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Dohoda o vzájomnej spolupráci
Zmluvné strany:
Mesto Čadca
Adresa: Niimestie slobody 30, 022 01 Čadca
Statutíírnyzástupca: Ing. Milan Gura, primátor

ICO:003l3971
a

Kysucká knižnica v Čadci
Adresa: Ul. 17, novembra 1258,022 02 Čadca
Štatutáma zástupkyňa: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka
Ičo: 36l45068
uzatvárajú na základe dlhoročnej neformálnej spolupráce v oblasti kultúry a poskyovaní
informačných služieb dohodu o vzájomnej spolupráci.

článok I.

Predmet dohody

l.

je

spolupráca zmluvných strán na realizétcii vzdelávacích aktivít,
poskytovaní informačných služieb regionalneho zamerania a spolupráci pri tvorbe
archívneho knižničnéhofondu regionálnej dokumentácie so sidlom v Kysuckej knižnici
v čadci.
Predmetom dohody

2. Účelom uzavretia dohody je zhromažďovať, archivovať a plopagovat' dosfupné
informačnézdroje v tlačenej podobe pre úěely zachovania informácií o kultúmom
a prírodnom dedičstva regiónu Kysuce a zárovei ho propagovať verejnosti. Fond
regionálnej dokumentácie monitoruje a spracováva informačné zdroje kultúmeho
a prirodného dedičstva, ale i spoločenského života mesta Čadca a zároveň regiónu Kysuce.
Slúžina študijnéúčelyěitatel'om knižnice, obyvateťom mesta Čadca a regiónu Kysuce, ale
aj širokej verejnosti.

Práva
1.

l

čánok II.
povinno§ti zmluvných strán

Kysucká knižnica v Čadci sa zavázt4e
a) poskl.tovať pracovníkom Mestského úradu v Čadci kompletné knižnično-informačné
služby: rešerše, pomoc pri vyhťadávaní informačných materiálov potrebných k edičnej
činnosti v rámci propagácie Mesta Čadca a regiónu Kysuce,
b) spolupracovat' pri organizova.rí podujati so zretel'om na vzdelávanie a výchovu
v oblasti kultúmeho a prírodného dedičstva,
c) bezplatne poskltovať priestor.v Kysuckej knižnice v Čadci (prednáškovú miestnosť,
letnú čitáreň. rozprávkovú ntiestnosť a ďalšie priestory) za účelomorganizovania
vzdelávacích a kultúmych aktivít Mesta Čadca,

/

2. Mesto Čadca sa zavázuje:
a) zasielat' Kysuckej knižnici v Čadci formou povinného výtlačku (2 kusy z titulu)
publikácie a propagaěný mateňál z oblasti kultúmeho a prírodného a dediěstva
a spoločenského života so zarneraním na región Kysuce z edičnej činnosti Mesta
Čadca a organizácií v jeho zriaďovatefskej pósobnosti.
b) pravidelne poskYovať informácie z kultúmeho a spoločenskéhoživota mesta
prostredníctvom e- mailových správ na adresu Úseku regionálnej dokumentacie
Kysuckej knižnice v Čadci visnakova@kniznica-cadca.sk

III.
prechodné
Záverečné a
ustanovenia
1

. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú,

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu
na znak súhlasu s ňou ju podpisali.

v čadci, dňa

pred jej podpisom prečítali,je výrazom ich vóle a

'lí Í L lI

PhDr, Janka Bírová
Kysucká knižnica
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lng.tnnáCuru
Mesto Čadca

