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- dospelí - 0,56 € 
- dospelí - preukaz K-2000 - 0,40 € 
- dospelí - preukaz ZMS a AMG - 0,00 €  
- deti (nad 6 r.), študenti (s preukazom), 
  dôchodcovia, Z�P - 0,40 €
- deti do 6 rokov - 0,00 €               
- fotoaparát - 1,99 € / ½ h 
- videokamera - 13,65 € / ½ h
- odborný výklad - do 25 osôb - 3,65 € 
- odborný výklad - nad 25 osôb - 6,97 € 
- konzultaèné služby
v rámci stanovených konzultaèných hodín - 0,00 €   
mimo stanovených konzultaèných hodín - 6,97 € 
- odborné prednášky
v múzeu - 6,97 € 
mimo múzea - 11,29 €

služby
otváracie hodiny
vstupné

kontakt4
Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
tel. 046 / 542 30 54, fax 046 / 542 67 15
e-mail: info@hnm.tsk.sk, www.muzeumpd.sk

 

kalendárium 

             

pondelok - piatok od 8.00 do 17.00 h
nede¾a od 13.00 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

expozícia
výstavy
prezentácie
semináre, prednášky, odborné stretnutia

ostatné podujatia4
MÚZEJNÉ HRY                                  
Hry a tvorivé dielne pre šikovné rúèky
každý utorok v mesiaci

 

PRÁZDNINOVÉ STREDY V MÚZEU
Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov 
s jarmoèným zavàšením
každú stredu poèas jarných a letných prázdnin

BUDENIE JARI                                      
Tradície a zvyky spojené s ve¾konoènými sviatkami
(kombinované podujatie)
29. - 31. marec 2010

UZLÍK S OÈKOM                                              
Tradièné viazacie techniky trochu ináè
14. - 15. máj 2010

ZBIERKY NA MÓLE IV.
Inscenovaný program o tradiènom odievaní a textilných 
technikách v rámci európskeho projektu Noc múzeí
15. máj 2010

AKO NA RODOSTROM?
Poradenstvo i praktický návod k poznaniu svojho rodostromu
17. - 18. september 2010

HÁDAJ, HÁDAJ A DOS�!
Známe i záhadné predmety dávna
17. - 18. september 2010

VÝPRAVY DO MINULOSTI
Prechádzka svetom dávnych remesiel s overením zruèností
16. september 2010 
pracovisko múzea na Ul. V. Clementisa 40 v Prievidzi
17. - 18. september 2010 
pracovisko múzea na Košovskej ceste 9 v Prievidzi

JESENNÉ VARIÁCIE
Tvorivé dielne pre školákov s poznávaním rastlinných druhov
22. - 30. september 2010

VIANOCE V MÚZEU
Tvorivé dielne s prezentáciami:
Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda,
Šúpo¾ový štvrtok a Perníkový piatok
december 2010

VÏAKA VÁM
Poïakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea
december 2010
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- príprava a realizácia výstav a iných prezentaèných podujatí
- spracovanie monografii a štúdií
- vypracovanie odborných posudkov
- realizácia prednášok a exkurzií
- interné štúdium odbornej literatúry
- realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí pre MŠ, ZŠ a SŠ
- výchovno-vzdelávacie projekty pre seniorov
- poradenské a konzultaèné služby
- vydávanie kníh, katalógov 
  a rôznych propagaèných materiálov
- predaj drobných ¾udovoumeleckých 
  a remeselných výrobkov

25okov
r
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HISTORIAE  SUPERIOR  NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody 
a spoloènosti hornej Nitry

KEÏ SA CHODILO NA PANSKÉ
Staré miery, robotné znaky, historické mince 
a iné artefakty z obdobia feudalizmu
14. január 2010

VEDECKÁ HRAÈKA - ŠPIRÁLA
Interaktívna výstava hraèiek a hlavolamov z 22 krajín sveta
4. marec 2010

CHRÁNENÉ ÚZEMIA ZLÍNSKEHO KRAJA
Prírodné vzácnosti zo Zlínskeho kraja 
Podujatie Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlínì, realizované
v projekte Západné Karpaty - spoloèná hranica
8. apríl 2010

Z POKLADU MÚZEA
Najzaujímavejšie i najvzácnejšie muzeálie
K štvr�storoènici Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
13. máj 2010

