
„O knižnici - História vzniku - medzníky histórie“ 
 
1951 – uznesením Rady ONV v Prievidzi bola vytvorená Okresná ľudová knižnica. Jej prvou 
knihovníčkou sa na základe menovacieho dekrétu Krajského národného výboru v Nitre vydaného 
pod číslom I/3-428-1951 zo dňa 22.11.1951 s platnosťou od 1.11.1951 stala Helena Richterová, 
ktorá pôvodne pracovala ako vychovávateľka. Knižnica už počas tohto roku bola 2x 
presťahovaná. Knihovníčka pracovala 2 hodiny denne. Absolvovala 4-týždňový knihovnícky 
kurz v Nitre. Okresná ľudová knižnica začala svoju činnosť s fondom bývalej mestskej knižnice o 
rozsahu 700 kníh. 
 
1952 – od 1. 1. sa úväzok knihovníčky zvýšil na 8 hodín denne. Helena Richterová absolvovala 
6-týždňové školenie knihovníkov v Budmericiach. Knižnica sa 2x sťahovala v rámci Domu 
osvety v Prievidzi. 31.5. bola slávnostne otvorená v suterénnych priestoroch Domu osvety, 
kde sídlila až do augusta 1985. Ešte v tom istom roku bola pri knižnici vytvorená knižničná rada 
z „nadšených jednotlivcov a divadelných ochotníkov“, ktorí knihovníčke pomáhali a zastupovali 
ju. Vedenie Domu osvety zo svojich zamestnancov dobrovoľne presunulo na výpomoc do 
knižnice Mikuláša Fabiša. Knižnica mala v tomto roku 3 235 kníh, zaevidovala 815 čitateľov, 
ktorí si vypožičali 10 451 kníh. 
 
1953 – 1.6. nastúpila do knižnice ďalšia knihovníčka – Jarmila Frimmelová – na osemhodinový 
úväzok. Knižnica mala v tomto roku 6 348 kníh, zaevidovala 983 čitateľov, ktorí si vypožičali 
12 321 kníh. 
 
1954 – Bola otvorená prvá pobočka knižnice a to v slobodárni č. 4 na sídlisku v Prievidzi. 
Tieto priestory však boli nevyhovujúce a preto bola knižnica ešte v tom istom roku presťahovaná 
do obchodných priestorov MsNV v bloku č. 1 235 na dnešnej Ul. Janka Kráľa. OĽK získala titul 
„Vzorná ľudová knižnica“. Výsledky celoštátnej súťaže boli vyhlásené v Košiciach v dňoch 
25.-26.6.1954. V tomto roku sa v Prievidzi konala celoslovenská čitateľská konferencia o diele 
Kataríny Lazarovej Osie Hniezdo. 
Knižnica mala 6 699 kníh, zaevidovala 1 115 čitateľov, ktorí si vypožičali 14 486 kníh. 
 
1955 – V knižnici naďalej pracovali dve knihovníčky na plný úväzok. Okres mal 57 obcí a podľa 
sumárneho výkazu za tento rok obecnú knižnicu nemalo alebo knižnica nepracovala v 14-tich 
obciach. Celkove bolo v celom okrese v ľudových knižniciach zaevidovaných 31 276 kníh, 4 799 
čitateľov, z ktorých bolo 1 996 do 15 rokov a 39 254 výpožičiek. 
Knižnica mala vo fonde 8 789 kníh, evidovala 1 340 čitateľov a 16 610 výpožičiek. 
 
1956 – Nastúpili ďalšie knihovníčky – Paula Tóthová pôvodne učiteľka materskej školy, Eva 
Rýdza a pani Ondrušková. Konala sa autorská beseda o knihe Z poľovníckej kapsy za účasti 
Ruda Mórica, ktorej sa zúčastnilo 430 účastníkov a beseda s Jánom Poliakom o zjazde 
slovenských spisovateľov, na ktorej bolo 150 účastníkov. 
Knižnica mala 10 790 kníh, zaevidovala 1 736 čitateľov, ktorí si vypožičali 28 626 kníh. 
 
1957 - V tomto roku skončila vo funkcii riaditeľky Helena Richterová a na jej miesto nastúpila 
Paula Tóthová, ktorá viedla knižnicu do júla 1958. V knižnici sa konala beseda s redaktorom 
Roháča za účasti 286 čitateľov. Od 7.12. bola knižnica zatvorená, pretože sa do jej priestorov 



montovali radiátory. Knihy sa požičiavali iba počas piatkov a to po celý deň. 15. júla nastúpila do 
knižnice Vlastimila Luptovská. 
Knižnica mala 14 609 kníh, zaevidovala 1 927 čitateľov, ktorí si vypožičali 39 636 kníh. 
 
1958 – Dňa 5. 6. sa v Prievidzi konal aktív dobrovoľných knihovníkov okresu Prievidza, na 
ktorom bola vyhlásená výzva na zlepšenie práce s knihou na dedine. Vzniklo tzv. „Prievidzské 
hnutie“, ktoré sa potom rozšírilo i do ďalších okresov Slovenska. 10. decembra v Prievidzi 
Matica slovenská zorganizovala vzorové školenie dobrovoľných knihovníkov o poskytovaní 
knižničných služieb. Zúčastnili sa na ňom aj pozorovatelia z krajských knižníc Slovenska. Dňa  
1. 8. do funkcie riaditeľky nastúpila učiteľka Mária Jánošková, ktorá sa po roku vrátila naspäť k 
svojmu pôvodnému povolaniu. Konala sa autorská beseda so Zuzkou Zguriškou. 
Knižnica mala 12 189 kníh, zaevidovala 2 191 čitateľov, ktorí si vypožičali 46 969 kníh. 
 
1959 – Dňa 9. júla bol vydaný nový knižničný zákon č. 53/1959, ktorý zabezpečil knižniciam 
väčšiu stabilitu, okresným knižniciam stanovil funkciu plniť aj úlohy mestskej knižnice, rozšíril 
ich činnosť o metodické a bibliografické úlohy. V prvom polroku 1959 sa pobočka presťahovala 
z bloku 1 235 do Domu kultúry ROH. Od septembra do konca roka dočasne funkciu riaditeľky 
prijala Jarmila Frimmelová. 1. septembra nastúpila do knižnice Mária Vavrová. 
Knižnica mala 13 674 kníh, zaevidovala 2 014 čitateľov, ktorí si vypožičali 38 478 kníh. 
 
