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Zbierka dobovej dokumentácie 1849 - 2002 

 

Opis na úrovni archívnej zbierky 

kód názov kódu v AJ obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference code SK_1571_10783 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Zbierka dobovej dokumentácie 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1849 - 2002 
Časový rozsah 

3.1.4. Level of description archívna zbierka 
Úroveň opisu 

3.1.5. 

Extent and medium 

of the unit 

of description (quantity, 

bulk, or size) 

1,2 bm (1553 ks letákov a plagátov) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Kultúrne a športové organizácie okresu Prievidza, zamestnanci archívu. 
Názov pôvodcu 

3.2.3. Archival history 

Podnet k vytvoreniu zbierky vzišiel zo skutočnosti, že pri preberaní fondov sa do archívu 

dostávali medzi spismi a v knihách náhodne vsunuté rôzne tlačené záznamy, plagáty, úradné 

vyhlášky. Zbierka sa postupne rozrastala doplňovaním o materiál, ktorý zasielali do archívu 

rôzne kultúrne inštitúcie okresu Prievidza ako kiná, divadelné spolky, športové kluby. K jej rastu 

prispievali aj zamestnanci archívu, ktorí sústreďovali rôzne dobové propagačné materiály, 

predovšetkým z volieb, kultúry a hospodárstva.  

Dejiny jednotky 

opisu 
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3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 
Zbierkovou činnosťou zamestnancov archívu. 

Spôsoby získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and content 

Archívna zbierka obsahuje plagáty programov kín, filmového klubu, koncertov, divadelných 

predstavení, recitálov, letáky, plagáty k výstavám, spoločenským podujatiam, zábavám, kultúrne 

kalendáre, programové bulletiny, plagáty ku kurzom šitia, tanca, varenia a jazykovým kurzom, 

lyžiarskym pretekom, futbalovým, basketbalovým hokejovým zápasom, súťažiam v zápasení, 

vzpieraní, šachu, zápasom v boxe, leteckým dňom, motoristickým pretekom, brožúry k okresnej 

spartakiáde, tenisovým turnajom, cyklistickým pretekom, plagáty k politickým zhromaždeniam 

a oslavám, oslavám oslobodenia, činnosti hasičskej okresnej jednoty, ku konferenciám, 

nariadenia a vyhlášky panovníkov, žúp, notariátov, menoslovy župných úradníkov, 

municipiálnych komisárov a nitrianskej poroty, volebné plagáty a letáky, kandidačné listiny, 

plagáty poľnohospodárskej a družstevníckej propagandy, žatevný spravodaj, letáky propagandy 

národného hospodárstva, štatistické prehľady, plagáty zdravotnej lotérie, zdravotníckej osvety, 

plagáty k jarmokom, pioniersky spravodaj, letáky k požiarnej ochrane a osvete, poradca pre 

rozhlasové služby, metodické brožúry.  

Obsah a rozsah 

jednotky opisu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Nie je známe.  

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Zbierka sa môže dopĺňať zbierkovou činnosťou zamestnancov archívu.     
Možné prírastky 

3.3.4. System of arrangement 

Štruktúra archívnej zbierky po novom usporiadaní do 18 tematických skupín a v rámci nich 

chronologicky : 

 

Zbierka dobovej dokumentácie: 

 

1.   Filmové predstavenia 

2.   Koncerty 

3.   Hudobno-dramatické a dramatické predstavenia 

4.  Výstavy 

Spôsob usporiadania 
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5.  Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 

6.   Kurzy 

7.   Šport 

8.   Politické a politicko-spoločenské podujatia 

9.   Vládne nariadenia, obežníky a vyhlášky 

10. Voľby 

11. Poľnohospodárska a družstevnícka propaganda 

12. Hospodárska propaganda 

13. Štatistika 

14. Zdravotníctvo 

15. Jarmoky 

16. Pionieri a práca s mládežou 

17. Požiarna ochrana 

18. Metodické materiály 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 

 

Prístupný bez obmedzenia 

 

Podmienky prístupu 

3.4.2. 
Conditions governing 

reproduction 

Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok uvedených v 

jeho bádateľskom poriadku a v súlade s internými predpismi MV SR. 

Podmienky 

vyhotovovania 

reprodukcií 

3.4.3. 
Language/scripts of 

material 
maďarský, slovenský 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical characteristics 

and technical 

requirements 

nepoškodený 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 
Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice. Miroslav Perniš: Zbierka dobovej dokumentácie 1849 - 

2002, inventár, Bojnice 2003, evid. č. 3627.  

Vyhľadávacie 

pomôcky 
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3.5.1. 
Existence and location 

of originals 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice, Tehelná 18, 972 

01 Bojnice 

Existencia 

a umiestnenie 

originálov 

3.5.2. 
Existence and location 

of copies 
Archívna pomôcka o tom neinformuje. 

Existencia 

a umiestnenie kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 

Okresný národný výbor v Prievidzi (1918) 1945 – 1990 (1991). 

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 1962 – 2013. 

Mestské kultúrne stredisko v Bojniciach 1976 – 2007. 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1963 – 2005. 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1961 – 2010. 

Florián Leitman, osobný fond 1948 – 2013. 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publication note Informácie nie sú známe. 

Informácie o 

publikovaní 

3.6.1. Note  
Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note 

Archívnu zbierku začal vytvárať archivár Jozef Bilčík v 60. a 70. Rokoch 20. storočia . 

Archivári pokračovali v jej rozšírení aj v nasledujúcich rokoch. V roku 2003 ju usporiadal 

a zinventarizoval Miroslav Perniš. Pozri 3. 4. 5.. Opis vyhotovila Zuzana Kotianová v apríli 

2017. 

Informácia 

o spracovateľovi a 

spracovaní 

3.7.2. Rules or conventions 
Opis vyhotovený podľa ISAD(G): General International Standard Archival Description, Second 

Edition 

Pravidlá alebo 

zásady 

3.7.3. Date(s) of descriptions 12. 04. 2017 

Dátum vyhotovenia 

opisu 

 

 


