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Kysucká knižnica v Čadci, ktorá je od roku 
2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja, je verejnou, regionálnou, 
kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inšti-
túciou� Hlavným poslaním knižnice je budovať 
a uchovávať univerzálny knižničný fond bez 
ohľadu na druh nosičov informácií� Poskytovať 
používateľom knižnično-informačné služby 
a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup 
občanov k informáciám z vlastných zdrojov 
a  sprostredkovane k informačným zdrojom 
z iných knižníc a informačných inštitúcií� Knižnica 
plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre Mesto 
Čadca a regionálnej knižnice pre územie okresov 
Čadca a Kysucké Nové Mesto�
Ako verejná mestská knižnica buduje, získava, 
eviduje, odborne spracováva, organizuje 
a  ochraňuje univerzálny knižničný fond� 
Uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie 
a rehabilitačné potreby používateľov prostred-
níctvom sprístupňovania vlastného knižničného 
fondu, ako aj zabezpečením prístupu k vonkajším 
informačným zdrojom� Budovaním verejných 
terminálových pracovísk s využitím globálnych 
sietí, poskytuje používateľom komplexné 
knižnično-informačné služby najmä absenčné 
i  prezenčné vypožičiavanie dokumentov, 
bibliografické a informačné služby, zabezpečuje 
a realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace 
s poslaním knižnice�

Kysucka Biblioteka w Čadcy, która od roku 2002 
jest w kompetencji założyciela Samorządowego 
Kraju Žilinskiego jest instytucją publiczną, regio-
nalną, kulturową, informacyjną i edukacyjną� Jej 
główną misją jest wybudowanie i zachowanie 
uniwersylnego księgozbioru bez względu na rozdaj 
nożnika informacji� Świadczyć na rzecz użytkow-
ników usługi bibliotekarsko-informacyjne oraz 
zapewnić obywatelom ogólny i nieograniczony 
dostęp do informacji z własnych źródeł i pośred-
niczyć w uzyskaniu informacji z innych bibliotek 
oraz instytucji informacyjnych� Biblioteka pełni 
rolę Publicznej Biblioteki Miejskiej dla miasta 
Čadca i Biblioteki Regionalnej dla obszaru 
powiatu Čadca i Kysucké Nové Mesto�
Jako Publiczna Biblioteka Miejska buduje, 
uzyskuje, ewiduje, profesjonalnie opracowuje, 
organizuje i chroni uniwersalny księgozbiór� 
Zaspokaja potrzeby kulturowe, informacyjne, 
edukacjne i rehabilitacyjne użytkowników za 
pośrednictwem udostępnienia swoich własnych 
księgozbiorów oraz zapewnia dostęp do 
zewnętrznch źródeł informacyjnych� Poprzez 
budowanie publicznych placówek terminałowych 
wykorzystujących sieci globalne oferuje swoim 
użytkownikom pełny zakres usług bibliotekar-
sko-informacyjnych, głównie wypożyczania 
absentujących i prezentacyjnych dokumentów, 
usługi bibliograficzne i informacyjne, oraz 
zapewnia i realizuje przedsięwzięcia kulturowo-
-wychowawcze związane z misją biblioteki� 

Kysucká knižnica v Čadci 
ako neoddeliteľná súčasť 
kultúrneho a spoločenského 
diania regiónu Kysúc

Kysucka Biblioteka w Čadcy 
jako nieodłączny element życia 
kulturowego i społecznego 
regionu Kysuce

Fotografie z archívu KK / Zdjęcia z archiwum KB
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Kysucká knižnica v Čadci je koordinačným, 
vzdelávacím, štatistickým a metodickým 
strediskom pre knižnice regiónu, poskytuje 
metodickú pomoc a poradenské služby mestským 
a obecným knižniciam a knižniciam iných typov 
vo svojej územnej pôsobnosti� Prostredníctvom 
zmluvných vzťahov zabezpečuje výber, nákup 
a distribúciu dokumentov pre obecné knižnice�
Kysucká knižnica v Čadci ako regionálna knižnica 
je zároveň strediskom informácií pre región 
Kysuce� Získava, buduje a sprístupňuje regio-
nálny knižničný fond v súlade s ekonomickým, 
sociálnym a kultúrnym zázemím okresov� Táto 
činnosť je náplňou Úseku regionálnej dokumen-
tácie v knižnici, ktorý je zároveň regionálnym 
bibliografickým pracoviskom, kde sa budujú 
regionálne bibliografické i faktografické bázy dát, 
spracováva a publikuje sa regionálna bibliografia� 
Úsek sa podieľa na budovaní Súborného katalógu 
slovenských knižníc�

Výber zo Zriaďovacej listiny Kysuckej knižnice
v Čadci č. 2002/84 zo dňa 1.4.2002

Kysucka Biblioteka w Čadcy jest ośrodkiem 
koordynacyjnym, edukacyjnym, statystycznym 
i  metodologicznym dla bibliotek w regionie, 
udziela im pomoc metodologiczną i świadczy 
usługi doradcze dla bibliotek miejskich i gminnych 
oraz innych typów bibliotek istniejących na 
terenie jej działalności� Na podstawie stosunków 
umownych zapewnia wybór, wkup i dystrybucję 
dokumentów dla gminnych bibliotek� 
Kysucka Biblioteka w Čadcy jako Biblioteka 
Regionalna jest równocześnie środkiem  infor-
macyjnym dla regionu Kysuce� Uzyskuje, buduje 
i udostępnia regionalny księgozbiór zgodnie 
z  istniejącym gospodarczym, społecznym i  kultu-
rowym zapleczem powiatowym� Działalność ta jest 
zadaniem Wydziału Dokumentacji Regionalnej 
w  bibliotece, który równocześni pełni rolę 
Regionalnej Placówki Bibliograficznej, gdzie budują 
się regionalne bibliograficzne i faktograficzne bazy 
danych oraz opracowuje i publikuje regionalną 
bibliografię� Wydział ten bierze udział w budowaniu 
Katalogu zbiorczego bibliotek słowackich� 

Urywek z Aktu założycielskiego Kysuckiej 
Biblioteki w Čadcy nr 2002/84 z dnia 1.4.2002