1960 - Dňa 6. decembra Rada ONV v Prievidzi schválila Organizačný poriadok Okresnej 
knižnice Prievidza. Riaditeľkou knižnice sa stala od 1.1. Mária Kriváneková-Vavrová. 11. 7. 
začala v knižnici ako knihovníčka pracovať Anna Matiašková, ktorá z knižnice odišla do 
starobného dôchodku po 40-tich rokoch v roku 2000. 1. marca sa za účasti Ľuda Zúbka 
uskutočnila autorská beseda o jeho diele Jar Adely Ostrolúckej, ktorej sa zúčastnilo 300 
čitateľov a o knihe Jakubko za účasti Hany Zelinovej. Členské poplatky v roku 1960 boli pre 
dospelých čitateľov 2.- a pre deti 1.- koruna. Vyberali sa tiež poplatky za každú výpožičku a to 
od dospelých 20 a od detí 10 halierov. 
Knižnica mala 14 793 kníh, zaevidovala 2 004 čitateľov, ktorí si vypožičali 40 133 kníh. 
 
1961 - Knižnica nadviazala družbu s JRD Bojnice-Kúty a poľnohospodárom pomáhala pri 
organizácii družstevnej školy práce. Dňa 1. marca bolo vytvorené samostatné metodické 
oddelenie, v ktorom od 1. mája pracovali dve metodičky. Z vyhodnotenia citujem: „Počet 
čitateľov bol nízky, pretože v samotnom meste OĽK je 16 knižníc, z ktorých niektoré pracujú 
dobre“. Knižnica v tomto roku odoberala 47 titulov periodík a zakúpila magnetofón v hodnote 
2300.- korún. Kúpa nového televízora bola odložená na neurčitý čas. Dňa 19.10.1961 sa 
uskutočnila autorská beseda s Ladislavom Mňačkom o knihe Ja, Adolf Eichmann... 
Knižnica mala 18 360 kníh, zaevidovala 2 240 čitateľov, ktorí si vypožičali 44 960 kníh. 
 
1962 – Riaditeľom knižnice sa stáva úradník Jozef Krč. Funkciu vykonával dva roky. Knižnica 
začala so systematickým dobudovávaním katalógov pre asi 12 000 titulov, ktoré neboli 
spracované a od roku 1954 neboli zakladané, čím sa ich nahromadilo takmer 50 000, ktoré bude 
potrebné dozakladať.“ V Bojniciach sa konalo dvojdňové školenie dobrovoľných knihovníkov. 
Knižnica bola hlavným organizátorom okresnej čitateľskej konferencie o diele Vladimíra 
Mináča Zvony zvonia na deň. 
Knižnica mala 20 707 kníh, zaevidovala 2 378 čitateľov, ktorí si vypožičali 48 302 kníh. 



1963 – Nevrátené knihy sa vymáhali súdne. Knižnica zorganizovala celookresnú súťaž v Prieboji 
pod názvom „Zrkadlo vedomostí“, ktorej sa zúčastnilo 120 čitateľov z celého okresu. Knižnica 
odoberala 76 exemplárov periodík, zaevidovala 16 603 návštevníkov a z celkového počtu 
výpožičiek tvorili prezenčné 13 974. 
Knižnica mala 27 128 kníh, zaevidovala 2 697 čitateľov, ktorí si vypožičali 54 507 kníh. 
 
1964 – 1.3. nastúpila do funkcie riaditeľky Jozefína Svitková. Knižnica mala 10 stálych 
zamestnancov. V tomto roku sa konala beseda s Ľudom Zúbkom a s Ladislavom Ťažkým o 
jeho diele Hosť majstra čerta. Ako hosť na besede vystúpil aj Viliam Záborský. Beseda sa 
konala pri príležitosti predpremiéry filmu Jánošík v Prievidzi. Boli otvorené pobočky v 
okrajových častiach mesta a to v Hradci a v Malej Lehôtke. 
Knižnica mala 29 108 kníh, zaevidovala 3 211 čitateľov, ktorí si vypožičali 68 483 kníh. 
 
1965 – Došlo k zmene názvu z pôvodného Okresná ľudová knižnica na Okresná knižnica 
Prievidza. Knižnica sa umiestnila na 1. mieste v obratovosti fondov medzi okresnými knižnicami 
Slovenska. Autorské besedy sa pre zákaz podávania občerstvenia nekonali. 
Knižnica mala 31 801 kníh, zaevidovala 3 887 čitateľov, ktorí si vypožičali 93 417 kníh. 
 
1966 – Knižnica sa snažila o získanie nových vyhovujúcejších priestorov v budove Okresnej 
vojenskej správy v Prievidzi. Aj pobočka v Dome kultúry, v ktorej nebol voľný vstup čitateľov 
do fondu, sa snažila získať priestory pre čitáreň. Z počtu evidovaných čitateľov deti a mládež do 
15 rokov tvorili až 52,17% a z počtu školopovinnej mládeže bolo v knižnici evidovaných 
39,28%. Konala sa autorská beseda s Rudolfom Jašíkom. 
Knižnica mala 34 700 kníh, zaevidovala 3 882 čitateľov, ktorí si vypožičali 94 666 kníh. 
 
1967 – 10. septembra sa z priestorov knižnice v Dome osvety odsťahovalo riaditeľstvo, metodika 
a oddelenie spracovania fondov do budovy ĽŠU. V tom čase bolo toto umiestnenie plánované 
ako provizórne iba do doby, kedy bude pre knižnicu uvoľnená budova OVS. Konala sa autorská 
beseda s Kristou Bendovou. V roku 1967 pribudlo do fondu knižnice 6 757 kníh pre 25 656 
obyvateľov mesta. Bol to prírastok 263 kníh na tisíc obyvateľov. Prírastok fondu dosiahol 
súčasné odporúčané normy IFLA. Technické vybavenie knižnice sa zlepšilo o magnetofón a dve 
gramorádiá. Knižnica expedovala „súťažné materiály pre záujemcov o ideové riešenie účelovej 
budovy Okresnej knižnice Prievidza“. Začiatkom roka bola v Dome osvety vytvorená samostatná 
požičovňa politickej a náučnej literatúry a to v najväčšej miestnosti. V tomto roku bola prijatá aj 
prvá samostatná účtovníčka organizácie. Od 1. januára prevzala OK od Odboru školstva a kultúry 
ONV vedenie osobnej agendy profesionálnych knihovníkov okresu. 
Knižnica mala 40 158 kníh, zaevidovala 4 198 čitateľov, ktorí si vypožičali 112 507 kníh. 
 
