A könyvtár életének legfontosabb
állomásai - időrendi sorrendben:
1926 - A városi tanács határozata – két könyvtár kialakítása magyar és szlovák nyelvű könyv
állománnyal – Városi könyvtár.

1945 - Érsekújvár bombázása idején a könyvek és a berendezés

többségének elpusztul. 3 000

kötet megmentése.

1951 -Az Információs és Népművelő Megbízotti Hivatal

644/1951 – es rendelete alapján
a Városi Könyvtár nevű intézmény Járási Népkönyvtárrá, később Járási Könyvtárrá
alakult. Utóbbi nevén 1995-ig szerepelt és székhelye a Björnson utcában volt.

1956 - A könyvtár átköltözése a Főtéri Római Katolikus Plébánia hivatal épületébe.
1972 - A politikai irodalom részlegének létrehozása a Fő-téren a Városi Hivatal épületében,
1990-től ismeretterjesztő irodalmi részleg.

1973 - A Knihovnícky svit szlovák nyelvű regionális folyóiratok indulása.
- Az I. számú fiókkönyvtár megnyitása /1973 – 1997/.

1975 - Kölcsönzési helység megnyitása a nyugdíjas-klubban.
1976 - A Sz. Nemzeti Felkelés utcai 32 szám alatti II. számú fiókkönyvtár megnyitása.
1977 - A Járási Könyvtár a Törökszalasztó utcai hivatali épületbe való kihelyezése / a gyermek –
és ismeretterjesztő részlegeken kívül /.

1979 - A zenei szakosztály megkezdi működését.
- Az I. könyvtáros hét megszervezése.

1985 -A könyvtár mellett működő Zenei Ifjúsági Klub megalapítása.
1989 - A bibliográfiai és regionális részleg megalapítása.

- A könyvtár mellett működő Orion sci-fi klub megalapítása.

1991 -Az első számítógép, másológép és PARIS szoftver megvásárlása az ismeretterjesztó
irodalmi részleg számára.

1992 - A BISYS program használati engedélyének megszervezése.

- A III. számú fiókkönyvtár megnyitása / 1992 – 1997 /.
- A IV. számú fiókkönyvtár létrehozása a Nyitra - menti Művelődési Házban

1993 -A Micro CDS/ISIS, ver. 2.3. program használati engedélyének megszerzése.
1994 -A könyvtár a Lőcsei Matej Hrebenda Vakok és Gyengénlátók Szlovák Könyvtárának
segítő-részlegévé válik és szolgáltatásokat nyújt az érdeklődőknek.

1996 - A könyvtár új nevet vesz fel. Új neve Zsitva-menti Könyvtár. Jogalanyiságát elveszti és
besorolják a Zsitva-menti Regionális Központba.
- A könyvállomány számítógépes feldolgozásának kezdete
programban.

a SMART LIB 3.0

1997 - Az ismeretterjesztő irodalmi részleg két szakaszban való

felújításának befejezése, négy
mennyezet alatti galéria kialakítása a részleg kölcsönzési területének kibővítése céljából.

1999 - A Nyitrai Kerületi Hivatal 1999. április 1-i rendelete alapján

a könyvtár visszanyeri

jogalanyiságát.
-A Gyermekkönyv-napok megrendezése a Bibiana nemzetközi Gyermekházzal karöltve.
- A számítógépes feldolgozás továbbfejlesztése, többfunkciós információs rendszer,
a Rapid Library megvásárlása.
- A Pro Bibliotéka nevű polgári társuláshoz való csatlakozás a könyvtár virtuális katalógus
gyűjteményének kialakítása céljából.
- A számítógépes világhálóra való rákapcsolódás / INTERNET /. Önálló web oldal
megnyitása.
- A könyvtár melletti Képzőművészeti Klub megalapítása.

2000 - A könyvtár nevének megváltoztatása. Új neve Érsekujvári Anton Bernolák Könyvtár /
Anton

Bernolák élete és munkásságának része Érsekujvárhoz kötődik /.

2001 - A Szlovák Biztosító R.T. épületének újjáépítése véget a könyvtár ideiglenes épületbe való
költözése a Božena Němcová utcai volt ovoda épületébe.