Fotografie z archívu KK / Zdjęcia z archiwum KB

Fotografie z archívu KK / Zdjęcia z archiwum KB
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Stručná história knižnice v Čadci Zwięzła historia Biblioteki w Čadcy
Počiatky knižnice v Čadci, ktorá od 1�7�1995 nesie 
pomenovanie Kysucká knižnica v Čadci, siahajú 
do roku 1919, kedy vznikol v Čadci vzdelávací 
spolok Čadčianska beseda� Členovia Besedy si 
utvorili spolkovú knižnicu, ktorú venovali Obecnej 
knižnici v Čadci hneď po jej vzniku� Obecná 
knižnica v Čadci bola založená niekedy v roku 
1926 alebo 1927� Oprieť sa nemôžeme o  žiadny 
relevantný dokument, ktorý by potvrdil jej zrod, 
ale v roku 1927 je o nej zmienka v čadčianskej 
kronike, už ako o fungujúcej organizácií� Od roku 
1924 v Čadci pôsobila knižnica Miestneho odboru 
Matice slovenskej, ktorá na návrh jej členov bola 
taktiež včlenená do Obecnej knižnice v Čadci� 
Významnou udalosťou v živote knižnice v Čadci 
bolo otvorenie prvej verejnej záhradnej čitárne 
na Slovensku v roku 1940� Vznikla zásluhou 
horlivého dobrovoľného knihovníka a ľudomila 
Michala Kassaia�
V roku 1952 knižnica mení svoj status z mestskej 
na okresnú� Okresná knižnica bola postavená na 
veľmi skromných základoch� Mala okolo 2000 
kníh, približne 370 čitateľov a realizovalo sa 5500 
výpožičiek� Činnosť tejto kultúrnej inštitúcie bola 
v tom čase zameraná predovšetkým na všeobecnú 
osvetu� Do škôl na okolité kopanice sa prenášali 
súbory kníh v prenosných skrinkách, začali 
sa organizovať čitateľské konferencie a  besedy� 
Prvým riaditeľom Okresnej knižnice v Čadci 
sa stal Jozef Hnitka (učiteľ, spisovateľ), ktorého 
pamiatke venuje knižnica značnú pozornosť)�

Początki Biblioteki w Čadcy, która od 1�7�1995 roku 
niesie nazwę Kysucka Biblioteka w Čadcy sięgają 
roku 1919, kiedy w Čadcy powstało Towarzystwo 
Čadczańska Biesiada� Członkowie Biesiady założyli 
Bibliotekę Towarzystwa, którą ofiarowali Gminnej 
Bibliotece w Čadcy odrazu po jej założeniu� Gminna 
Biblioteka w Čadcy powstała w latach 1926-1927� 
Nie można określić tego dokładnie, ponieważ nie 
zachowały się żadne dokumenty, które by potwier-
dziły jej powstanie, ale w roku 1927 już pojawiła 
się w  čadczańskiej kronice wzmianka o niej, jako 
o funkcjonującej organizacji� Od roku 1924 w Čadcy 
działała Biblioteka Komitetu Miejskiego Macierzy 
Słowackiej, która na wniosek jej członków została 
przyłączona do Gminnej Biblioteki w Čadcy� Ważnym 
momentem w życiu Biblioteki w Čadcy było otwarcie 
w 1940 roku pierwszej na Słowacji publicznej czytelni 
ogrodowej� Powstała zasługą gorliwego bibliotekarza, 
wolontariousza i filantropa Michala Kassaia�
W 1952 roku biblioteka zmieniła swój status 
z  miejskiej na powiatową� Powiatowa Biblioteka 
powstawała w bardzo skromnych warunkach� Miała 
około 2000 książek, około 370 czytelników i  reali-
zowała około 5500 wypożyczeń� Działalność tej 
instytucji kulturowej była w tym czasie skierowana 
przede wszystkim na ogólną oświatę� Do szkół 
w  okolicznych przysiółkach przynoszono książki 
w drewnianych pudełkach i zaczęto organizować 
konferencje czytelnicze i biesiady� Pierwszym 
Dyrektorem Powiatowej Biblioteki w Čadcy był 
Jozef Hnitka (nauczyciel, pisarz), którego pamięci 
biblioteka poświęca znaczną uwagę�

Jozef Hnitka, učiteľ, spisovateľ a prvý riaditeľ 
Okresnej knižnice v Čadci má vo vestibule 
budovy knižnice pamätný reliéf a v roku 2013 mu 
knihovníci v spolupráci s jeho dcérou – Prof. PhDr. 
Máriou Bátorovou, DrSc. zriadili z pozostalosti 
v priestoroch knižnice pamätnú izbu.
 (Fotografie z archívu KK)

Jozef Hnitka, nauczyciel, pisarz i pierwszy Dyrektor 
Powiatowej Biblioteki w Čadcy ma w holu budynku 
biblioteki tablicę pamiątkową z płaskorzeźbą, 
a w roku 2013 bibliotekarze we współpracy z jego 
córką - Prof. PhDr. Máriou Bátorovou, DrSc. 
założyli w pomieszczeniach bibioteki jego Izbę 
Pamięci.  (Zdjęcia z archiwum KB)
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Až do začiatku 60� rokov v knižnici boli zamestnaní 
pracovníci bez knihovníckeho vzdelania� Boli to 
väčšinou učitelia, štátni úradníci� Tento fakt sa 
zmenil v roku 1962, kedy boli prijaté do knižnice 
pracovníčky s adekvátnym knihovníckym 
vzdelaním, čo sa odrazilo aj na kvalite odbornej 
práce� Začal sa spracovávať knižný fond, budovať 
systém katalógov, položili sa základy bibliogra-
fickej činnosti� Od druhej polovice 60� rokov 
začala knižnica rozvíjať aj metodickú a organi-
začnú činnosť v knihovníckom sektore kysuckého 
regiónu� Bolo vytvorené metodické centrum pre 
ľudové a školské knižnice, no i knižnice iných 
typov� Okresná knižnica začala plniť dve funkcie 
– bola mestskou knižnicou pre mesto Čadca 
a metodickým centrom pre knižnice v celom 
okrese (v tom čase okres Čadca zahŕňal aj súčasný 
samostatný okres Kysucké Nové Mesto)� Tieto dve 
funkcie plní dodnes, aj keď v iných spoločenských 
podmienkach�
História knižnice v Čadci je pomerne pohnutá� Od 
roku 1952 do 1979 prešla piatimi sťahovaniami, 

