
v zriaïovate¾skej 
pôsobnosti 
Trenèianskeho 
samosprávneho 
kraja

HORNONITRIANSKE
MÚZEUM
V PRIEVIDZI

príprava a realizácia výstav 
spracovanie monografií a štúdií
vypracovanie odborných posudkov
realizácia prednášok a exkurzií
interné štúdium odbornej literatúry
realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí 
poradenské a konzultaèné služby
edièná èinnos�
predaj ¾udovoumeleckých výrobkov

základné  0,60 € 
z¾avnené  0,40 € 
zdarma    ICOM, ZMS, AMG, K-2000

 

pondelok – piatok 
od 8.00 do 17.00 h
knižnica – pondelok a streda 
od 13.00 do 17.00 h
konzultaèné služby – piatok 
od 13.00 do 17.00 h

SLUŽBY

VSTUPNÉ

OTVÁRACIE HODINY

KONTAKT

Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
tel. +421 46 5423054
fax +421 46 5426715
e-mail: info@muzeumpd.sk
www.muzeumpd.sk
facebook.com/MuzeumPrievidza
twitter.com/muzeumprievidza

KALENDÁRIUM
2017

september – október 2017
CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO 
(KOHO PANSTVO, TOHO NÁBOŽENSTVO)
Cyklus prednášok približujúci náboženský vývoj 
v regióne hornej Nitry v priebehu storoèí 

september – december 2017
MÚZEJNÉ PÁTRANIA
Cyklus podujatí záujmového krúžku 
dopåòajúceho regionálnu výchovu

september – december 2017
TVORIVÉ VÝPRAVY DO MINULOSTI III.
Cyklus remeselných èinností, domácej výroby 
a podomového obchodu

október 2017
JESENNÉ VARIÁCIE
Rozmanitos� jesennej prírody 
v interaktívnej prezentácii a tvorivej dielni

november 2017
SCRIPTUM EST (NAPÍSANÉ JE)
Interaktívna prezentácia o poèiatkoch 
a formovaní latinského písma a uplatnení 
písacích pomôcok (organizované pri príležitosti 
Týždòa vedy a techniky na Slovensku)

20. – 24. november 2017
STRIDŽIE DNI
Tajuplné obrady obdobia zimného slnovratu 
sprítomnené v lektorovanej prezentácii 
s inscenaènými prvkami

11. – 17. december 2017
VIANOCE V MÚZEU
Papierový pondelok, Utešený utorok, 
Slamená streda, Šúpo¾ový štvrtok, 
Perníkový piatok a (Ne)nákupná nede¾a. 
Tradièné tvorivé dielne pre školy i verejnos�

19. december 2017
VÏAKA VÁM
Poïakovanie darcom, ktorí prispeli 
k rozšíreniu zbierok múzea

INÉ PODUJATIA

Zmena programu vyhradená

Na obálke hodvábna kokarda z revoluèných rokov 1848  1849 
nosená slovenskými dobrovo¾níkmi. Jednou z vedúcich osobností 
bol Jozef Miloslav Hurban, ktorého 200. výroèie narodenia 
si pripomíname. 
Kokarda patrí k unikátom zbierok Hornonitrianskeho múzea 
v Prievidzi (H-8772).

–



VÝSTAVY

2. február – 17. marec 2017
STREDOVEKÉ NÁLEZY 
ZO STREDNÉHO PONITRIA
Ojedinelé doklady z archeologických výskumov 
rôznych lokalít stredného Ponitria za posledné 
polstoroèie

23. marec – 12. máj 2017
ZA KORUNOU DO MÚZEA
Preh¾ad korunových platidiel od ich uplatnenia 
v roku 1892 až po súèasnos�

18. máj – 8. september 2017
KAMENNÝ HERBÁR
Unikátne skameneliny tre�ohorných rastlín 
z hornej Nitry v porovnaní s ich súèasníkmi

