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Informácie a informačné zdroje
o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce
Radôstka v Kysuckej knižnici v Čadci
Informacje i źródła informacji
o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym
gminy Radôstka
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.

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.

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.

Bibliografické odkazy na informačné zdroje z fondu
Kysuckej knižnice v Čadci – výber / Bibliograficzne
odnośniki do zasobów informacyjnych ksiągozbiorów
Biblioteki Kysuckej w Čadcy - wybór:
1. HULÁKOVÁ, Emília, 2014. Radôstka. Martin:
Fomi.
2. DUBOVICKÝ, Oskár a PODMANICKÝ, 2016.
In: Stará Bystrica a okolie. [Stará Bystrica
i okolic.]. 2. vydanie. Stará Bystrica: Slovakia Art
Plus, s. 598-602. ISBN 978-80-972305-0-0.
3. Kysuce: Mapa turistických zaujímavostí. [Kysuce:
Mapa atrakcji turystcznych] 1:50 000. 1996.
Harmanec: Vojenský kartografický ústav.
ISBN 80-8042-036-X.

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.

4. LIŠČÁK, Marián, 2013. Radôstka. In: Deti
Bystríc: Spoločenské pomery v Starej a Novej
Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19.
storočia. [Dzieci z Bystríc: Stosunki społeczne
w Starej i Novej Bystricy i okolicznych wsiach
w pierwszej połowie 19 wieku]. Kraków:
Spolok Slovákov v Poľsku: Towarzystwo
Slowaków w Polsce, s. 146-153.
ISBN 978-83-7490-548-0.
5. Radôstka, monografia obce. [Radôstka,
monografia gmin.]. 1998. Martin: Filip Lašut.
ISBN 80-968007-1-X.
6. STRÁŇAVA, Alojz, 2016. Kostol je pýchou
obce: Radôstka: Rázovitá obec medzi horami.
[Kościół jest dumą gminy: Radôstka: Oryginalna
gmina między górami]. In: Kysuce. Roč. 26,
č. 36, s. 3. ISSN 0139-5068.
7. KOŇUŠIAK, Ján, 2010. Majestátna „katedrála“
z dreva - dominanta Radôstky: predstavujeme
rímskokatolícke
kostoly
na
Kysuciach
(1). [Majestatyczna „katedra“ z drzewa dominanta Radôstky: przedstawiamy kościoly
rzymskokatolickie na Kysucach]. In: Kysuce.
Roč. 20, č. 7, s. 17. ISSN 0139-5068.
8. Mapa Žilinského turistického kraja. [Mapa
Žylińskiego regionu turystycznego]. 1:185 000.
2015. Žilina: Žilinský turistický kraj.
9. Javorníky; Čadca. [Jaworníki; Čadca.]. 1:50 000.
1993. Harmanec: Vojenský kartografický ústav.
ISBN 80-85510-15-4.

