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Otváracie hodiny / Godziny otwarcia
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utorok / wtorek 7.00 – 18.00
streda / środa 10.00 – 18.00
štvrtok / czwartek 7.00 – 18.00
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.

Bibliografické odkazy na informačné zdroje z fondu 
Kysuckej knižnice v Čadci – výber / Bibliograficzne 
odnośniki do zasobów informacyjnych ksiągozbiorów 
Biblioteki Kysuckej w Čadcy - wybór: 
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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. 