Aż do początku 60 lat w bibliotece byli zatrudnieni 
pracownicy bez odpowiedniego wykształcenia� 
Najczęściej byli to nauczyciele, pracownicy 
administracji państwowej� Sytuacja zmieniła się 
w 1962 roku, kiedy w bibliotece zatrudniono 
pracowniczki z odpowiednim wykształceniem 
bibiotecznym, co odzwierciedliło się na jakości 
pracy zawodowej� Rozpoczęto opracowywanie 
księgozbiorów, budowę systemu katalogów 
i  podstaw działalności bibliograficznej� Od 
drugiej połowy lat 60 biblioteka zaczęła rozwijać 
się pod względem metodologicznym i organiza-
cyjnym w  obszarze bibliotekarstwa regionu 
Kysuc� Zostało założone centrum metodolo-
giczne dla bibliotek ludowych i szkolnych oraz 
bibliotek innego typu� Powiatowa Biblioteka 
zaczęła pełnić dwie funkcje – biblioteki miejskiej 
dla miasta Čadcy oraz centrum metodolo-
gicznego dla bibliotek w całym powiecie (w tym 
czasie powiat Čadca obejmowało także aktualnie 
samodzielny powiat Kysucké Nové Mesto)� Te 
dwie funkcje pełni do dnia dzisiejszego, chociaż 

Zdokumentované tri zásadné udalosti v histórii Okresnej knižnice v Čadci:
Fotografia prvá zľava – Vladimír Mináč s návštevníkmi knižnice a v pozadí riaditeľka Okresnej knižnice 
v Čadci pani Zuzana Krištofová (Vladimír Mináč, spisovateľ v rokoch 1974 – 1990 bol predsedom Matice 
slovenskej - Slovenskej národnej knižnice v Martine, veľmi rád navštevoval knižnicu v Čadci a jeho zásluha 
je nepopierateľná na tom, že sa v Čadci postavila prvá účelová budova pre knižnicu).
Fotografia v strede – Položenie základného kameňa novej budovy knižnice s čelnými predstaviteľmi okresu 
spolu s Rudolfom Gerátom, v tom čase vedúcim odboru kultúry Okresného úradu v Čadci.
Fotografia prvá sprava - predstavitelia vlády, ministerstva kultúry pri slávnostnom sprístupnení experimen-
tálnej Okresnej knižnice v Čadci (zúčastnil sa ho aj veľký priaznivec a priateľ knižnice Vladimír Mináč).
 (Fotografie z archívu KK)

Udokumentowane trzy zasadnicze wydarzenia z historii Powiatowej Biblioteki w Čadcy:
Zdjęcie z lewej strony – Vladimír Mináč z gośćmi biblioteki a w tle direktor Powiatowej Biblioteki w Čadcy 
pani Zuzana Krištofová (Vladimír Miná, pisarz, w latach 1974-1990 był Prezesem Macierzy Słowackiej 
–Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie, bardzo lubił odwiedzać bibliotekę w Čadcy i również bezspr-
zecznie jego zasługą w Čadcy wybudowano budynek specjalnie przeznaczony na bibliotekę). 
Zdjęcie w środku – położenie kamienia węgielnego pod budowę biblioteki z udziałem czołowych przedstawi-
cieli Powiatu wraz z Rudolfem Gerátem, kierownikiem Wydziału Kultury Urzędu Powiatowego w Čadcy.
Zdjęcie na pierwszej stronie z prawej strony – przedstawiciele rządu, Ministerstwa Kultury, podczas 
uroczystego udostępnienia eksperymentalnej Powiatowej Biblioteki w Čadcy (udział wziął także wielki 
sympatyk i przyjaciel biblioteki Vladimír Mináč). (Zdjęcia z archiwum KB)
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ale jej zlé priestorové podmienky sa tým vôbec 
nezlepšovali a nevylepšilo sa ani materiálno- 
technické vybavenie� Zmeny nastali až pri šiestom 
sťahovaní v roku 1983� Dňa 16� apríla 1983 bola 
verejnosti sprístupnená experimentálna Okresná 
knižnica v Čadci - „Kysucký zázrak“, ako v tej dobe 
nazývali niektorí slovenskí knihovníci knižnicu 
v Čadci� Bola to prvá účelovo postavená budova 
pre verejnú knižnicu na Slovensku� Veľkú zásluhu 
na tom, že sa práve v Čadci začala stavať budova 
určená „na mieru“ knižnice, mala dlhoročná 
riaditeľka pani Zuzana Krištofová, ktorá od 

w innych warunkach społeczno-gospodarczych� 
Historia biblioteki w  Čadcy jest stosunkowo 
skomplikowana� Od roku 1952 do 1979 była 
pięciokrotnie przenoszona, ale nie zmieniało to 
złych warunków dotyczących pomieszczeń ani 
nie poprawiło wyposażenia materiałowo-tech-
nicznego� Pozytywne zmiany nastąpiły dopiero 
podczas szóstej przeprowadzki w 1983 roku� 
Dnia 16 kwietnia 1983 roku została udostęp-
niona publiczności eksperymentalna Powiatowa 
Biblioteka w Čadcy – ,,Cud Kysucki“, jak w tym 
czasie nazywali bibliotekę w Čadcy niektórzy 

Názov projektu / Nazwa projektu: Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnici 
v Čadci / Rekonstrukcja i podwyższenie efektywności energetycznej Kysuckiej Bioblioteki w Čadcy
Zdroj financovania / Źródła finansowania: Regionálny operačný program / Regionalny Program 
Operacyjny
Celkové oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowane razem: 546 726,20 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku / Wysokość dofinansowania: 519 363,10 EUR
Výška spolufinancovania ŽSK / Wysokość współfinansowania SK Ž: 27 363,10 EUR
Dátum finančného ukončenia projektu / Data finansowego ukończenia projektu: 9.4.2014  

Cieľ projektu  / Cel projektu: 
Stavebnými úpravami došlo k odstráneniu havarijných nedostatkov (vlhkosť, nedostatočné odvetranie, 
zlý tepelno-technický stav, elektroinštalácia), úplne sa upravila vnútorná klíma zariadenia, rekonštru-
ovala sa nefunkčná vzduchotechnika� Znížili sa náklady na vykurovanie (zateplenie obvodového plášťa 
a strechy, výmena výplní otvorov, hydroizolácia)� Debariérizáciou zariadenia (rampa, parkovisko a WC 
pre imobilných) sa umožnil prístup pre imobilných návštevníkov� Ku skvalitneniu poskytovaných 
knižničných služieb prispelo aj obstaranie vnútorného vybavenia a informačno-komunikačných techno-
lógií, ktoré sa používajú v bezbariérovom informačnom centre�
Poprzez prace budowlane usunięto awaryjne wady (wilgoć, niewystarczająca wentylacja, zły stan ciepl-
no-techniczny, instalacje elektryczne), w pełni poprawiono stan klimatyzacji, odnowiono nieczynną 
wentylację. Obniżyły się koszty ogrzewania (ocieplenie budynku i dachu, wymiana wkładek w otworach, 
izolacja wodoszczelna). Bezbarierowość (rampa, parking i WC dla niepełnosprawnych) umożliwiła dostęp 
także dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do podwyższenia jakości usług bibliotekarskich przyczynił się 
także zakup wyposażenia i technologii informacyjno-komunikacyjnych, które są wykorzystywane w bezba-
rierowym centrum informacyjnym.

