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

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.

1. PRIEČKO, Martin - BELANEC, Ján. 2014. Snežnica
dedinka spod Vretňa: kultúrno-historická monografia
obce. [Snežnica, wioska spod Vretňa: kulturowohistoryczna monografia gminy]. [S.l.]: DAJAMA.
ISBN 978-80-8136-037-4.
2. ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana, 2016. Farnosť Snežnica:
... a v Snežnici zvoní zvon. [Parafia Snežnica:
... a w Snežnicy dzwoni dzwon]. In: Novinky spod
Vretňa. Roč. 1, č. 1, s. 4-5.
3. ĎURNÝ, Juraj a Jaroslav ŠVÁBIK, 1998. Snežnica

In: Dolné Kysuce. Rudinka: Obecný úrad Rudinka,
s. 29-31. ISBN 80-968048-0-4.
4. VELIČKA, Drahomír, 2016. Kysucký miestopis alebo
prečo sa to tak volá?: Snežnica. [Kysucka topografia
albo dlaczego to się tak nazywa?: Snežnica]. In:
Kysuce. Roč. 26, č. 42, s. 3. ISSN 0139-5068.
5. STRÁŇAVA, Alojz, 2016. Snežnica: Obec v úzkej
doline medzi kopcami: 590. výročie prvej písomnej
zmienky. [Snežnica: Gmina w wąskiej dolinie między
górami: 590 rocznica pierwszej pisemnej wzmianki].
In: Kysuce. Roč. 26, č. 42, s. 3. ISSN 0139-5068.
6. Predstavujeme obec Snežnica. 2014. In: Kysucký
večerník. Roč. 2, č. 21, s. 8. ISSN 1339-3030.
7. GREŠÁK, Ján, 2010. Kaplnka pod Brodniankou: malé
pozoruhodnosti Kysúc. [Kapliczka pod Brodnianką:
małe atrakcje turystyczne Kysúc]. In: Kysuce. Roč.
20, č. 38, s. 16. ISSN 0139-5068.
8. VAŠKOVÁ, Marta, 2014. Malá Fatra, Orava,
Kysuce: turistická a cykloturistická mapa. [Malá
Fatra, Orava, Kysuce: mapa turystyczna i tras
rowerowych]. 1:100000. Banská Bystrica: BB - Mapy.
9. Mapa Žilinského turistického kraja. [Mapa
Žylińskiego regionu turystycznego]. 1:185 000, 2015.
Žilina: Žilinský turistický kraj.
10. Javorníky; Čadca. [Jaworníki; Čadca.]. 1:50 000.
1993. Harmanec: Vojenský kartografický ústav.
ISBN 80-85510-15-4.
11. Kysuce: Mapa turistických zaujímavostí. [Kysuce:
Mapa atrakcji turystcznych]. 1:50 000. 1996. Harmanec:
Vojenský kartografický ústav. ISBN 80-8042-036-X.