BONSAI 2010
Miniatúrne stromèeky, kríky a suiseki - zvláštne až fantazijné 
kamene - zo zbierok èlenov Bonsai Klubu Prievidza
13. máj 2010

ZA POZNANÍM HORNEJ NITRY
Prvé sídla, krá¾ovské privilégiá, rozvoj remesiel a obchodu 
i iné dejinné udalosti od poèiatkov až po nástup 
21. storoèia v lokalitách hornej Nitry
jún 2010 

CESTA DEJINAMI SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA
Obraz vývoja školstva, výchovy a vzdelanosti na Slovensku
od najstarších èias, pripravený 
Múzeom školstva a pedagogiky v Bratislave
2. september 2010

EGYPT - DAR NÍLU
Staroveký svet èi jedna z najväèších civilizácií 
na brehoch Nílu, prostredníctvom súkromnej zbierky
21. október 2010

NAVŽDY ZACHYTENÉ
Premeny miest a mesteèiek hornej Nitry, 
Bojnice, Handlová, Nováky, Partizánske, Prievidza,
Nitrianske Pravno, Oslany, Skaèany a Žabokreky nad Nitrou 
na dobových poh¾adniciach
Druhý víkend v mesiacoch apríl - október 2010

VELIKÁNI V KNIHÁCH
Osobnosti múzea a zberate¾stva z hornej Nitry 
v odbornej literatúre
22. - 26. apríl 2010

PRIEVIDZSKÉ CECHOVÉ DNI V. ŠEVCOVSTVO
O jednom z významných prievidzských cechov - ševcoch
14. - 15. máj 2010

PLATILI STE?
Mince a papierové platidlá európskych a iných krajín 
zo zbierok múzea
14. - 15. máj 2010

PRAPREDKOVIA SLONOV
Doklady premien chobotnáèov z horného Ponitria
14. - 15. máj 2010

POD HVIEZDNATOU OBLOHOU
Poh¾ad na noènú oblohu cez modernú optiku i muzeálny 
predmet (v spolupráci s Hvezdáròou v Partizánskom 
v rámci európskeho projektu Noc múzeí)
15. máj 2010

RABOVALI TURCI NA HORNEJ NITRE
Netradièná výpoveï o vpáde tureckých hord 
do dedín a mesteèiek na hornej Nitre
september 2010

U BABKY BYLINKÁRKY
Poh¾ad do sveta lieèivých rastlín a korenín
17. - 18. september 2010
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ŽIVOT NA PANSKOM
Prednáška o spôsobe života ¾udí v období feudalizmu 
spojená s vedomostným kvízom
(špeciálna ponuka pre základné a stredné školy)

február 2010

MÚZEJNÉ STRETNUTIA
Odborné stretnutia múzejníkov 
Trenèianskeho samosprávneho kraja

apríl 2010

NA POMOC KRONIKÁROM
Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry 
- Nové aspekty v kronikárskej práci

jún 2010

PARTA ÈI ÈEPIEC?
Vzdelávacie podujatie o tradiènom odievaní 
pre èlenov folklórnych skupín z hornej Nitry

október 2010

ZÁHADNÝ EGYPT
Prednáška o egyptských pamiatkach

november 2010

Pre školskú mládež sú v ponuke múzea rozprávania, 
prednášky, besedy, exkurzie a prezentácie 
doplnené vedomostnými kvízmi a sú�ažami 

v samostatných projektoch: Spoznávame múzeum

                                                 Èo je múzeum

                                                 Na hornej Nitre

ZAŠLÝ ÈAS
Hodiny, hodinky a hodinové stroje zo zbierok múzea
2. december 2010

Premiéra výstavy Chránené územia Trenèianskeho kraja 
(v kultúrnych zariadeniach v Zlínskom kraji)
Reprízy výstav múzea: Kamenný herbár 

Res ipsa loquitur - Vec hovorí sama za seba 
(v múzeách Trenèianskeho kraja)

KULT OHÒA
Oheò ako nosite¾ života a strojca skazy 
Význam a podstata zvykov spojených s ohòom 
od pradávna

október / november 2010

STRIDŽIE DNI I. a II.
Tradièné zvyklosti a tajomné magické obrady 
zimného obdobia

november / december 2010

MOŽNO PRÍDE MIKULÁŠ
O tradícii mikulášskych obchôdzok a ïalších zvykoch
zimného slnovratu

1. - 10. december 2010
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