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ODKRÝVANIE 

Uvedenie reprezentatívnej publikácie Klenoty 

prírody Trenèianskeho kraja a Zlínskeho kraja 

v rámci Programu cezhraniènej spolupráce SR - ÈR

jún 2011

RODOSTROM

Poradenstvo i praktický návod k poznaniu 

svojho rodostromu

12. - 14. september 2011

TRIKRÁT HÁDAJ

Známe i záhadné predmety dávnych èias

12. - 14. september 2011

12. - 14. september 2011

zšíreniu 

zbierok múzea

december 2011

V ponuke múzea sú i ïalšie prednášky, besedy, 

rozprávania, exkurzie doplnené vedomostnými 

kvízmi a sú�ažami v samostatných projektoch: 

Spoznávame múzeum, Èo je v múzeu,

Na hornej Nitre

a obrazové prezentácie

Rabovali Turci na hornej Nitre, Stredoveká kuchyòa,

Vpadli kuruci na Prievidzu, Lieèivá sila minerálov,

Dinosaury, Prapredkovia slonov

ROZPRÁVKY Z MÚZEA

Tradièné a historické èinnosti známe z rozprávok

JESENNÉ VARIÁCIE

Tvorivé dielne pre školákov s poznávaním rastlinných 

druhov

10. - 14. október 2011 

VIANOCE V MÚZEU

Tvorivé dielne s prezentáciami:

Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená 

streda, Šúpo¾ový štvrtok, Perníkový piatok

12. - 16. december 2011

VÏAKA VÁM

Poïakovanie darcom, ktorí prispeli k ro

expozícia
výstavy
prezentácie
semináre
prednášky
odborné stretnutia
ostatné podujatia

vstupné

otváracie hodiny
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

- základné                                                    0,56 € 

- z¾avnené  

- preukazy ICOM, ZMS, AMG, K-2000 zdarma  

                                                    0,40 €

      

- príprava a realizácia výstav 

  a iných prezentaèných podujatí

- spracovanie monografií a štúdií

- vypracovanie odborných posudkov

- realizácia prednášok a exkurzií

- interné štúdium odbornej literatúry

- realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí 

   pre MŠ, ZŠ a SŠ

- spracovanie samostatných  projektov pre seniorov

- poradenské a konzultaèné služby

- vydávanie kníh, katalógov 

   a rôznych propagaèných materiálov

- predaj drobných ¾udovoumeleckých 

   a remeselných výrobkov

služby

Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
tel. +421 46 5423054
fax +421 46 5426715
e-mail: info@hnm.tsk.sk
www.muzeumpd.sk

kontakt



VIANOCE NA HORNEJ NITRE
Podoby tradícií vianoèných sviatkov 
v regióne hornej Nitry
24. november 2011

Reprízy výstav mimo múzea: Kamenný herbár, 
Západné Karpaty - spoloèná hranica 
Chránené územia Trenèianskeho kraja, 
Res ipsa loquitur - vec hovorí sama za seba

BÁJNE SKAMENELINY
Poznávanie a tvorba skamenelín
12. - 14. september 2011

STRIDŽIE DNI
Tradièné zvyklosti a tajomné magické obrady 
zimného slnovratu
21. - 25. november 2011

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ
O tradícii mikulášskych obchôdzok a ïalších
zvykoch zimného slnovratu
5. - 9. december 2011

HISTÓRIA PÍSMOM
Vybrané dejinné udalosti regiónu zaznamenané 
v tlaèenej podobe (z knižného fondu múzea)
prvý týždeò v mesiacoch apríl - september 2011

K VE¼KEJ NOCI
Tradièné zvyky v období ve¾konoèných sviatkov
18. - 20. apríl 2011

PRIEVIDZSKÉ CECHOVÉ DNI VI. KOVÁÈI
O jednom z dôležitých prievidzských cechov 
- kováèoch
13. - 14. máj 2011

BANKOVKY TROCHU INÁÈ
Papierové platidlá zo zbierok múzea
13. - 14. máj 2011

DOBROTY HORNONITRIANSKEJ KUCHYNE
O príprave a využití tradièných jedál 
v súèasnej kuchyni
 jún 2011

ÈEPIEC ÈI ŠATKA
Vzdelávacie podujatie o tradiènom odievaní
pre èlenov folklórnych skupín z hornej Nitry
28. apríl 2011

NA POMOC KRONIKÁROM
Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry
jún 2011

MÚZEJNÉ KRIŽOVATKY
Medzinárodná konferencia 
rovnomenného projektu v rámci 
Programu cezhraniènej spolupráce SR - ÈR
21. - 23. september 2011

MJARTANOVE SEBEDRAŽIE
Úspešné poèiny v oblasti tradiènej kultúry 
hornej Nitry
september 2011

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

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

ZBOHOM ZIMA, VITAJ JAR!
O ¾udových tradíciách na prelome zimy a jari
21. - 25. marec 2011

ZNOVUZRODENIE
Ukážky konzervátorských postupov 
Poradenstvo pri ošetrovaní starožitností
13. - 14. máj 2011

ZBIERKY NA MÓLE V.
Inscenovaný program o tradiènom odievaní 
a textilných technikách 
(podujatie v rámci 
európskeho projektu Noc múzeí)
14. máj 2011
(podujatie v rámci 
Hornonitrianskych folklórnych slávností)
24. jún 2011

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
20. január 2011

VE¼KÝ SVET MALÝCH OBRÁZKOV
Tradièný odev na poštových známkach 
zo súkromnej zbierky
3. marec 2011

VZÁCNOSTI PRÍRODY
Známe i neznáme danosti prírody hornej Nitry
31. marec 2011

BOHATSTVO STOROÈÍ
Mince a papierové platidlá habsburskej 
monarchie
12. máj 2011

BONSAI 2011
Miniatúrne stromèeky, kríky a suiseki - zvláštne 
až fantazijné kamene - zo zbierok èlenov 
Bonsai Klubu Prievidza
13. máj 2011

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody 
a spoloènosti hornej Nitry

V KRAJINE PROTIKLADOV
Poh¾ad cez objektív na všedný život 
v ïalekom Šanghaji
23. jún 2011

TAJOMNÉ HRAÈKY PRÍRODY
Skameneliny pripomínajúce záhadné hraèky 
a od nepamäti vzbudzujúce pozornos� ¾udí 
8. september 2011

Z POKLADOV GRÉCKA
Doklady dávnych kultúr z gréckych Kyklad, 
súostrovia v Egejskom mori
20. október 2011
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