1968 – Od 15.3. do 23. 3. sa konala výstava architektonických návrhov riešenia účelovej budovy 
Okresnej knižnice v Prievidzi, ktorá mala stáť na sídlisku Mládeže. Vystavených bolo 41 návrhov 
a výstavu si prezrelo do 1000 návštevníkov. Zvíťazil návrh architektov Ivana Gürtlera a Juraja 
Talaša. Predsedom poroty bol Ing. arch. Dušan Kuzma. 
Knižnica zaznamenala významný pokrok v oblasti automatizácie pretože citujem: „Ručnú 
rozmnožovačku katalógových lístkov nám obstarala Krajská knižnica Banská Bystrica a za 
rok 1968 sme ňou rozmnožili cca 100 tisíc katalógových lístkov“. Konala sa beseda s Jozefom 
Horákom. Okresná knižnica získala prvé vlastné auto (dodávku). Riaditeľstvo, metodika a 



oddelenie spracovania fondov sa presťahovalo do šiestich miestností slobodárne na sídlisko v 
Prievidzi. V budove ĽŠU hrozilo zrútenie stropu. 
Knižnica mala 46 383 kníh, zaevidovala 4 375 čitateľov, ktorí si vypožičali 132 262 kníh. 
 
1969 – 4  – 7. júna sa knihovníci zúčastnili študijnej exkurzie do okresov Rožňava, Košice, 
Prešov a Levoča.  
Knižnica mala 52 617 kníh, zaevidovala 4 505 čitateľov, ktorí si vypožičali 135 006 kníh. 
 
1970 – Jozefína Svitková odchádza do funkcie vedúcej odboru kultúry ONV Prievidza. Dňa  
1. augusta sa riaditeľom knižnice stáva Štefan Daňo, pôvodne politický pracovník OV KSS. 
Vo funkcii riaditeľa pôsobil až do apríla 1989. V Okresnej knižnici pracovalo 23 zamestnancov. 
V tomto roku nastúpili viaceré dlhoročné knihovníčky ako Mgr. Margita Chovanová, Helena 
Hanková a Magda Matiašková, ktorá pracuje v HNK doteraz. 
Knižnica mala 62 600 kníh, zaevidovala 5 201 čitateľov, ktorí si vypožičali 150 944 kníh. 
1971 – V júli bola zriadená nová samostatná pobočka Okresnej knižnice a to na Ul. Fraňa 
Madvu. Do týchto priestorov bol presťahovaný fond literatúry pre deti a mládež z priestorov na 
prízemí v DK ROH. Bolo zriadené samostatné Oddelenie politickej literatúry Okresnej knižnice 
Prievidza. Štefan Daňo sa stal predsedom Komisie pre prácu s politickou literatúrou, ktorá 
vznikla ako pomocný orgán Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky. Zriadenie OPL 
znamenalo skvalitnenie práce s regionálnou literatúrou, znamenalo začiatok bibliografickej a 
informačnej činnosti Okresnej knižnice Prievidza. Zamestnanci knižnice sa zúčastnili študijnej 
exkurzie v knižniciach Poľska. 
Knižnica mala 69 549 kníh, zaevidovala 6 076 čitateľov, ktorí si vypožičali 168 137 kníh. 
 
1972 – Beseda za účasti spisovateľky Eleny Čepčekovej. Na stránkach okresných novín 
prebiehala súťaž „O krajine priateľov“. Boli prijatí štyria absolventi SKŠ, z ktorých Silvia 
Myšiaková pracuje nepretržite doteraz a Ondrej Čiliak, ktorý pracoval do roku 1981 a opätovne 
od roku 2002 ako bibliograf. Zamestnanci sa zúčastnili exkurzie do knižníc v Maďarsku. 
Knižnica mala 75 998 kníh, zaevidovala 6 368 čitateľov, ktorí si vypožičali 174 320 kníh. 
 
1973 – Na besedu prišiel Jozef Horák. V tomto roku došlo k najvýraznejšiemu vyraďovaniu 
literatúry a to „závadnej literatúry podľa pokynov SKNV“. Literatúru sme vyradili zo 42 
ľudových knižníc okresu a z vyradených kníh bol spracovaný okresný sumár. Z Okresnej 
knižnice bolo vyradených až 1 009 „politicky závadných kníh“. Prijali sme študijné skupiny 
kolegov z 26 okresov Československa a tiež delegáciu Ministerstva kultúry Maďarska. Do 
knižnice bolo zakúpené nové auto, regály a gramorádio. Pre profesionálnych knihovníkov okresu 
bola zorganizovaná študijná exkurzia do knižníc Severomoravského kraja. Osem knihovníčok 
bolo v tomto roku na materskej dovolenke. 
Knižnica mala 81 201 kníh, zaevidovala 7 074 čitateľov, ktorí si vypožičali 182 706 kníh. 
 
1974 – Knižnica sa zapojila 144 prácami do celoslovenskej súťaže „Potomkovia povstalcov 
píšu“, ktorú vyhlásila Matica slovenská a ŠVK v Banskej Bystrici. Víťaz okresného kola 
Miroslav Prachár za svoju prácu „Na Vernári zvony bijú“ získal jednu z troch hlavných cien aj v 
rámci Slovenska. Riaditeľstvo, metodika a oddelenie spracovania fondov bolo presťahované do 
samostatnej budovy na Hviezdoslavovej ulici, kde bola zriadená aj spoločenská miestnosť 
„Divadielko poézie“. Na vybudovanie pódia v ňom knižnica zakúpila „rezivo za 2,5 tisíc korún“. 
V OPL odoberali 75 titulov periodík. 



Knižnica mala 98 052 kníh, zaevidovala 7 651 čitateľov, ktorí si vypožičali 199 791 kníh. 
 
1975 – Do fondu bolo zakúpených 201 gramoplatní, 60 diafilmov a 30 diapozitívov. Autorskej 
besedy sa zúčastnili Š. A. Brezány, Peter Andruška, Viera Švenková, Miloš Krno a Klára 
Jarunková. Knižnica zorganizovala literárnu súťaž „Na garmošku zahrali“, ktorej sa zúčastnilo 
115 mladých autorov. Oddelenie politickej literatúry bolo presťahované z Domu kultúry do 
samostatnej budovy na Ul. A. Hlinku a oddelenie pre dospelých sa presťahovalo z poschodia na 
prízemie Domu kultúry.  
Knižnica mala 105 247 kníh, zaevidovala 8 657 čitateľov, ktorí si vypožičali 224 766 kníh. 
 