25. máj – 31. august 2017
PRÍBEH Z DRUHEJ STRANY
Výtvarné práce žiakov inšpirované obrázkami 
ma¾ovanými na skle 

14. september – 20. október 2017
ŽIVOT ZO STRIEBRA A OCELE
Originálne chladné zbrane a šperky pod¾a
muzeálnych dokladov (z tvorby manželov Môcovcov)

26. október – 1. december 2017
POMÁHALI ODHA¼OVA� TRESTNÉ ÈINY
Spojovacia, operatívna, kriminalistická technika 
zo zbierok Múzea polície

7. december 2017 – január 2018
ZATRATENÁ ELEGANCIA 
/ BURŽOÁZNY PREPYCH II. 
Porcelán, keramika a sklo na stolovanie 
z obdobia art deco (1920 – 1945) z múzejnej 
a súkromnej zbierky

         

EXPOZÍCIA

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody
a spoloènosti hornej Nitry

INÉ PODUJATIA

január – december 2017
ZA POZNANÍM HORNEJ NITRY
Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov 
k vývoju prírody a spoloènosti horného Ponitria, 
spojený s tvorivými dielòami

január – december 2017
Z MÚZEJNÉHO KUFRA
Zaujímavosti miest a dedín horného Ponitria 
ukryté v hre Krížom-krážom hornou Nitrou 
a ukážky ojedinelých muzeálií

január – december 2017
KLUBOVÉ STRETNUTIA
Pravidelné stretnutia èlenov Klubu priate¾ov 
histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie

január – marec, október – december 2017
ZA POZNANÍM SVETA
Cyklus rozprávaní, prednášok a besied 
s prezentáciami ciest po svete

každá streda poèas školských prázdnin
PRÁZDNINOVÉ STREDY V MÚZEU
Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich 
školákov

20. – 24. február 2017
FAŠIANGOVÉ VESELIE 
¼udové zvyky v najveselšom období roka 
prostredníctvom rozprávania, prezentácie 
a tvorby tradièných masiek

marec 2017
MILOSLAV ZO ŠTÚROVCOV
Prednáškový seminár o živote a diele 
Jozefa Miloslava Hurbana 
(200. výroèie narodenia) 

6. – 7. apríl a 10. – 12. apríl 2017
K VE¼KEJ NOCI
Ma¾ovanie najkrajších symbolov jarných 
sviatkov spojené s prezentáciou a predajom

apríl 2017
NUMIZMATIKA V PRAXI
Postrehy a poznatky zo zberate¾skej èinnosti 
numizmatických pamiatok

máj 2017
POD ŽEZLOM KRÁ¼OVNEJ
Odborný seminár 
k vybratým kapitolám v pôsobení prvej 
panovníèky z rodu Habsburgovcov 
(300. výroèie narodenia Márie Terézie)

19. – 20. máj 2017
MÚZEUM DOKORÁN 2017
Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií 
cez poradenstvo až po ochutnávku) 
pripravených k Medzinárodnému dòu múzeí 
a Noci múzeí

máj – september 2017
OD RASTLÍN K UHLIU
Prednášky o tre�ohornej flóre, vzniku uhlia 
a hnedouho¾nom baníctve na hornej Nitre 

jún 2017
NA POMOC KRONIKÁROM
Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

júl – august 2017
LETNÁ SÚ�AŽ
Múzejná sú�až v periodiku MY Hornonitrianske 
noviny venovaná téme výstavy Kamenný herbár

10. september 2017
HORNONITRIANSKE DOBROTY
Prezentácia o príprave tradièných jedál 
a stolovaní na hornej Nitre doplnená 
ochutnávkou a vystúpením folkloristov

21. – 22. september 2017
ZA BRÁNOU MÚZEA 2017
Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií 
cez poradenstvo a tvorivé dielne) pripravených 
k Dòom európskeho kultúrneho dedièstva

INÉ PODUJATIA
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