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Informácie a informačné zdroje o prírodnom
a kultúrnom dedičstve mesta Čadca a jeho
okolia v Kysuckej knižnici v Čadci
Informacje i źródła informacji o dziedzictwie
przyrodniczym i kulturowym miasta Čadca
i okolicy w Bibliotece Kysuckiej w Čadcy

Kysucká knižnica v Čadci je kultúrna, informačná
a vzdelávacia inštitúcia, ktorá buduje, uchováva,
spracováva a sprístupňuje univerzálny knižničný
fond, ktorého súčasťou sú knižničné dokumenty
o kultúrnych a prírodných hodnotách Slovenska,
ale aj iných krajín, teda aj Poľska. Knižnica
prostredníctvom Úseku regionálnej dokumentácie
monitoruje, spracováva a archivuje informácie
a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom
dedičstve regiónu Kysuce. Jednou zo základných
úloh tohto úseku je podpora formovania vzťahu
a úcty k hodnotám regiónu, významným
osobnostiam, jeho histórii, ale aj súčasnosti.
Biblioteka Kysucka w Čadcy jest instytucją kulturową,
informacyjną i edukacyjną, która buduje, zachowuje,
opracowuje i udostępnia uniwersalne zbiory książkowe,
których częścią są dokumenty książkowe o walorach
kulturowych i przyrodniczych Słowacji oraz innych
państw, także Polski. Biblioteka pośrednictwem
Wydziału Dokumentacji Regionalnej monitoruje,
opracowuje i archiwizuje informacje i źródła informacji o dziedzictwie przrodniczym i kulturowym
regionu Kysuce. Jednym z podstawowych zadań tego
Wydziału jest wsparcie k ształtowania prawidłowego
stosunku i szacunku do wartości regionu, znanych
osobistości, jego historii i teraźniejszości.

Úsek regionálnej dokumentácie poskytuje
záujemcom o informácie a informačné
zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve
Kysúc tieto služby: výpožičné, konzultačné,
bibliograficko-informačné, rešeršné a on-line
služby regionálneho zamerania.
Wydział Dokumentacji Regionalnej oferuje
zainteresowanym informacje i źródła informacji
o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym
Regionu Kysúce oraz następujące usługi:
wypożyczania, konsultacyjne, biobliograficzne
i informacyjne, wyszukiwanie informacji oraz
usługi on-line o charakterze regionalnym.
Bibliografické odkazy na informačné zdroje z fondu
Kysuckej knižnice v Čadci – výber / Bibliograficzne
odnośniki do zasobów informacyjnych ksiągozbiorów
Biblioteki Kysuckej w Čadcy - wybór:
1. História Čadce: 1534-2014. 480 rokov od založenia
Čadce. [Historia Čadcy: 1534-2014. 480 lat od
założenia Čadcy]. 2014. Čadca: Mesto Čadca.
2. RAMŠÁKOVÁ, Anna, 2010. Čadca: legendy, fakty,
poklady. [Čadca: legendy, fakty, dokumenty]. Čadca:
Mesto Čadca. ISBN 9788097051181.
3. Čadca v premenách čias. [Čadca - przemiany w czasie].
2010. Čadca: Spolok priateľov Čadce.
ISBN 978-80-970473-9-9.

4. ŽILINČÍK, Ivan, 2008. Čadca od udelenia mestských
výsad po súčasnosť: 1778-2008. [Čadca od
udzielenia przyilejów miejskich do teraźniejszości:
1778 – 2008]. Čadca: Mesto Čadca.
5. GERÁT, Rudolf, 2005. Čadca: monografia mesta.
[Čadca: monografia miasta]. Čadca: Mesto Čadca.
ISBN 80-89172-03-2.
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a Slovenska. [Čadca: brama Kysúc i Słowacji].
Čadca: Mesto Čadca. ISBN 80-968866-2-2.
7. GERÁT, Rudolf, 1998. Čadca a okolie. [Čadca
i okolice]. Čadca: Mesto Čadca. ISBN 80-968028-2-8.
8. Čadca: turistický sprievodca. [Čadca: przewodnik
turystyczny]. 2011. Čadca: Mesto Čadca.
9. Čadca: mapa mesta. 1:10 000 s mapou okolia
1:250 000. [Čadca: mapa miasta. 1:10 000 z mapą
okolicy 1:250 000]. 2001. Harmanec: Vojenský
kartografický ústav. ISBN 80-8042-250-8.
10. Čadca: mapa mesta. [Čadca: mapa miasta]. 2000.
Liptovský Mikuláš: OSCAR - reklamná agentúra.
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11. Mapa Žilinského turistického kraja. [Mapa
Žylińskiego regionu turystycznego]. 1:185 000. 2015.
Žilina: Žilinský turistický kraj.
12. Čadca a Kysuce: plán mesta, sídla prosperujúcich
firiem. [Čadca i Kysuce: plan miesta sidziby
prosperujących firm]. 1997. Banská Bystrica: NJ
Intermedia - reklamná agentúra.
13. Javorníky; Čadca. [Jaworníki; Čadca]. 1:50 000.
1993. Harmanec: Vojenský kartografický ústav.
ISBN 80-85510-15-4.