1976 – Okresná knižnica si pripomenula 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola 
vydaná publikácia 25 rokov Okresnej knižnice v Prievidzi. Jej zostavovateľmi boli Štefan Daňo a 
Anna Husárová. Začali pracovať pobočky v okrajových častiach mesta. Autorských besied sa 
zúčastnili spisovatelia Elena Čepčeková a Jozef Pavlovič. Okresná knižnica vydala zborník z 
tvorby mladých regionálnych autorov „Dýchnutie“. Prezentovali sa v ňom členovia literárneho 
klubu ako Daniel Hevier, Ondrej Čiliak a Jaroslav Schut. 
Knižnica mala 112 257 kníh, zaevidovala 9 287 čitateľov, ktorí si vypožičali 240 554 kníh. 
 
1977 – V tomto roku bol predložený zámer na výstavbu budovy Okresnej knižnice na Dlhej ulici. 
Predpokladané ukončenie stavby bolo v roku 1979. V skutočnosti túto stavbu OK dostala do 
užívania až v auguste 1985. Konala sa autorská beseda so Zlatou Dônčovou o jej diele 
Ondrejova kráľovná. Beseda bola spojená s prednáškou Dr. Vlasty Tóthovej na tému „Vzťahy 
bojnického panstva a Prievidze v 18. storočí“. Knižnica mala v tom roku už 32 zamestnancov . 
Do nákupu nových kníh bolo investovaných viac ako 260 tisíc. V Prievidzi sa uskutočnilo 
celoštátne vyhodnotenie 27. ročníka súťaže BVĽK. Matica slovenská a Ministerstvo kultúry 
usporiadali v Bojniciach výročnú poradu vedúcich pracovníkov knižníc. 
Knižnica mala 120 070 kníh, zaevidovala 9 664 čitateľov, ktorí si vypožičali 257 036 kníh. 
 
1978 – Knižnica pripravila autorské besedy s Antonom Balážom, Jaroslavom Schutom, 
Ondrejom Čiliakom a s Janou Gavalcovou. Prírastok kníh bol mimoriadne dobrý až 8 623 KJ. 
Zamestnanci knižnice sa zúčastnili študijnej exkurzie v Okresnej knižnici v Jihlave, v Štátnej 
knižnici a MsK v Prahe, kde sa zúčastnili aj divadelného predstavenia v divadle Rokoko. 
Knižnica mala 128 035 kníh, zaevidovala 10 321 čitateľov, ktorí si vypožičali 264 333 kníh. 
 
1979– V rámci organizačnej štruktúry knižnice bol zriadený samostatný odbor knižničných 
služieb, jeho vedúcou sa stala Mgr. Margita Chovanová. Odboru boli podriadené samostatné 
oddelenia pre dospelých čitateľov a oddelenie pre deti a mládež. Na exkurziu do OK prišli 
knihovníci z Hodonína. Konali sa autorské besedy s Vierou Švenkovou a Janou Gavalcovou 
a okresné čitateľské konferencie o knihe Petra Andrušku Nepoviem nikomu za účasti autora 
a na tému „SNP v dielach našich autorov“ za účasti Miloša Krnu a Antona Baláža. 
Knižnica mala 136 946 kníh, zaevidovala 11 070 čitateľov, ktorí si vypožičali 289 719 kníh. 
 
1980 – Knihovníci sa zúčastnili študijnej exkurzie do OK Senica, MsK Skalica a OK Hodonín. 
Knižnica pripravila autorské besedy s Elenou Čepčekovou a Jozefom Pavlovičom. Príspevok 
na nákup kníh bol viac ako 225 tisíc. Knižnica zakúpila Epidiaskop za 6 000.- korún. V tomto 
roku boli spracované zoznamy desiatich najčítanejších kníh, ktoré si od OK vyžiadalo oddelenie 



teórie a metodiky s ŠVK Banská Bystrica. Na prvom mieste bola kniha Údolie bábik, na druhom 
Láska je len slovo a na treťom Konečná diagnóza.  
Knižnica mala 144 780 kníh, zaevidovala 11 636 čitateľov, ktorí si vypožičali 296 558 kníh. 
 
1981 – 24. júla Okresná knižnica prevzala do nájmu trojizbový byt na Gorkého ulici, v ktorom 
bola otvorená prvá pobočka na sídlisku Sever. Besied s čitateľmi knižnice sa zúčastnili autori: 
Miloš Krno, Jaroslav Schut, Ján Navrátil a Helena Dvořáková. Anton Baláž sa zúčastnil 
okresnej čitateľskej konferencie o diele Skleníková Venuša. V tomto roku OK vydala prvú 
bibliografickú ro čenku Okres Prievidza v tlači za rok 1980.  
Knižnica mala 156 805 kníh, zaevidovala 11 748 čitateľov, ktorí si vypožičali 311 396 kníh. 
 
1982 – 30. septembra sa konala beseda s redaktormi časopisu Kamarát. OK pripravila stretnutia 
čitateľov napr. s Vojtechom Mihálikom, Rudolfom Dobiášom. Knižnica obhájila titul Vzorná 
ľudová knižnica. Fond knižnice bol okrem kníh doplnený o 109 gramoplatní. Knižnica pripravila 
prednášku o fonde poľnohospodárskej literatúry pre Okresný výbor drobnochovateľov v 
Prievidzi. 
Knižnica mala 161 904 kníh, zaevidovala 13 317 čitateľov, ktorí si vypožičali 337 285 kníh. 
 
1983 – Autorské besedy s Rudolfom Dobiášom a Milošom Krnom. Bolo založené Kooperačné 
združenie knižníc jednotnej sústavy regiónu hornej Nitry. V dňoch 15.-17.9. sa uskutočnila 
študijná exkurzia do experimentálnej knižnice v Čadci. Bolo zriadené samostatné bibliografické 
pracovisko. 
Knižnica mala 171 016 kníh, zaevidovala 12 945 čitateľov, ktorí si vypožičali 349 614 kníh. 
 
1984 – Konala sa beseda a autogramiáda so spisovateľmi Antonom Balážom, Milanom 
Krnom, Jaroslavom Schutom a Jozefom Gécim. Bol vypracovaný nový Štatút Okresnej 
knižnice Prievidza. OK vyhlásila literárnu súťaž „Krajina šťastia“, do ktorej sa prihlásilo 13 
autorov s 26-timi prácami.  
Knižnica mala 178 689 kníh, zaevidovala 13 070 čitateľov, ktorí si vypožičali 357 963 kníh. 
 
