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Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1332.
V tomto období udelil kráľ Karol Róbert obyvateľom
slobodnej dediny Hanušovce mestské práva.
Názov mesta je odvodený od mena tunajšieho
dedičného Šoltýsa Hanusa.
Od roku 1346 patrili Hanušovce do vlastníctva feudálneho
panstva Šóšovcov, ktorí tu panovali nasledujúce tri storočia.
V polovici 15. st. sídlili v okolí Hanušoviec bratríci.
Od roku 1635 sa tu konalo každoročne šesť trhov.

Pre návštevníkov mesta je bezpochyby
najatraktívnejšie práve jeho historické jadro.



K historickému jadru patrí i renesančný Šóšovský tzv. Malý kaštieľ
postavený v roku 1564 a Veľký kaštieľ Dežöfiovcov z druhej
polovice 18. storočia, ktorý má renesančno-barokové prvky.
Je tu cenná národopisná a prírodovedecká expozícia so zameraním
na územie okresu Vranov nad Topľou. Známy je aj Archeopark pri
múzeu - s obydliami pravekých ľudí.



Unikátne technické pamiatky,

sieť železničných viaduktov, boli postavené v rokoch 1939 až 1943.

Železničný most s najväčším oblúkom v strednej Európe,
sa klenie priamo nad mestom.

Dosahuje výšku 40 metrov a dĺžku vyše 400 metrov.



Knižnica v Hanušovciach nad Topľou – obecná, 
vznikla v roku 1947. Najskôr sídlila v rodinnom 
dome.   Neskôr ju premiestnili do objektu 
Šóšovského kaštieľa, ktorý bol využívaný v jeho 
prízemí pre kultúrne účely – miestnu ľudovú 
knižnicu a miestnu osvetovú besedu ako sa 
vtedy volali kultúrne zariadenia. V tomto roku 
má knižnica 70 rokov od založenia.



Srdečne vás vítam                        

v Šóšovskom kaštieli

Rekonštrukciou objektu Šóšovského kaštieľa (Malého

kaštieľa) vznikol v meste Hanušovce nad Topľou nový

priestor na kultúrno-spoločenské aktivity, prezentáciu

obrazov v galérii, koncertov malej koncertnej sále,

v jednotlivých miestnostiach s kapacitou do 50-60 osôb.

Kaštieľ poskytuje miestnosti aj na príležitostné podujatia

organizácií a jednotlivcov na území mesta, ale aj

z bližšieho, či vzdialenejšieho okolia (mestský úrad,

Miniregión obcí obvodu, školy, občianske združenia...)

Tieto priestory a aktivity je potrebné vopred prerokovať

a odsúhlasiť s riaditeľkou Mestského kultúrneho

strediska mesta Hanušovce nad Topľou, ktorou je Bc.

Ľubica Tomková.

Pravidelná činnosť naplňuje priestory kaštieľa najmä 

presťahovaním mestskej knižnice, ktorá sa stala plne 

funkčnou v marci 2016.



Kaštieľ pred 
rekonštrukciou



Nové priestory kaštieľa

http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=824
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=824
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=451
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=451


Vstupná hala 
a stropná výzdoba 

http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=483
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=483
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• Besedy, koncerty, čitateľské stretnutia



Galéria, miestnosť pre stretnutia hostí a pod...

Image 7 of 9



"KRESLÍM ČO CÍTIM"

Výstava kresieb žiakov ZŠ Hanušovce nad   Topľou T. 

a ZŠ Hermanovce nad Topľou z podujatia knižnice 

"Aj knihy a kroniky sú prameňom poznania našej histórie", 

vernisáž 9. júna, výstava potrvá do 24. júla 2016.

V tomto roku má naše podujatie 10. výročie.

http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=663
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=663
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=662
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=662






Vianočné stretnutie generácií

v  klubovni -

starí rodičia, rodičia, deti, učitelia, knihovníčka





Otecko s dcérkou 
pri čítaní vianočnej príhody



Literatúra – stretnutia priateľov pekného slova, 
poézie ...

http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=947
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=947
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=948
http://www.mskskastielhnt.sk/evt_image.php?img=948


OTÁZKY?



PRÍLOHA