28� júna 2013 predseda Žilinského samosprávneho 
kraja a poslanec Slovenskej národnej rady – 
Juraj Blanár a poslanec Slovenskej národnej 
rady a Žilinského samosprávneho kraja – Ján 
Podmanický spolu s riaditeľkou Kysuckej knižnice 
v Čadci – Blankou Králikovou slávnostne 
sprístupnili zrenovovanú knižnicu� 

28 czerwca 2013 przewodniczący Samorządowego 
Kraju Žilińskiego i poseł Słowackiej Rady 
Narodowej - Juraj Blanár oraz  poseł Słowackiej 
Rady Narodowej i Sejmiku Samorządowego Kraju 
Žilińskiego – Ján Podmanický wraz z Dyrektor 
Biblioteki Kysuckiej w Čadcy - Blanką Králikovą 
uroczyście udostępnili odnowioną bibliotekę.
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słowaccy bibliotekarze� Był to pierwszy, celowo 
wybudowany na Słowacji budynek na potrzeby 
biblioteki publicznej� Wielką zasługę w tym, że 
właśnie w Čadcy został wybudowany budnek 
,,na miarę“ dla biblioteki, miała jej długo-
letnia pani dyrektor Zuzana Krištofová, która 
od objęcia stanowiska dyrektora Powiatowej 
Bibioteki w Čadcy wprowadziła zasadnicze 
zmiany w organizacji pracy, co odzwierciedliło 
się na wynikach, które zaczęła osiągać biblioteka� 
Biblioteka w Čadcy została zaliczona do 
najlepszych bibliotek na Słowacji� W 1977 roku 
otrzymała tytuł honorowy ,,Wzorowa Biblioteka“� 
Dużym sukcesem była decyzja Ministerstwa 
Kultury Republiki Słowackiej o wybudowaniu 
właśnie w Čadcy pierwszego budynku celowo 
przeznaczonego na bibliotekę w sieci bibliotek 
ludowych na Słowacji, eksperymentalny budynek 
z ponktu widzenia użytkowego i budowlanego�

nástupu do funkcie riaditeľky Okresnej knižnice 
v  Čadci zaviedla zásadné zmeny v organizácií 
práce, čo sa odrazilo na výsledkoch, ktoré knižnica 
dosahovala� Knižnica v Čadci sa radila medzi 
najlepšie knižnice na Slovensku� V roku 1977 sa 
stala nositeľkou čestného titulu „Vzorná knižnica“� 
Ocenením bolo aj rozhodnutie Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky vybudovať práve 
v Čadci prvú účelovú budovu knižnice v sieti 
ľudových knižníc na Slovensku, experimentálnu 
stavbu z hľadiska užívateľského i stavebného� 
Základný kameň experimentu bol položený 
29�8�1979 a od tohto dňa sa realizovala výstavba 
budovy a knihovníci pripravovali novú formu 
prevádzky� Rýchla a nedôsledná práca stavbárov 
bola príčinou, že veľa stavebných prác nebolo 
zrealizovaných� Vedenie knižnice sa s nimi 
potykalo až do začiatku 21� storočia� Problém 
zatekajúcich striech sa podarilo vyriešiť až v roku 

Reliéf – História regiónu Kysúc (akad. maliar Miroslav Cipár)
Relief – Historia regionu Kysuce (akad. malarz Miroslav Cipár)

Fotografie z Kysuckej knižnice v Čadci po rekonštrukcii a modernozácii (Fotografie z archívu KK)
Zdjęcia od Kysuckiej Biblioteki w Čadcy po rekonstrukcji i modernizacji (Zdjęcia z archiwum KB)
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2001 ich prestavbou, ktorým predchádzala 
rekonštrukcia statiky� Od roku 2008 sa Žilinský 
samosprávny kraj ako zriaďovateľ Kysuckej 
knižnica v Čadci uchádzal o podporu z Európskej 
únie na kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu, 
ktorá by zároveň priniesla energetickú úspornosť 
a kompletnú debarierizáciu objektu� Tento zámer 
sa podarilo zrealizovať v rokoch 2012 - 2013�
Veľký prelom v histórii knižnice, čo sa týka jej 
odborných činností a v poskytovaných službách, 
nastal v 90-tych rokoch� Úspešne sa realizovala 
automatizácia a elektronizácia knižnično-in-
formačných procesov a z uzatvorenej inštitúcie 
zhromažďujúcej, spracúvajúcej a uchovávajúcej 
knihy sa stala otvorená inštitúcia, ktorá záujemcom 
sprostredkováva informácie prostredníctvom 
tých najnovších informačných a komunikačných 
technológií, v súčasnosti mnohé z nich môžu 
využívať aj z prostredia domova� 
Kysucká knižnica v Čadci je stálym pilierom 
kultúry na Kysuciach, najstarším kultúrnym, 
vzdelávacím, informačným a sociálnym centrom� 
Dodnes patrí k najnavštevovanejším kultúrnym 
inštitúciám regiónu�

Kamień węgielny eksperymentu został 
położony 29�8�1979 roku i  tego dnia rozpoczęto 
budowę a  bibliotekarze przygotowawali nową 
formę pracy� Szybkie i niedokładne roboty 
budowlańców były przyczynątego, że wiele 
robót budowlanych nie zostało wykonanych� 
Kierownictwo biblioteki miało z tym problem aż 
do początku 21 wieku� Problem przeciekającego 
dachu udałosię rozwiązać dopiero w 2001 roku 
za pomocą przebudowy i wcześniejszej rekon-
strukcji statyki� Od roku 2008 Samorządowy 
Kraj Žilinský jako założyciel Kysuckiej 
Biblioteki w Čadcy starał się uzyskać wsparcie 
z Unii Europejskiej na kompletną rekonstrukcję 
i modernizację, która by przyniosła zwięk-
szenie efektywności energetycznej i kompletną 
bezbarierowość� Ten plan udało się zrealizować 
w latach 2012-2013�
Wielkim przełom w historii biblioteki, jeżeli 
chodzi o jej działalność fachową i świadczenie 
usług, nastąpił w 90 latach� Pomyślnie przebiegała 
automatyzacja i elektronizacja procesów biblio-
tekarsko-informacjnych i z zamkniętej instytucji 
gromadzącej, opracowującej i przechowującej 
książki stała się z niej otwarta instytucja, która 
pośredniczy w dostarczaniu informacji  zainte-
resowanym za pomocą najnowszych technologii 
informatycznych i komunikacyjnych, w chwili 
obecnej z wielu z tych technologii można 
korzystać z domu na odległość�
Biblioteka Kysucka w Čadcy jest stałym filarem 
kultury na Kysucach, najstarszym centrum 
kulturowym, edukacyjnym i społecznym� Dzisiaj 
należy do najczęściej odwiedzanych instytucji 
w regionie�

Fotografie z Kysuckej knižnice v Čadci po rekonštrukcii a modernozácii (Fotografie z archívu KK)
Zdjęcia od Kysuckiej Biblioteki w Čadcy po rekonstrukcji i modernizacji (Zdjęcia z archiwum KB)

Použité dokumenty
Wykorzystane dokumenty:
MUDRÍKOVÁ, Janka, 2006� Sprievodca 
Kysuckou knižnicou v Čadci [Przewodnik po 
Kysuckiej Bibliotece w  Čadcy]. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci� ISBN 80-88708-11-7�
MUDRÍKOVÁ, Janka, 2003� Kysucká knižnica 
v roku 2003 [Kysucka Biblioteka w 2003 
roku]� In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 
Roč� 12, č� 1, s� 11 – 18�
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Kysucká knižnica v Čadci 
a jej aktivity v oblasti práce 
s informáciami
a informačnými zdrojmi  
o prírodnom a kultúrnom 
dedičstve Kysúc

Kysucka Biblioteka w Čadcy  
i jej działalność w zakresie pracy  
z informacjami  
i źródłami informacji 
o dziedzictwie przyrodniczym 
i kulturowym Kysuce

Kysucká knižnica v Čadci buduje, uchováva, 
spracováva a sprístupňuje univerzálny knižničný 
fond, ktorý obsahuje 20 typov knižničných 
dokumentov v celkovom počte takmer 135 
tisíc jednotiek� Fond tvoria prevažne knihy, no 
nezastupiteľnou súčasťou fondu sú aj periodiká 
(noviny, časopisy, kalendáre), ktorých knižnica 
každoročne odoberá vyše 100 titulov� Bohatý 
fond obsahuje aj zvukové dokumenty (gramo-
platne, magnetofónové pásky, kompaktné disky), 
obrazové dokumenty (originály výtvarných 
diel kysuckých maliarov, ale aj reprodukcie 
obrazov významných svetových maliarov, mapy 
a atlasy, fond diapozitívov a diafilmov, fotografií, 
pohľadníc, kalendárov a pod�), audiovizuálne 
dokumenty (videokazety, DVD), trojrozmerné 
edukačné materiály a pomôcky, elektronické 
dokumenty (CD ROMy, elektronické knihy, 
katalógy sprístupnené on-line na webovej stránke 
knižnice)� Knižnica sa od roku 1983 pýši tzv� 
hračkotékou – špeciálnym knižničným fondom 
obsahujúcim hračky a spoločenské hry určených 
deťom, ale aj dospelým�
Súčasťou tohto obsiahleho knižničného fondu 
sú knižničné dokumenty a informačné zdroje 
o  kultúrnych a prírodných hodnotách Slovenska, 
ale aj iných krajín, nevynímajúc Poľsko� Knižnica 
svoje fondy sprístupňuje prostredníctvom 

Kysucka Biblioteka w Čadcy buduje, przechowuje, 
opracowuje i udostępnia uniwersalny księgozbiór, 
który zawiera prawie 20 typów dokumentów 
w całkowitej ilości 135 tysięcy wolumenów� 
Księgozbiór składa się przede wszystkim 
z  książek, ale niezastąpiona część są periodyki 
(gazety, czasopisma, kalendarze), które biblioteka 
prenumeruje w ilości ponad 100 tytułów� Bogaty 
księgozbiór zawiera także dokumenty dźwiękowe 
(płyty gramofonowe, taśmy magnetofonowe, 
CD), dokumenty wizualne (oryginały dzieł 
sztuki kysuckich malarzy, takźe reprodukcje 
obrazów znanych malarzy światowych, mapy 
i  atlasy, zbiór przeźroczy, diafilmów, fotografii, 
pocztówek, kalendarzy, itp�), dokumenty audiowi-
zualne (kasety wideo, DVD), trójwymiarowe 
materiały edukacyjne i pomoce, dokumenty 
elektroniczne (CD ROM, książki elektroniczne, 
katalogi udostępniane on-line na stronie inter-
netowej biblioteki)� Od 1983 roku biblioteka 
może się pochwalić ,,zabawkoteką“ – specjalnym 
księgozbiorem składającym sią z  zabawek, gier 
planszowych dla dzieci i dorosłych� 
Częścią tego obszernego księgozbioru są 
dokumenty i źródła informacji o wartościach 
przyrodniczych  kulturowych Słowacji oraz 
innych państw, nie wyłączając Polski� Biblioteka 
udostępnia swoje zbiory za pośrednictwem usług 

Knižničný fond v Kysuckej knižnici v Čadci je voľne dostupný pre návštevníkov. Môžu si z neho vyberať vhodné 
dokumenty a využívať ich v priestoroch knižnice k štúdiu alebo k oddychovému čítaniu, ale tiež si ich môžu 
vypožičať domov, do školy, do zamestnania. (Fotografie z archívu KK)

