Filia nr 2 / Pobočka č. 2
34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 13
Godziny otwarcia / Otváracie hodiny:
poniedziałek - wtorek / pondelok – utorok
8,00 – 16,00
środa – piątek / streda – piatok
10,00 – 18,00

Kontakt:
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 5
http://www.biblioteka.zywiec.pl/
tel. 0334751350, 0334751351,
fax. 0334751350
e-mail.: biblioteka@zywiec.pl
Godziny otwarcia / Otváracie hodiny:
poniedziałek - wtorek / pondelok – utorok
8,00 – 16,00
środa – piątek / streda – piatok
10,00 – 18,00
Filia nr 1 / Pobočka č. 1
34-300 Żywiec, ul. ks
Prałata Stanisława Słonki 31
Godziny otwarcia / Otváracie hodiny:
poniedziałek - wtorek / pondelok – utorok
9,00 – 13,00
środa – piątek / streda – piatok
14,00 – 18,00

Żywiecka Biblioteka
Samorządowa
Przygotowała / Spracovala: mgr Helena Kupczak
Zdjęcia ze zbiorów ŻBS
(Fotografie zo zbierok ŻBS)
Kysucká knižnica v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, 2017
Mikroprojekt:
Kysucka Biblioteka w Čadci i Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrum informacji przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionów transgranicznych
Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá
informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov
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.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa jest najstarszą instytucją kultury w mieście Żywcu.
Została założona w 1892 roku. Jest główną biblioteką publiczną miasta i powiatu żywieckiego. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji
biblioteczno-bibliograficznej. Udziela pomocy
instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz
pełni nadzór merytoryczny nad bibliotekami
publicznymi powiatu żywieckiego.
ŻBS je najstaršou kultúrnou inštitúciou mesta
Žywiec. Bola založená v roku 1892. Je hlavnou
verejnou knižnicou mesta i žywieckeho okresu.
Knižnica plní funkciu strediska knižnično-bibliografických informácií. Poskytuje pomoc konzultačno-metodickú i školiacu, ako aj plný dohľad nad
verejnými knižnicami okresu Żywiec.

Gromadzone w bibliotece zbiorymają charakter
uniwersalny. Około 6100 czytelnikom biblioteka
oferuje ponad 97 000 woluminów, 11 500 kaset
„książki mówionej“, 590 edukacyjnych kasetwideo i płyt DVD, a w zbiorach obcojęzycznych
książki w językach: angielskim, francuskim,
niemieckim i słowackim.
Knižničné zbierky majú univerzálny charakter.
Okolo 6100 čitateľom knižnica ponúka vyše 97
tisíc jednotiek, 11 500 kaziet „hovorených kníh“,
590 vzdelávacích kaziet a DVD, a v zbierkach sú
aj obojjazyčné knihy v jazykoch: anglickom, francúzskom, nemeckom a slovenskom.

W bibliotece organizuje się różnego typu
akcje służące popularyzacji książki i czytelnictwa.
Biblioteka włącza się również w ogólnopolskie
inicjatywy np. „Cała Polska czyta dzieciom“,
„Noc z Andersenem“.
V knižnici sa organizujú akcie rôzneho typu popularizujúce knihy a čítanie. Knižnica sa zapája
do celopoľských iniciatív napr. „Celé Poľsko číta
deťom”, „Noc s Andersenom”.

Struktura organizacyjna / Organizačná štruktúra:
Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży / Požičovňa pre
dospelých a mládež
Oddział dla dzieci / Oddelenie pre deti
Wypożyczalnia popularnonaukowa z czytelnią / Požičovňa populárno-náučná s čitárňou
Informatorium / Informačné stredisko
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów / Časť zhromažďovania a spracovávania zbierok
Oddział „Książki Mówionej”dla niewidomych / Oddelenie
„Hovorených kníh” pre nevidiacich
Zbiory specjalne / Špeciálne zbierky
Zbiory obcojęzyczne / Inojazyčné zbierky.