1985 – Dňa 28. augusta sa konalo slávnostné otvorenie novej účelovej budovy knižnice na 
Záhradníckej ulici. Autorských besied sa zúčastnili Jozef Géci o knihe Nepokojný mier a 
Anton Baláž o diele Tiene minulosti. Metodičky Okresnej knižnice sa zúčastnili školení k 
automatizovanému spracovaniu štatistických ukazovateľov ľudových knižníc okresu. 
Knižnica mala 188 645 kníh, zaevidovala 13 179 čitateľov, ktorí si vypožičali 364 332 kníh. 
 
1986 – Knižnica zorganizovala Týždeň detskej knihy, ktorého sa zúčastnili spisovatelia: zo 
Slovenska Anton Baláž, Jana Šrámková, Miloš Krno, Peter Glocko, Ján Navrátil, Klára 
Jarunková, Mária Ďuríčková, Vojtech Dangl, Rudolf Dobiáš, Anton Habovštiak a Dušan 
Dušek, z Čiech Josef Pohl a Markéta Zinnerová, z NDR Henrich Pifko a Willi Meinck, z 
Maďarska Z. Kántorová, z Bulharska Valeri Petrov, z Poľska Zbigniew Nienacki a zo 
ZSSR Albert Lichanov a Sergej Kozlov. Na záver Týždňa detských knižníc OK pripravila 
celookresný seminár na tému „Súčasná literatúra pre dospievajúcu mládež a jej odraz vo vedomí 
čitateľa“. V knižnici bol zriadený hudobný kútik. Bibliografka Silvia Myšiaková vystúpila s 
príspevkom „Okresná knižnica v kontexte bibliografickej kooperácie“ na celoslovenskej 
bibliografickej konferencii v Trenčíne. 
Knižnica mala 197 264 kníh, zaevidovala 13 324 čitateľov, ktorí si vypožičali 375 541 kníh. 



1987 – Konali sa autorské besedy s Vojtechom Danglom o knihe Bitky a bojiská, s Antonom 
Balážom o knihách Sen pivníc a Kreslo pre dvoch, s Jozefom Gécim o jeho sfilmovanom 
diele Nepokojný mier a s Danielom Hevierom o jeho tvorbe pre deti. V knižnici bola od 1. 
apríla otvorená požičovňa videokaziet a to na základe dohody so Slovenskou požičovňou filmov 
Bratislava. Do konca roka knižnica zaregistrovala 325 záujemcov o ich výpožičky. Knižnica 
zakúpila prvý počítač PMD 85, pre ktorý bolo potrebné ísť až do Prahy. V oddelení pre deti a 
mládež na Záhradníckej ulici začal pracovať krúžok „Mladý programátor“. 
Knižnica mala 202 458 kníh, zaevidovala 13 542 čitateľov, ktorí si vypožičali 390 088 kníh. 
 
1988 – Knižnica zorganizovala I. ročník podujatí pod spoločným názvom Hornonitriansky 
literárny týždeň. Jeho cieľom bola popularizácia tvorby regionálnych autorov. Zúčastnili sa ho 
Anton Baláž, Jozef Géci, Ladislav Hagara a Jaroslav Schut. Okresná knižnica pri tejto 
príležitosti vydala personálne bibliografie autorov pod názvom Literárna horná Nitra. Knižnica v 
spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Klube umenia v Prievidzi nainštalovala výstavu 
„Písomnosti hornej Nitry“. Počas roka knižnica vypožičala 930 videokaziet, čím sa umiestnila na 
2 . mieste spomedzi OK Slovenska. 
Knižnica mala 209 127 kníh, zaevidovala 13 583 čitateľov, ktorí si vypožičali 391 440 kníh. 
 
1989 – V tomto roku verejné knižnice okresu zaznamenali rekordný počet výpožičiek -1 004 918. 
V apríli zomrel riaditeľ Štefan Daňo a od augusta bola funkciou riadite ľky poverená Mgr. 
Margita Chovanová. Okresnej knižnici bola vydaná nová zriaďovacia listina, ktorú vydalo 
plenárne zasadnutie ONV v Prievidzi. Táto listina zrušila pôvodnú zriaďovaciu listinu z roku 
1951. Knižnica zvýšila základné členské poplatky a to pre dospelých na 10.-, pre dôchodcov a 
študentov na 7.- a pre deti a mládež na 2.- koruny. Zamestnanci knižnice sa zúčastnili exkurzie do 
Prahy. 
Knižnica mala 216 545 kníh, zaevidovala 14 590 čitateľov, ktorí si vypožičali 410 820 kníh. 
 
1990 – Knižnica zakúpila reprografický prístroj „Costar“, začala pokusne realizovať predaj kníh, 
pohľadníc a plagátov a tiež predaj kníh vyradených z vlastných fondov. Bola zrušená pobočka 
pre dospelých čitateľov v Dome kultúry ROH. Pobočka na Ul. Fraňa Madvu bola pretvorená z 
mládežníckej na zmiešanú. Knižnici sa podarilo otvoriť novú pobočku na sídlisku Zapotôčky a to 
na poschodí nákupného centra na Ul. A. Mišuta. Pobočka sídli v týchto priestoroch doteraz. 
Knižnica mala 212 844 kníh, zaevidovala 14 871 čitateľov, ktorí si vypožičali 385 891 kníh. 
 
1991 – Od 1. januára boli oddelimitované obecné a mestské knižnice pod miestnu samosprávu. 
Okresná knižnica prešla pod priame riadenie MK SR. Knižnica zakúpila nový osobný automobil 
Škoda Favorit, dva počítače a kopírku. Knižnica dosiahla dobré výsledky v oblasti vlastných 
príjmov – 455 910.- korún - a to zásluhou doplnkových aktivít. Na základe reštitučného zákona č. 
298/1990 musela knižnica odovzdať budovu na Hviezdoslavovej ulici a budovu na námestí 
Slobody, ktorá bola v rekonštrukcii, rehoľnému rádu Dcéram Božskej lásky. Reštitučný zákon sa 
vzťahoval aj na budovu na Ul. A. Hlinku, v ktorej od roku 1975 sídlilo OPL. Boli vydané nové 
základné dokumenty knižnice. Konal sa 3. ročník Hornonitrianskeho literárneho týždňa za účasti 
autorov Daniela Heviera a Pavly Kováčovej. Do fondu bolo doplnených 8 059 KJ v hodnote 
214 556.- korún. 
Knižnica mala 215 903 kníh, zaevidovala 12 008 čitateľov, ktorí si vypožičali 334 472 kníh. 
 



