
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 
 
 

- Kysucká knižnica spestrila ponuku časopisov a služieb 

 

Čadca (8. apríl 2016) -  Aj keď na Kysuciach sa kalendárnej jari veriť nedá, jej skutočný 

príchod prezrádza prebúdzajúca sa príroda a čoraz hrejivejšie slnečné lúče. Na tie sa viac ako 

kdekoľvek inde tešia ľudia práve na Kysuciach. Je určite mnoho spôsobov ako si vychutnať 

prvé teplejšie dni a jeden z nich ponúka aj Kysucká knižnica v Čadci (ďalej „knižnica“). Tá 

pripravuje príjemné posedenie na terase, kde si môžete prečítať knihu z knižného fondu alebo 

vybrať zo širokej ponuky časopisov, dennej a regionálnej tlače. Najnovšie knižnica spestrila 

ponuku periodík, a to najmä kreatívnych pre ženy a kutilov, ale i záhradkárov. V ponuke je 

spolu 74 titulov - z oblasti histórie, literatúry, kultúry, umenia, ekonómie a podnikania. 

Nechýbajú ani periodiká spoločensko-politické, náboženské a ekonomické. V odborných 

časopisoch sú zastúpené témy zaoberajúce sa informačnými technológiami, pedagogikou 

a najnovšie i psychológiou. Knižnica rozšírila aj ďalšiu oblasť širokého spektra 

poskytovaných služieb. Viac o službách knižnice prezradí vedúca oddelenia knižnično-

informačných a kultúrno-vzdelávacích služieb Ľubica Lašová: „S finančnou podporou nášho 

zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja pokračujeme v skvalitňovaní knižničných 

služieb, estetizácii interiéru i exteriéru knižnice. Pre návštevníkov a priaznivcov knižnice 

pripravujeme rozšírenie a dobudovanie letnej čitárne malým amfiteátrom umožňujúcim 

realizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Zároveň sa pripravuje nadstrešenie 

vstupov do knižnice, ktoré prispeje najmä v zimnom období k bezpečnosti návštevníkov.  Popri 

skvalitnení materiálnych podmienok knižnica rozšírila služby i v oblasti kopírovania, tlačenia 

a viazania dokumentov formou hrebeňovej a tepelnej väzby. Návštevníci a verejnosť, najmä 

študenti, ktorí dokončujú diplomové a bakalárske práce, môžu využiť naše služby kopírovania, 

hrebeňového viazania, laminovania a najnovšie i tepelného viazania. Hrebeňovú väzbu sme 

rozšírili na 375 zviazaných strán, teda do hrúbky 45 mm a laminujeme formáty od A3 po A6.“ 

Knižnica okrem svojich služieb ponúka i množstvo podujatí, aktivít, súťaží a výstav, 

o ktorých pravidelne informuje na svojej internetovej stránke: www.kniznica-cadca.sk.  

Knižnica je tu pre Vás,  tešíme sa na Váš záujem a každú osobnú návštevu. 
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