Kontakt:
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
www.kniznica-cadca.sk
tel.:
+ 421 41 433 4616
+ 421 915 572 259
e-mail:
sluzby@kniznica-cadca.sk
detiamladez@kniznica-cadca.sk

Otváracie hodiny
Godziny otwarcia
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

/ poniedziałek
/ wtorek
/ środa
/ czwartek
/ piątek
/ sobota

7.00 – 18.00
7.00 – 18.00
10.00 – 18.00
7.00 – 18.00
7.00 – 18.00
8.00 – 12.00

Spracovala / Przygotowała: Mgr. Ľubica Lašová
Fotografie zo zbierok Kysuckej knižnice
v Čadci (Zdjęcia ze zbiorów KK)
Kysucká knižnica v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, 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
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Kysucká knižnica v Čadci

Kysucká knižnica v Čadci je hlavnou knižnicou
Mesta Čadca i kysuckého regiónu. Je centrum
kultúry, vzdelávania a informácií pre celý región.
Knižnica plní funkciu strediska knižnično-bibliografických informácií. Poskytuje pomoc konzultačno-metodickú i školiacu, ako aj plný dohľad
nad verejnými knižnicami regiónu Kysúc.
Kysucka Biblioteka w Čadcii jest główną biblioteką miasta i regionu Kysuce. Jest ośrodkiem kultury, edukacji i informacji. Biblioteka pełni funkcję
ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej.
Udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz pełni nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi regionu Kysuce.

K hlavným úlohám knižnice patrí zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie knižničných materiálov slúžiacich na uspokojovanie
potrieb kultúrnych, informačných, vzdelávacích
i sebavzdelávacích ľudí, ale aj rozvíjanie záujmu
o čítania u detí. K nezastupiteľným úlohám patrí
vytváranie knižničného fondu o kultúrnom a prírodnom dedičstve, o vede a hospodárstve regiónu.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów
bibliotecznych służących dla zaspokajaniu potrzeb
kulturowych, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ludzi, oraz rozwijanie zainteresowania o czytanie wśród dzieci. Niezastąpioną rolę
gra w tworzeniu zbiorów bibliotecznych o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, o nauce i gospodarce regionu.

Organizačná štruktúra práce s informáciami
a informačnými zdrojmi / Struktura organizacyjna
pracy z informacjami i źródłami informacji:
Oddelenie knižnično-informačných služieb
a kultúrno-vzdelávacích činností (Úsek pre deti
a mládež, Úsek pre dospelých, Úsek bibliograficko-informačnej služby, Čitáreň, Artotéka,
Inojazyčné zbierky)
/Oddział usług biblioteczno-informacyjnych
i działań kulturowo-edukacyjnych (Dział dla
dzieci i młodzieży, Dział dla dorosłych, Dział
usług bibliograficzno-informacyjnych, Czytelnia, Artoteka, Zbiory obcojęzyczne);
Úsek koordinácie, metodiky, bibliografie a knižničných fondov (s časťou regionálnych knižničných fondov a dokumentácie)
/Dział koordynacji, metodyki, bibliografii
i zbiorów bibliotecznych (z częściąr regionalnych
zbiorów bibliotecznych oraz dokumentacji).