1992 – Knižnica zakúpila automatizovaný knižničný systém SMARTLIB a začala pracovať v 
moduloch akvizícia a katalogizácia. Pripravila seminár „Postmoderné tendencie v slovenskej 
literatúre“ za účasti lektorov Etely Farkašovej a Viliama Marčoka. 30. júla bola zrušená 
pobočka na Ul. Fraňa Madvu a 1. decembra bol v tých istých priestoroch otvorený antikvariát. 
Riaditeľstvo, metodika a oddelenie spracovania fondov bolo presťahované na druhé poschodie 
hotela Magura. Na Záhradníckej ulici boli vymaľované priestory spoločenskej miestnosti a 
videopožičovne. 
Knižnica mala 217 973 kníh, zaevidovala 12 014 čitateľov, ktorí si vypožičali 349 252 kníh. 
 
1993 – Časť fondu oddelenia náučnej literatúry bola presťahovaná do skladových priestorov 
bývalého OV KSS a časť bola sprístupnená čitateľom v jednej miestnosti na Záhradníckej ulici, 
pretože v budove na Ul. A. Hlinku hrozilo po letných búrkach zrútenie strechy. Šesť 
zamestnancov absolvovalo školenie pre prácu s modulom výpožičky v rámci AKIS SMARTLIB, 
13 zamestnancov ukončilo dvojročný kurz angličtiny. Knižnica pripravila literárny seminár 
„Literárne tradície regiónu horná Nitra“. Boli vydané dve čísla časopisu Hornonitriansky 
knihovník. Konali sa autorské besedy s Antonom Balážom a literárnym historikom Jozefom 
Rydlom. Knižnica bola spoluorganizátorom podujatia „Vianoce na radnici“. Začalo sa s 
prípravou na retrospektívne spracovanie fondov do elektronickej podoby. Knižnica mala 5 
počítačov, kopírku a dve tlačiarne. Získala sponzorsky materiálové vybavenie na úpravu 
priestorov pobočky na Ul. Janka Kráľa – podlahovú krytinu z NCHZ Nováky v hodnote 5 000.- 
Knižnica mala 214 320 kníh, zaevidovala 11 956 čitateľov, ktorí si vypožičali 363 730 kníh. 
 
1994 – Knižnica pripravila vernisáž knihy Mrchy za účasti jej autora Haralda Stiffela, 
autorské besedy za účasti historika Pavla Dvořáka, Antona Baláža, Daniela Heviera, Jána 
Tužinského, literárneho kritika Pavla Števčeka. Vo februári bolo otvorené oddelenie náučnej 
literatúry v zrekonštruovaných priestoroch na Bakalárskej ulici. 28.10. bola podpísaná dohoda o 
spolupráci s Ústrednou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči a na 
Záhradníckej ulici boli služby rozšírené o požičiavanie súborov zvukových kníh. Boli zrušené 
doplnkové podnikateľské aktivity knižnice.  
Knižnica mala 199 802 kníh, zaevidovala 12 045 čitateľov, ktorí si vypožičali 367 563 kníh. 
 
1995 – Knižnica získala z grantu Open Society Foundation 30 000.- na nákup počítača a 15 000.- 
na nákup periodík. Mestský úrad Prievidza prispel na vybudovanie bezbariérového vstupu do 
knižnice a do spoločenskej miestnosti sumou 97 900.- Do knižnice boli zakúpené ďalšie tri 
počítače, snímače čiarového kódu a kopírka Develop do oddelenia náučnej literatúry. Úvodom k 
Hornonitrianskemu literárnemu týždňu bola vernisáž výstavy „Svedectvo dejín o slovenčine“. 
Táto výstava so sprievodným slovom a filmovými ukážkami sa stala súčasťou vyučovacieho 
procesu stredných škôl a bola reprízovaná 44x. Konali sa autorské besedy za účasti Ladislava 
Ťažkého, Milana Krausa a Ondreja Čiliaka. V tomto roku bola vykonaná oprava strešnej 
krytiny budovy na Záhradníckej ulici v hodnote 155 000.- korún. 
Knižnica mala 192 838 kníh, zaevidovala 12 313 čitateľov, ktorí si vypožičali 384 788 kníh. 
 
1996 – Konali sa autorské besedy s Augustínom Maťovčíkom, Petrom Glockom, Ondrejom 
Čiliakom a Jaroslavom Schutom. MsÚ Prievidza knižnici prispel na nákup kníh sumou 
20 000.- Sk. Dňa 1. júla stratila Okresná knižnica právnu subjektivitu a bola začlenená do 
Hornonitrianskeho kultúrneho centra ako špecializovaný odborný útvar. Knižnica si pripomenula 
45. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti vydala publikáciu „Okresná knižnica Prievidza 



1951-1996“. Bola premenovaná na Hornonitriansku knižnicu. Knižnica sa v rámci Roka 
slovenskej hudby zapojila do celoslovenskej súťaže Slovenská hudba – naše bohatstvo. Pri 
knižnici začal pracovať Literárny klub, ktorého predsedom sa stal básnik a publicista Ondrej 
Čiliak.  
Knižnica mala 184 224 kníh, zaevidovala 12 532 čitateľov, ktorí si vypožičali 421 094 kníh. 
 
1997 – Konal sa 1. ročník súťaže o Kráľa detských čitateľov a jubilejný 10. ročník 
Hornonitrianskeho literárneho týždňa. Jeho úvodom bola vernisáž výstavy „Svedectvo dejín o 
slovenčine“, konali sa autorské besedy so súčasným slovenským básnikom Pavlom Stanislavom, 
Braňom Hochelom, Gabrielou Rothmyerovou a Vojtechom Kondrótom. Knižnica v tomto 
roku zakúpila nový knižnično-informačný systém Libris. Na nákup fondov sme získali financie 
aj od sponzorov – Novácke chemické závody 3 000.-, Mestský úrad Prievidza 25 000.-, z 
grantového systému Pro Slovakia 71 000.- a z Open Society Foundation 30 000.- Úsek 
bibliografie bol presťahovaný do samostatnej miestnosti na Záhradnícku ulicu. Knižnica vydala 
prvý Kalendár výročí osobností Prievidzského okresu. Knižnica sa zapojila do osláv Svetového 
dňa knihy a autorského práva. 
Knižnica mala 178 488 kníh, zaevidovala 12 687 čitateľov, ktorí si vypožičali 429 806 kníh. 
 
