Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Sprístupnenie špecializovaného úseku o prírodnom a kultúrnom dedičstve
cezhraničných regiónov v Kysuckej knižnici v Čadci
Čadca (24. október 2017) - Kysuckú knižnicu v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského kraja dňa 18.10.2017 navštívili knihovníci partnerskej knižnice v Żywci a
pracovníci

z oblasti

kultúry

Mesta

Żywiec.

Delegáciu

viedli:

riaditeľka

ŻywieckejBibliotekySamorządowej pani Helena Kupczak a JolantaGruszka - vedúca odboru
kultúry a partnerskej spolupráce Mestského úradu v Żywci.V Kysuckej knižnici sa konalo
spoločné pracovné stretnutie s knihovníkmi ďalších verejných knižníc regiónu. Hlavným
programom stretnutia partnerských knižníc bol seminár „Práca v Kysuckej knižnici v Čadci s
informáciami a informačnými zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve Kysúc“, spojený
s ukážkami činnosti a prezentáciou už dosiahnutých výsledkov práce Kysuckej knižnice
v Čadci na úseku práce s informáciami a informačnými zdrojmi z oblasti prírodného
a kultúrneho dedičstva.
Ďalšou aktivitou pracovného stretnutia bolo slávnostné sprístupnenie Informačného bodu
o kultúrnom a prírodnom dedičstve cezhraničných regiónov a výstavy knižných a iných
dokumentov o prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónov. Návštevníci si mohli pozrieť aj
zbierku unikátnych kníh z hľadiska historického, umeleckého a informačného zo zbierok
Kysuckej knižnice

v Čadci.

Pri tejto

príležitosti zástupkyňa

Mesta Żywiec -

JolantaGruszkaodovzdala knižnici v Čadci knižničný dar, ktorý po odbornom spracovaní bude
súčasťou knižničného fondu v novovytvorenom Informačnom bode slúžiacom na prezentáciu
kultúrneho a prírodného dedičstva oboch partnerských regiónov.
Pracovné stretnutie pokračovalo exkurziou za významnými pamiatkami a zaujímavosťami
Horných Kysúc pod názvom„Spoločné kresťanské korene“. Poznávací výlet pozostával z
viacero zastavení. Najskôr si účastníci pozreli Kostol narodenia Panny Márie v Rakovej
a vzdali poctu Jánovi Palárikovi - kňazovi a významnej osobnosti slovenských národných
dejín. Ďalšou zastávkou bol Kostol navštívenia Panny Márie v Staškove, pred ktorým sa
nachádza súsošie sv. Jána Pavla II. a Matky Terezy. Konečnou zastávkou bolo pútnické
miesto Živčáková, kdesi prezreli a obdivovali nový Chrám Panny Márie Matky Cirkvi. Na

spiatočnej ceste ich čakalo ešte ďalšie zaujímavépútnické miesto - kaplnkasv. Anny
s unikátnou kalváriou v Staškove – Jelitove, kde v minulosti Kysucká knižnica v Čadci už
realizovala viaceré podujatia.
Pracovné stretnutie knihovníkov a pracovníkov kultúry sa uskutočnilo v rámci implementácie
mikroprojektu: „Kysucká knižnica v Čadci a ŻywieckaBibliotekaSamorządowa – centrá
informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“, číslo mikroprojektu
INT/EB/ZA1/I/A/0042.Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020,
prioritná os: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.
Hlavným cieľom projektu je sprístupňovanie informácií a informačných zdrojov o prírodnom
a kultúrnom dedičstve obyvateľom a návštevníkom regiónov Kysúc a Żywca a tým
zviditeľňovanie a propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt oboch cezhraničných regiónov a
podporovanie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a
obyvateľmi.
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