
VSTUPNÉ
základné  0,56 € 

z¾avnené  0,40 € 

preukazy ICOM, ZMS, AMG, K-2000 zdarma  

OTVÁRACIE HODINY
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

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

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

HORNONITRIANSKE MÚZEUM 
V PRIEVIDZI v zriaïovate¾skej pôsobnosti 

Trenèianskeho samosprávneho kraja

KALENDÁRIUM2016Zmena programu vyhradená

VÝSTAVY

10. november – 2. december 2016

ZATRATENÁ ELEGANCIA / BURŽOÁZNY PREPYCH

Plastika, porcelán, keramika a sklo obdobia art deca 

(1920 – 1945) z múzejnej a súkromnej zbierky

8. december 2016 – 5. január 2017

MEŠTIANSKE VIANOCE

Zabudnuté darèeky spod vianoèného stromèeka 

prastarých rodièov

SLUŽBY

október – november 2016
TVORIVÉ VÝPRAVY DO MINULOSTI II.
Cyklus rozprávaní a tvorivých dielní 
na tému remeselných èinností v minulosti 
(hrnèiarske, papierenské a tlaèiarske remeslo)

november 2016
POKROK V MÚZEU: Peniaze v storoèiach
Rozprávanie o vývoji mincí a mincovníctva 
v našich dejinách s ukážkami z numizmatickej 
zbierky múzea (organizované pri príležitosti 
Týždòa vedy a techniky na Slovensku)

5. – 9. december 2016
SVIATOÈNÉ ÈAROVANIE
Predstavenie dnes už málo známych zvykov obdobia 
adventu a Vianoc s dôrazom na ich podoby v regióne 
hornej Nitry. Prezentácia s inscenaènými prvkami

12. – 18. december 2016
VIANOCE V MÚZEU
Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, 
Šúpo¾ový štvrtok, Perníkový piatok 
a v nede¾u Pred zimným slnovratom.
Tradièné tvorivé dielne pre školy i verejnos�

december 2016
VÏAKA VÁM
Poïakovanie darcom, 
ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

INÉ PODUJATIA

 

Na obálke strieborný desa�denár Márie Terézie z roku 1743 

zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi



INÉ PODUJATIA

 

KALENDÁRIUM2016Zmena programu vyhradená

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS

Múzejná dokumentácia vývoja 

prírody a spoloènosti hornej Nitry

14. január – 4. marec 2016

VTÁKY POD LUPOU

Svet vtáèej ríše na poštových známkach 

zo súkromnej zbierky

VÝSTAVY

VÝSTAVY

10. marec – 13. máj 2016

ANORGANICKÉ DARY ZEME

O rôznych podobách hornín, 

ich vzniku a využití v každodennom živote

19. máj – 16. september 2016

... IDE �UREK SO SVÝM VOJSKOM... 

Život na hornej Nitre v období osmanskej hrozby 

(490. výroèie bitky pri Moháèi)

EXPOZÍCIA VÝSTAVY

26. máj – 2. september 2016

FOLKfór

Kresba, ma¾ba a grafika 

inšpirovaná ¾udovou výšivkou

22. september – 4. november 2016

REKLAMA A DETI

Propagácia a reklama výrobkov 

pre deti a mládež v priebehu èasu

január – december 2016
ZA POZNANÍM HORNEJ NITRY
Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov 
k vývoju prírody a spoloènosti horného Ponitria, 
spojený s tvorivými aktivitami

január – jún 2016
MÚZEJNÉ HRY
Projekt pre školákov: hravé a tvorivé 
poznávanie múzea a vecí s ním spojených  

január – marec, október – december 2016
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

16. február 2016
CENA I HODNOTA POŠTOVÝCH  ZNÁMOK 
Ohodnocovanie poštových známok odborníkom 
(sprievodné podujatie k výstave Vtáky pod lupou)

marec 2016
VZBÚRENÉ ŽENY 
Odborný seminár s prezentáciou 
k 250. výroèiu vzbury prievidzských žien

7. – 11. marec 2016
ZBOHOM ZIMA, VITAJ JAR!
Vzdelávacie podujatie o vítaní jari v tradièných zvykoch

21. – 23. marec 2016
K VE¼KEJ NOCI
Ma¾ovanie najkrajších symbolov jarných sviatkov 
spojené s prezentáciou a predajom

marec – apríl 2016
ZAUJÍMAVOSTI Z GEOLÓGIE HORNÉHO PONITRIA
Prednáška o geologickej stavbe a vývoji územia 
a ukážky hornín (sprievodné podujatie k výstave 
Anorganické dary Zeme)

20. – 21. máj 2016
MÚZEUM DOKORÁN 2016
Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií 
cez poradenstvo až po ochutnávku) pripravených 
k Medzinárodnému dòu múzeí a Noci múzeí

jún 2016
NA POMOC KRONIKÁROM
Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

20. – 24. jún 2016
TAJOMNÝ LIEÈITE¼ 
Náuèné podujatie o preslávenom lieèite¾ovi 
Fraòovi Madvovi a jeho bylinkách, práškoch, 
pilulkách a mastièkách 

INÉ PODUJATIA

 júl – august 2016

LETNÁ SÚ�AŽ

Múzejná sú�až v periodiku MY Hornonitrianske noviny 

venovaná téme výstavy 

... ide �urek so svým vojskom...

11. september 2016

HORNONITRIANSKE DOBROTY

Kombinované podujatie na tému prípravy 

tradièných jedál a stolovania. 

Prezentácia spojená s vystúpením folkloristov

september 2016

V TIENI OSMANSKÝCH SULTÁNOV

Prednáškový seminár o živote spoloènosti 

v 16. – 17. storoèí (sprievodné podujatie výstavy 

... ide �urek so svým vojskom...)

22. – 23. september 2016

ZA BRÁNOU MÚZEA 2016

Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií 

cez poradenstvo a tvorivé dielne) pripravených

k Dòom európskeho kultúrneho dedièstva  

október 2016

JESENNÉ VARIÁCIE

Rozmanitos� jesennej prírody 

v interaktívnej prezentácii a tvorivej dielni

INÉ PODUJATIA

 