1998 – Knižnica získala grant od Open Society Foundation vo výške takmer 59 000.- na 
sprístupnenie internetu, od sponzorov získala takmer 31 000.- a na cyklus protidrogových aktivít, 
ktorý bol realizovaný pod názvom „Kniha mi pomáha povedať drogám NIE!“ 43 000.- Vyšla 
jedna z najrozsiahlejších bibliografií o literátoch hornej Nitry pod názvom Literárna história 
regiónu horná Nitra. K Roku slovenskej literatúry sme pripravili podujatie „Literáti hornej 
Nitry“, ktorého sa zúčastnilo počas 20-tich repríz až 553 študentov a seminár o súčasnej 
slovenskej literatúre za účasti riaditeľa vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov lektora 
Alexandra Halvoníka. Na besedy prišli Anton Hykisch, Jozef Čertík, Roman Bednár a Peter 
Holka. Knižnica pripravila krst knihy Antona Baláža  Penelopin návrat za účasti autora a 
riaditeľa vydavateľstva Slovenský spisovateľ Ing. Chovanca. V knižnici sa konala beseda a 
krst prvotiny členky Literárneho klubu pri HNK Vladeny Teslíkovej Miestenka na Titanik. 
Na úsek regionálnej bibliografie bol aplikovaný systém Biblis. V pobočke na Záhradníckej ulici 
bola vymenená podlahová krytina. V decembri bol spustený automatizovaný výpožičný 
systém v oddelení pre deti a mládež na Záhradníckej ulici. 
Knižnica mala 176 986 kníh, zaevidovala 12 755 čitateľov, ktorí si vypožičali 418 806 kníh. 
 
1999 – Bolo zrušené Hornonitrianske kultúrne centrum a knižnica opäť získala právnu 
subjektivitu. Automatizované služby v systéme Libris boli spustené v oddelení náučnej literatúry 
a v oddelení pre dospelých na Záhradníckej ulici. Pobočka na sídlisku Sever bola presťahovaná 
na Ul. K. Novackého, riaditeľstvo a metodika do suterénu budovy Hornonitrianskeho osvetového 
strediska a úsek spracovania fondov do budovy knižnice na Záhradníckej ulici. Do dôchodku 
odišla riaditeľka Mgr. Margita Chovanová. Novou riaditeľkou sa stala Mgr. Eva Mikšiková. 
Metodika HNK bola rozšírená aj o metodické usmerňovanie verejných knižníc okresu 
Partizánske. Knižnica k Roku kresťanskej kultúry pripravila prednášku „Prínos 
kresťanstva k rozvoju vzdelanosti na území Slovenska“ s lektorom pátrom Pavlom 
Kollárom rektorom kostola a kolégia piaristov v Prievidzi. Autorskej besedy sa zúčastnili Eva 
Siegelová a Jozef Čertík. Na Záhradníckej ulici bolo sprístupnené multimediálne pracovisko. 
HNK vydala ďalší zborník poézie a prózy členov Literárneho klubu pri HNK pod názvom Sme z 
jednej krvi a klub začal vydávať svoj časopis Loreta. 



Knižnica mala 173 073 kníh, zaevidovala 12 251 čitateľov, ktorí si vypožičali 387 358 kníh. 
 
2000 – Konal sa prvý ro čník cyklu podujatí pod názvom Literárna Prievidza. Jeho úvodným 
podujatím bola vernisáž výstavy História Prievidze v dokumentoch. Autorských besied sa 
zúčastnili Vladena Teslíková, Jozef Melicher, Daniel Hevier, a editorky vydavateľstva Mladé 
letá Marta Jankajová a Eva Hornišová. Knižnica sa zapojila do celoslovenského podujatia 
knižníc pod názvom „Týždeň slovenských knižníc“, ktorého hlavným cieľom bolo mediálne 
zviditeľniť verejné knižnice a ich problémy. V knižnici začal pracovať Literárny klub pre deti. 
Knižnica sa stala gestorom práce s knihou v združení pre rozvoj kultúry hornej Nitry K-2000. 
Knižnica mala 170 783 kníh, zaevidovala 11 328 čitateľov, ktorí si vypožičali 337 793 kníh. 
 
2001 – Knižnica získala financie z grantových prostriedkov na prípravu výstavy „Polstoročie 
Hornonitrianskej knižnice v dokumentoch a číslach“, ktorej vernisáž a vydanie publikácie 
Hornonitrianska knižnica Prievidza 1951 – 2001 tvorili základ prezentácie knižnice k 50. výročiu 
jej vzniku. V rámci Literárnej Prievidze sa uskutočnili autorské besedy s Antonom Balážom, 
Ondrejom Čiliakom, Petrom Glockom, Rudolfom Dobiášom a Vladenou Teslíkovou. 
Knižnica pripravila v priestoroch kníhkupectva Ezop autogramiádu k básnickej zbierke Ondreja 
Čiliaka Dobrý vietor. Člen LK Peter Tomášik vydal svoju prvú zbierku Dotýkam sa tvojej tváre, 
ktorej slávnostný krst sa konal v priestoroch HNK.  
Knižnica mala 170 032 kníh, zaevidovala 10 237 čitateľov, ktorí si vypožičali 322 818 kníh. 
 
2002 – 1. apríla sa zriaďovateľom knižnice stal Trenčiansky samosprávny kraj. Boli 
vypracované nové základné dokumenty knižnice. V spolupráci s firmou Coca-cola Slovakia 
knižnica zabezpečila projekt na podporu čítania, ktorého súčasťou bol aj knižný dar pre knižnicu. 
Autorských besied sa zúčastnili Anton Rákay, Eva Siegelová a Táňa Keleová- Vasilková. 
Knižnica získala kapitálové prostriedky na nákup nového osobného auta Škoda Fabia v hodnote 
349 900.- Sk.  
Knižnica mala 158 355 kníh, zaevidovala 9 357 čitateľov, ktorí si vypožičali 332 311 kníh. 
 
