Noviny a časopisy v Liptove
1882-1918
TÁTRAVIDÉKI HIRADÓ – vychádzal v rokoch 1883-1885 ako týždenník v Liptovskom Mikuláši
LIPTÓ – týždenník, vychádzal v rokoch 1892-1918 v Liptovskom Mikuláši (posledné číslo
vyšlo 8.12.1918), jeho významným redaktorom bol istý gróf Matuška jeho totožnosť bola
odhalená až v roku 1902, jeho skutočné meno bolo Karol Nagy, zomrel v roku 1906
SLOVENSKÉ LISTY – týždenník pre politiku a spoločenský život s jednostránkovou prílohou
Mydlo vychádzal v Ružomberku od roku 1897, šéfredaktorom bol Karol Salva. Neskôr, v
roku 1900, pokračovalo periodikum ako poučno-zábavný týždenník, ktorý vychádzal
v Ružomberku.
LIPTOVSKO-ORAVSKÉ NOVINY – mesačník, ktorý vychádzal v Ružomberku a vydával ho Aurel
Styk. Vychádzali len dva roky 1902-1904.
RÓZSAHEGYI HIRLAP – týždenník, ktorý vychádzal v Ružomberku v rokoch 1904-1905
a pokračoval v rokoch 1905-1906 ako denník ÉSZAKMAGYARORSZÁG.
RÓZSAHEGY ÉS VIDÉKE – týždenník vychádzajúci v Ružomberku v rokoch 1906-1910
RÓZSAHEGYI UJSÁG – týždenník vychádzajúci v Ružomberku v rokoch 1911-1914
FELVIDÉK – týždenník vychádzajúci v Ružomberku v rokoch 1913-1915
1918-1944
SLOVENSKÝ DENNÍK – vychádzal v Ružomberku od roku 1918.
TATRANSKÝ SOKOL – časopis liptovského výboru Slovenskej národnej rady, v rokoch 19181919 vyšlo v Liptovskom Mikuláši 12 čísel
SLOVÁK – denník, ktorý vychádzal v Ružomberku v rokoch 1919-1922 a neskôr sa
pokračovalo vo vydávaní až d roku 1945 v Bratislave
REPUBLIKÁN – vychádzal ako týždenník Liptovskej a neskôr Podtatranskej župy v rokoch
1919-1933
SLOVENSKÉ HLASY – politický a vzdelávajúci týždenník, ktorý vychádzal v Ružomberku
v rokoch 1919-1933
PRAVDA CHUDOBY – ľavicový časopis, ktorý vychádzal v Ružomberku v rokoch 1920-1923
PREBUDENIE – vychádzal dva krát za mesiac, neskôr sa stal týždenníkom. Vydávali ho
v Ružomberku v rokoch 1923-1927
SLOVAČ – týždenník národno-demokratickej strany, ktorý vychádzal v Liptovskom Mikuláši
v roku 1924
TATRANSKÝ SLOVÁK – týždenník Slovenskej ľudovej strany, ktorý vychádzal v Ružomberku.
Vychádzal od roku 1931, ale v roku 1935 zanikol. Neskôr bol obnovený a vychádzal v rokoch
1941-1945 ako stranícky týždenník HSĽS.

LIPTOVSKÉ HLASY – nepolitický týždenník, orgán Národnohospodárskeho
podtatranského, ktorý vychádzal v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1936-1938

zboru

LIPTOV – týždenník, ktorý vydával Miestny odbor Matice slovenskej v Ružomberku v rokoch
1939-1941
ÚTOK – orgán zväzu revolučných národných výborov na Slovensku. Vychádzal v L. Mikuláši
cyklostylom v rokoch 1943-1944
1945-1965
VPRED – začal vychádzať denne počas povstania, vyšli však len tri čísla a po oslobodení vyšlo
jedno číslo. Vydával Okresný národný výbor v Ružomberku.
TATRAN – orgán národného frontu, ktorý vychádzal v Liptovskom Mikuláši v rokoch 19451946
NOVINY LIPTOVA A ORAVY – týždenník zväzu slovenskej mládeže v Ružomberku, r. 1946
TVÁROU K DEDINE – okresné roľnícke noviny, dvojtýždenník, týždenník, ktorý vychádzal
v rokoch 1951-1959 v Ružomberku
POKROKOVÁ DEDINA – vychádzal v rokoch 1951-1952 ako neperiodický časopis, ktorý
vydával ONV v L. Hrádku
ROĽNÍCKE NOVINY – vydávaný v rokoch 1951-1957 ako časopis ONV v Liptovskom Hrádku
HORNÝ LIPTOV – orgán rady ONV v L. Hrádku, ktorý vychádzal raz týždenne v rokoch 19571959
NOVÁ DEDINA – časopis pre roľníkov ako okresné noviny vychádzali v L. Mikuláš v rokoch
1954-1958
NOVÝ LIPTOV – orgán OV KSS a ONV v L. Mikuláši vychádzal v L. Mikuláši ako týždenník
v rokoch 1959-1965
Predchodcovia regionálnych novín Liptov:
- za Rakúsko-Uhorska v r. 1892-1918 Liptó
- v rokoch 1939-1941 Liptov, ktorý vydával MO Matice slovenskej v Ružomberku
- po vojne vychádzali rôzne regionálne noviny Tvárou k dedine, Pokroková dedina, či
Horný Liptov a Nová dedina.
- predchodca dnešného Liptova - noviny Nový Liptov vychádzali v rokoch 1959-1967
- v rokoch 1968-1993 Liptov
- v roku 1993 Nový Liptov
- v roku 1994-dodnes Liptov (neviem odkedy MY Liptov)
V 60-tych rokoch začali niektoré obce vydávať aj vlastné periodiká, ktoré však zakrátko
zanikli: Ozvena z Bobrovca, Hutnianske zvesti a Ploštínske zvesti.
V tomto období začali aj jednotlivé väčšie fabriky vydávať tzv. závodné časopisy
(papierne v Ružomberku už v r. 1934-1935 vydávali časopis SUPRA): Podtatranský Teslák
(neskôr Kontakt), Kožorobotník, Garbiar, Kožiar, Tatrahodváb, Liptovský liehovarník
a konzervár, Rybárpoľský textilák, Ružomberský papiernik, Ružomberský strojár a iné.

