities 

are linked to the activities of the Youth library Prešov academy (Jogakadémiai ifjúsági könyvtár). Students 

teaching institute to develop social activities on land Self-education group (Önképző-kör) and since 1873 have 

provided a library of teaching institute, which was divided into a library for teachers and library for self-

education group 'listener pedagogy". College study organization, professional level and self-education cultural 

and educational federal student activities in multi-ethnic and confessional school environment, which were part 

of the library activities, in the 19th century belonged to the leading educational institutions in the Slovak 

territory in Hungary. 
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