Księgozbiór Kysuckej Biblioteki w Čadcy jest swobodnie dostępny dla odwiedzających. Mogą z niego  wybierać  
odpowiednie dokumenty i korzystać z nich w pomieszczeniach biblioteki przeznaczonych do nauki lub 
czytania, mogą je też wypożyczyć do domu  szkoły lub do pracy. (Zdjęcia z archiwum KB)
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knižnično-informačných a bibliografických služieb, 
a taktiež výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spolo-
čenských podujatí skupinám alebo jednotlivým 
používateľom, ktorí o tieto knižničné aktivity 
a služby prejavia záujem�
Služby knižnice každoročne využíva okolo 
85  tisíc čitateľov a návštevníkov, ktorí si 
vypožičajú približne 250 tisíc knižničných 
dokumentov� Knižnica ročne registruje okolo 
5 500 používateľov, z toho jednu tretinu tvoria 
detí do 15 rokov�
Kysucká knižnica v Čadci sa v oblasti práce 
s informáciami a informačnými zdrojmi 
o  prírodnom a kultúrnom dedičstve Kysúc 
a  Slovenska venuje čitateľom a návštevníkom 
knižnice od najútlejšieho veku, a nevyníma zo 
svojich aktivít ani ľudí, ktorí sa kvôli určitému 
handicapu nemôžu dostať do knižnice – sú 
obmedzení vekom, chorobou alebo imobilitou� 
Aj na týchto ľudí knižnica myslí, a pripravuje 
pre nich množstvo aktivít� Z nich spome-
nieme: „Rozprávková knižnica na cestách“ 
– cyklus pravidelných návštev v predškolských 
zariadeniach zameraný na zážitkové čítanie 
a  dramatizáciu rozprávok, „Pekné slovo lieči“ 
– cyklus letných prázdninových podujatí pre 
deti hospitalizované v Kysuckej nemocnici 
v  Čadci konané v rámci spolupráce s detským 
oddelením nemocnice� 
Kysucká knižnica v Čadci sa každoročne zapája 
do medzinárodných aktivít, ktoré majú za 
úlohu zatraktívniť knihu v detských očiach, ale 
aj posilniť a upevňovať záujem detí o literárne 
hodnoty� Využívajú sa na to medzinárodné 
podujatia „Noc s Andersenom“ a „Dni európ-
skeho kultúrneho dedičstva“. Neoddeliteľnou 
súčasťou práce s deťmi a mládežou sú celoslo-
venské knihovnícke, čitateľské, literárne 
a propagačné kampane: „Čítajme si! - celodenný 
čitateľský maratón“ pod záštitou Linky detskej 
istoty pri SV UNICEF, „Celé Slovensko číta 

bibiotekarsko-informacyjnych i bibliograficznych 
oraz przedsięwzięć wychowawczo-edukacyjnych 
i  kulturowo-społecznych dla grup lub użytkow-
ników indywidualnych, którzy przejawią 
zainteresowanie o działalność  lub usługi biblioteki� 
Każdego roku z usług biblioteki  korzysta około 
85 tysięcy czytelników i odwiedzających, którzy 
wypożyczają rocznie około 250 tysiąc książek lub 
dokumentów� Biblioteka rocznie rejestruje około 
5500 użytkowników , z czego jedną trzecią tworzą 
dzieci do lat 15�
W dziedzinie pracy z informacjami i źródłami infor-
macji o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym  
Kysucka Biblioteka w Čadcy zajmuje się czytelnikami 
i odwiedzającymi bibliotekę juź od ich najwcześniej-
szych lat, nie wyklucza ze swojej działalności ludzi, 
którzy ze względu na swoją niepełnosprawność 
nie mogą dostać się do biblioteki –są ograniczeni 
wiekiem, chorobą lub mają problem z poruszaniem 
się� Biblioteka pamięta o nich  i przygotowuje dla nich 
wiele wydarzeń� Niektóre z nich warto wspomnieć: 
,,Bajkowa Biblioteka  w drodze“ – cykl regularnych 
odwiedzin w  przedszkolach, ukierunkowany na 
czytanie i dramatyzację bajek, ,,Piękne słowo 
leczy“ - cykl letnich, wakacyjnych przedsięwzięć 
dla dzieci hospitalizowanych w Kysuckim Szpitalu 
w Čadcy, które przeprowadza wspólnie z Oddziałem 
Dziecięcym szpitala�
Co roku Kysucka Biblioteka w Čadcy angażuje  
się do międzynarodowych przedsięwziąć, które 
mają za zadanie uatrakcyjnić książki w oczach 
dzieci, umocnić i wesprzeć zainteresowanie dzieci 
o wartości literackie� W tym celu  służą  przed-
sięwzięcia międzynarodowe ,,Noc z Andersenem“ 
i ,,Dni europejskiego dziedzictwa kulturowego“. 
Nieodłącznym elementem pracy z dziećmi 
i młodzieżą są ogólnosłowackie kampanie biblio-
tekarskie, czytelnicze, literackie i promocyjne: 
,,Czytajmy! – całodzienny maraton czytelniczy“ 
pod patronatem Telefonu zaufania dla dzieci 
przy UNICEF, „Cała Słowacja czyta dzieciom“ 

Ilustračné zábery z uvedených podujatí určených deťom a mládeži (Archív KK)
Ilustracjne ujęcia ze wspomnianych przedsięwziąć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (Archiwum KB)
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deťom“ a „Celé Slovensko číta deťom aj 
s Mikulášom“, „Čítajme s Osmijankom“. 
Významným počinom v spomínanej oblasti 
bolo založenie Kysuckého rozprávkového 
kráľovstva v roku 2004� Autorkou projektu je 
Janka Mudríková, ktorá v tom čase v spolupráci 
s Jaroslavom Veličkom - riaditeľom Špeciálnej 
základnej školy v Čadci, Martou Buchcárovou 
– riaditeľkou Centra voľného času v Čadci 
a Miroslavom Ďuricom – riaditeľom Domu 
kultúry v Čadci zrealizovala projekt, ktorého 
cieľmi bolo a je oživovať záujem detí a mládeže 
o históriu a kultúru, pamiatky, prírodné krásy 
Kysúc, ale aj o  ľudovú slovesnosť, nárečia 
a  tradície na Kysuciach� Prehĺbiť záujem detí 
a mládeže o literárne a  dramatické umenie, 
výtvarné umenie a hudbu; zatraktívniť 
podujatia určené deťom a mládeži z týchto 
oblasti, nadviazať bližšiu spoluprácu medzi 
organizáciami, ktoré združujú deti a mládež 
alebo s nimi pracujú za týmto účelom� 
Pod hlavičkou Kysuckého rozprávkového 
kráľovstva sa zorganizovalo, ale aj pripravuje 
množstvo zaujímavých aktivít a podujatí, 
o  ktoré je vďaka kreativite pracovníčok úseku 
pre deti a mládež Kysuckej knižnice v Čadci 
vždy veľký záujem�

i „Cała Słowacja czyta dzieciom z Mikołajem“, 
,,Czytajmy z Osmijankiem“.
Wybitnym przyczynkiem do wspomnanej 
dziedziny było założenie w 2004 roku Kysuckiego 
Królestwa Bajkowego. Autorką projektu  jest 
Janka Mudríková, która wtedy we współpracy 
z  Jaroslavem Veličkom – dyrektorem Specjalnej 
Szkołyy Podstawowej w Čadcy, Martą Buchcárovą 
– Dyrektor Centrum Wolnego Czasu  w  Čadcy  
i Miroslavem Ďuricą – Dyrektorem  Domu Kultúry 
w  Čadcy, zrealizowała projekt, którego celem 
było i stale jest ożywienie zainteresowania dzieci 
i młodzieży o historię, kulturę, zabytki, walory 
przyrodnicze regionu Kysuce, ale także o ludowy 
folklor, gwary i tradycje regionu Kysuce� Celem 
tej inicjatywy było też pogłębić zainteresowanie 
dzieci i młodzieży  o sztukę literacką i drama-
tyczną, uatrakcyjnić przedsięwzięcia dla dzieci 
i młodzieży w tych obszarach, nawiązać bliższą 
współpracę między organizacjami, które zrzeszają 
dzieci i młodzież  bądź z nimi pracują� Pod 
nagłówkiem Kysuckiego Królestwa Bajkowego 
zostało zorganizowanych i stale się przygotowuje 
mnóstwo ciekawych przedsięwzięć, które dzięki 
kreatywności pracowniczek  Oddziału dla Dzieci 
i Młodzieży Kysuckiej Biblioteki w Čadcy  zawsze 
cieszą się wielkim zainteresowaniem�

Fotografie kráľa Ondreja I. Dobrotivého (akad. maliar Ondrej Zimka) s deťmi z obdobia založenia Kysuckého 
rozprávkového kráľovstva (Fotografie z archívu KK)
Zdjęcia króla Ondreja I. Dobrotliwego (malarz akademicki Ondrej Zimka) z dziećmi  z okresu  założenia 
Kysuckiego  Królestwa Bajkowego (Zdjęcia z archiwum KB)

Ilustračné zábery z uvedených podujatí určených deťom a mládeži (Archív KK)
Ilustracjne ujęcia ze wspomnianych przedsięwziąć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (Archiwum KB)
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Pracovníci knižnice sú si vedomí významu 
rozprávok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
kultúrneho dedičstva každého národa pre 
mentálny vývoj detí a mládeže� Z toho dôvodu 
sa veľa aktivít odvíja práve od tohto literárneho 
útvaru (literárno-výtvarné alebo recitátorské 
súťaže, verejné čítania, prezentácie rozprávkových 
kníh a pod�)� Z množstva aktivít spomenieme 
tie, ktoré majú dlhoročnú tradíciu: medziná-
rodné podujatie propagujúce slovenské ľudové 
rozprávky a osobnosť Pavla Dobšinského „Deň 
ľudovej rozprávky – Slovensko Dobšinskému“, 
celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese 
slovenských povestí, „Šaliansky Maťko Jozefa 
Cígera Hronského“, v spolupráci s Kysuckým 
múzeom v Čadci sa organizuje podujatie 

Pracownicy biblioteki uświadamiają sobie 
znaczenie bajek, które są nieodłącznym elementem 
dziedzictwa kulturowego każdego narodu dla 
rozwoju psychicznego  dzieci i  młodzieży� Z  tego 
powodu wiele działań zaczyna się właśnie  od  tego 
odziału literackiego (konkursy  literacko-plastyczne, 
konkursy recytatorskie, publiczne cztania, prezen-
tacje  książek z bajkami, itp�)� Z całego mnóstwa 
działań wspomnimy te z najdłuższą tradycją: 
międzynarodowe przedsięwzięcie promujące 
słowackie ludowe bajki i osobę Pavla Dobšinského 
,,Dzień Bajki Ludowej – Słowacja  Dobšińskiemu“, 
ogólnosłowacki konkurs w artystycznej interpre-
tacji słowackich powieści „Šaliansky Maťko Jozefa 
Cígera Hronskiego“, we współpracy z Kysuckim 
Muzeum w Čadcy przedsięwzięcie organizowane 

pod tytułem ,,Noc świętojańska ma magiczną 
moc“ którego częścią są niekonwencjonalne nocne 
i wieczorne czytania w niekonwencjonalnym 
otoczeniu skansenu Kysucka Wieś przeznaczona 
dla najbardzej aktywnych czytelników dziecięcych, 
,,Czytanie adwentowe“, poświęcone czytaniu bajek 
bożonarodzeniowych i powieści biblijnych  w celu 
przypomnienia  bożonarodzeniowych zwyczajów 
ludowych i tradycji� Wśród dzieci jest poularny 
konkurs wiedzy ,,Książkowy  wszechwiedzący“ 
ukierunkowany  na znajomość Słowacji, regionu 
i osobistości literackich� 
Ważne miejsce w działalności biblioteki zajmuje 
,,Bajkowy klucz do Kysuckiego Królestwa 
Bajkowego“ – uroczyste zapisanie i pasowanie  
uczniów  pierwszej klasy  na  czytelników 
biblioteki�  Dla uczniów drugiej klasy jest przezna-
czony konkurs ,,Czytasz, czytam, czytamy...“ 
- najlepsza klasa czytelników i najlepszy czytelnik 
Miasta Čadca�  Dzieci sie zainteresowali do przed-
sięwzięcia „Nietradycyjne czytanie“, którego 

s názvom „Svätojánska noc, má čarovnú moc“, 
ktorého súčasťou sú netradičné večerné a nočné 
čítanie v netradičnom prostredí Múzeá kysuckej 
dediny určené pre najaktívnejších detských 
čitateľov, „Adventné čítanie“ venované čítaniu 
vianočných rozprávok a biblických príbehov na 
pripomenutie si vianočných ľudových zvykov 
a tradícií� Medzi deťmi je populárna vedomostná 
súťaž zameraná na poznatky o Slovensku, regióne 
a literárnych osobnostiach „Knižný Vševedko“.
Významné miesto medzi aktivitami knižnice 
zastáva „Rozprávkový kľúč do Kysuckého 
rozprávkového kráľovstva“– slávnostný zápis 
a pasovanie žiakov prvých ročníkov základných 
škôl za čitateľov knižnice� Pre žiakov druhých 
ročníkov je určená súťaž „Čítaš, čítam, čítame...“ 
o najlepšiu čitateľskú triedu a najlepšieho 
čitateľa Mesta Čadca� Veľký záujem prejavili deti 
o  „Netradičné čítanie“, ktorého zámerom je 
ukázať, že čítať sa dá všade, na rôznych miestach 
i v rôznom čase�

