
Informácie a informačné zdroje
o prírodnom a kultúrnom dedičstve

obce Čierne 
v Kysuckej knižnici v Čadci

IInformacje i źródła informacji 
o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym

gminy Čierne 
w Bibliotece Kysuckiej w Čadcy

Spracovali / Przygotowałi: 
Viera Višňáková, Mgr. Janka Mudríková 
Preklad / Tłumaczenie: Ing. Katarzyna Bielik 
Fotografi e zo zbierok KK / Zdjęcia ze zbiorów KK 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
/ Bibioteka Kysucka w Čadci  w kompetencji  
założyciela Samorządowego Kraju Žilinskiego, 2017

Mikroprojekt:
Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa – centrá informácií o prírodnom 
a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov
Kysucka Biblioteka w Čadci i Żywiecka
Biblioteka Samorządowa – centrum informacji
przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa 
regionów transgranicznych   

INT/EB/ZA/1/I/A/0042

Projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

Projekt jest współfi nansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 

Program Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Kontakt:
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piatok / piątek 7.00 – 18.00
sobota / sobota 8.00 – 12.00
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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 zaintere-
sowanym informacje i źródła informacji  o dziedzictwie 
przyrodniczym i kulturowym Regionu Kysúce oraz 
następujące usługi: wypożyczania, konsultacyjne, 
biobliograficzne i informacyjne,  wyszukiwanie infor-
macji oraz usługi on-line o charakterze regionalnym.
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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 infor-
macji 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. 