2003 – Konal sa 1. ročník podujatia „Noc v knižnici s Andersenom“. V oddelení náučnej 
literatúry bol zrušený voľný vstup čitateľov do priestoru knižnice. V rámci Týždňa slovenských 
knižníc sa konali autorské besedy s Tomášom Winklerom a Petrom Mišákom, v rámci 
Literárnej Prievidze s Ondrejom Čiliakom a Vladenou Teslíkovou. Okrem nich knižnica 
sprostredkovala stretnutia aj s historikom Pavlom Dvořákom, Ladislavom Švihranom, 
Drahoslavom Machalom a redaktorkou vydavateľstva Perfekt Editou Sabolíkovou. Mestský 
úrad v Prievidzi knižnici odpustil nájomné za prevádzky na Ul. Janka Kráľa a Ul. K. Novackého. 
Bol vydaný malý biografický slovník Významné osobnosti Prievidze. Svoju prvú zbierku Naozaj 
blízko vydala členka LK Klaudia Galambošová a zbierku Rosa Zdenko Šovčík. 
Knižnica mala 150 866 kníh, zaevidovala 8 323 čitateľov, ktorí si vypožičali 316 080 kníh. 
 
2004 – Knižnica v tomto roku získala 115 000.- z grantových a sponzorských zdrojov, z toho  
100 000.- bolo z grantového systému MK SR Ex libris na nákup informačných zdrojov. Z 
príspevku vo výške 6 000.- Sk, od K-2000 bolo financované vydanie zborníka V jazerách 
nepoznania, ktorý bol zostavený z tvorby členov LK pri HNK. Metodička knižnice Mgr. Silvia 
Myšiaková vystúpila na podujatí Dejiny knižnej kultúry na Ponitrí, ktoré organizovala Slovenská 
národná knižnica, s príspevkom Dejiny knižnice v Chrenovci. Príspevok odznel aj na oslavách 
140. výročia vzniku prvej verejnej knižnice v okrese Prievidza. Po prvý krát sa konal Čitateľský 



maratón a Nonstop v knižnici, počas ktorého bola knižnica otvorená nepretržite 28 hodín. 
Knihovníčky počas úvodného dňa Týždňa slovenských knižníc vítali čitateľov v dobových 
kostýmoch. Autorských besied sa zúčastnili Daniel Hevier a Marcela Laiferová V knižnici 
bolo v spolupráci s Informačným centrom mladých Prievidza zriadené informačné miesto o 
Európskej únii. 
Knižnica mala 146 859 kníh, zaevidovala 9 839 čitateľov, ktorí si vypožičali 320 518 kníh. 
 
2005 – Od 1 júla boli oddelimitované pobočky na Ul. Janka Kráľa, na Ul. Antona Mišuta a na Ul. 
Kolomana Novackého od Hornonitrianskej knižnice Prievidza pod zriaďovateľskú pôsobnosť 
mesta Prievidza. Vznikla nová Mestská knižnica Prievidza, ktorá nemá právnu subjektivitu, ale je 
súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza. Súčasťou delimitácie bolo odčlenenie 
46 455 kníh, počítače, regály a ostatné zariadenie pobočiek a všetci šiesti odborní zamestnanci , 
ktorí pracovali v týchto pobočkách. Na území mesta Prievidza začali súbežne pôsobiť dve verejné 
knižnice. Dôsledkom delimitácie je aj výrazné zníženie knižného fondu, výpožičiek a čitateľov. 
Knižnica na podporu čítania pripravila čitateľskú anketu pod názvom „Moja kniha“, ktorá 
priniesla rebríček najobľúbenejších kníh u čitateľov Prievidze. Autorských besied sa zúčastnili 
Anton Baláž a Ondrej Čiliak. V rámci projektu 100 kníh Tatra banky sa v knižnici konalo 
Literárne soiré so spisovateľmi Silvestrom Lavríkom, Kolomanom Kertészom Bagalom, 
Lacom Keratom, Karolom Horváthom a Vladom Jančekom. Súčasťou podujatia bolo 
odovzdanie knižného daru Tatra banky pre našu knižnicu. Božena Blaháčová a Ondrej Čiliak 
zostavili personálnu bibliografiu Zázračný rozprávkový svet Daniela Heviera, ktorú knižnica 
vydala pri príležitosti životného jubilea spisovateľa. Ondrej Čiliak zostavil biobibliografický 
slovník Nasledovníci Vavrinca Benedikta z Nedožier. 
Knižnica mala 101 417 kníh, zaevidovala 7 976 čitateľov, ktorí si vypožičali 225 207 kníh. 
 
2006 - Uskutočnili sa autorské stretnutia s Ľubomírom Feldekom a jeho manželkou Oľgou, s 
autorom historických románov Jaroslavom Pernišom. K životnému jubileu básnika Ondreja 
Čiliaka knižnica vydala personálnu bibliografiu Básnik s pokorou v srdci. Knižničný fond 
knižnica doplnila za 803 420.- Sk, z toho 70 000.- boli grantové prostriedky z grantového 
systému MK SR. 
Knižnica mala 103 565 kníh, zaevidovala 6 551 čitateľov, ktorí si vypožičali 174 280 kníh. 
Pokles základných ukazovateľov bol dôsledkom delimitácie pobočiek pod zriaďovateľskú 
pôsobnosť mesta Prievidza. 
 
2007 - V HNK sa v dňoch 20.3. - 22. 3.2007 konali Dni detskej knihy. Bolo to celoslovenské 
podujatie, ktorého hlavným organizátorom bola Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti v 
Bratislave. Podujatia sa okrem zástupcov organizátorov (PhDr. Peter Čačko - riaditeľ Bibiany a 
prekladateľ a Mgr. Eva Cíferská - vedúca oddelenia knižnej kultúry a sekretariátu Slovenskej 
sekcie IBBY v Bibiane ) zúčastnili známi slovenskí autori a tvorcovia kníh pre deti a mládež, 
odborní prednášatelia a garanti sprievodných podujatí. Na základných školách v Prievidzi, 
Bojniciach, Handlovej, Kanianke, Koši a v Nitrianskom Pravne deti besedovali s Radkom 
Bachratým, Júliusom Balcom, Jánom Beňom, Gabrielou Futovou, Mariannou Grznárovou, 
Petrom Holkom, Evou Hornišovou, Petrom Karpinským, Jánom Navrátilom, Jozefom 
Pavlovičom, Toňou Revajovou, Ivanom Szaboóm, Janou Šimulčíkovou, Ladislavom 
Švihranom a Danielou Zacharovou. Knižničný fond knižnica doplnila za 880 934.- Sk. 
Knižnica mala 103 215 kníh, zaevidovala 6 712 čitateľov, ktorí si vypožičali 175 134 kníh. 
 