Podujatia a aktivity venované seniorom (Fotografie z archívu KK)
Przedsięwzięcia i działania poświęcone seniorom (Zdjęcia z archiwum KB)
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Podujatia a aktivity venované seniorom                                                                         (Fotografie z archívu KK)
Przedsięwzięcia i działania poświęcone seniorom                                                         (Zdjęcia z archiwum KB)

Podujatia a aktivity venované seniorom                                                                         
 (Fotografia z archívu KK)
Przedsięwzięcia i działania poświęcone seniorom                                                        
 (Zdjęcie z archiwum KB)

celem jest pokazanie, że czytać  można wszędzie, 
na różnych miejscach i w różnym czasie� 
Kysucka Biblioteka w Čadcy regularnie organizuje 
obóz letni dla małych bibliotekarzy „Knihuľko“, 
który przynosi czytelnikom z szeregów najbar-
dziej aktywnych czytelników dziecięcych, wiele 
tajemnic, niespodzianek, spotkań z autorami 
regionalnymi  oraz ilustratorami, pierwsze próby 
własnej twórczości, wądrówki pełne przygód po 
regionie i Słowacji�
Biblioteka poświęca wiele uwagi osobom 
starszym i obywatelom niepełnosprawnym� 
Zapewnia dostarczanie książek i czasopism dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo i obłożnie 
chorych oraz do wszystkich Ośrodków dla 
Seniorów i Domów Pomocy Społecznej w mieście 
i okolicy� W ośrodkach tych przez cały rok 
przygotowuje mnóswto wydarzeń� Kulminacją 
całorocznej pracy z seniorami jest rozdanie 
nagród w konkursie czytelniczym pod tytułem 
,,Supersenior Roku“ a osoby, które mogą się 
poruszać zaprasza na imprezy do biblioteki� Dla 
seniorów są przeznaczone serie ,,Treningów 
pamięci“, które wspierają funkcje poznawcze 
mózgu, zdrowo motywują i  aktywizują życie 
starszych ludzi�
Dla najstarszych obywateli regionu biblioteka 
przygotowuje serią przedsięwzięć pod wspólną 
nazwą ,,Starzejemy się godnie“, których celem 
jest urtzymanie zainteresowania starszych ludzi 
o  życie kulturowe i społeczne, udostępnianie 
informacji i dokumentów�

Kysucká knižnica v Čadci pravidelne organizuje 
Letný tábor malých knihovníkov „Knihuľko“, 
ktorý prináša účastníkom z radov najaktívnejších 
detských čitateľov veľa tajomstiev, prekvapení, 
stretnutí s regionálnymi autormi a ilustrátormi, 
prvé pokusy o vlastnú tvorbu i dobrodružné 
potulky po regióne, ale aj po Slovensku�  
Knižnica venuje značnú pozornosť starším 
a imobilným občanom� Zabezpečuje donášku kníh 
a časopisov pre imobilných a dlhodobo chorých 
jedincov, ale zároveň aj do všetkých zariadení pre 
seniorov a domovov sociálnych služieb v  meste 
a okolí� V týchto zariadeniach pripravuje po celý 
rok množstvo podujatí� Vyvrcholením celoročnej 
práce so seniormi je vyhodnotenie čitateľskej 
súťaže pod názvom „Supersenior roka“ a mobil-
nejších pozýva na aktivity do knižnice� Pre 
seniorov sú určené i cykly tréningov pamäte, 
ktoré podporujú kognitívne funkcie mozgu, 
zdravo motivujú a aktivizujú život starších ľudí� 
Pre najstarších obyvateľov regiónu knižnica 
pripravuje cyklus podujatí pod spoločným 
názvom „Starneme dôstojne“, ktorých cieľom je 
udržiavať záujem starších ľudí o kultúrne a spolo-
čenské dianie, poskytovať prístup k informáciám 
a knižným dokumentom� 
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Významnou súčasťou Kysuckej knižnice v Čadci, 
kde je veľký priestor na prácu s informáciami 
a informačnými zdrojmi z oblasti materiálnych 
i duchovných kultúrnych hodnôt je tzv� Artotéka 
alebo knižnica umenia. Je to špecializovaná 
časť knižničného fondu a  špecializovaný úsek 
činnosti knižnice s troma základnými oblasťami 
umenia (hudobná, výtvarná a dramatická 
oblasť)� Jej zriadenie bolo súčasťou experimentu 
z roku 1979 a po sprístupnení experimentálnej 
Okresnej knižnice v Čadci patrila pre svoju 
výnimočnosť k najvyužívanejším častiam 
knižnice� Knižničný fond tohto úseku tvoria 
knihy, časopisy a  špeciálne a netradičné 
knižničné dokumenty (napr� notový materiál, 
gramofónové platne, magnetofónové pásky, 
videokazety, CD a DVD z hudobnej a  drama-
tickej oblasti, katalógy z  výstav, originálne 
výtvarné diela alebo reprodukcie významných 
výtvarníkov atď�)� Súčasťou Artotéky je fonotéka 
s  priamym odposluchom hudby, hovoreného 
slova, ktorá slúži na štúdium, ale aj relaxáciu 
a  zábavu pre všetky vekové skupiny návštev-
níkov knižnice� Používatelia majú možnosť 
výberu z viac ako 1200 CD rôznych hudobných 
i nehudobných žánrov od klasickej hudby až po 
rozprávku�
Na tomto úseku činnosti sa každoročne zrealizuje 
množstvo výnimočných podujatí, z ktorých 
viaceré už majú dlhoročnú tradíciu� Z nich je 
potrené spomenúť Svätojánska poetická noc 
v knižnici - určená pre študentov a mladých ľudí, 
ktorí sa zaoberajú hudbou, spevom, sú literárne, 
výtvarne a dramaticky činní, ktorí sa v knižnici 
pri tejto príležitosti stretávajú s renomovanými 
umelcami, spisovateľmi, ale aj pedagógmi vedcami 
z oblasti umenia� 
Z oblasti výtvarného umenia je potrebné 
spomenúť tri výtvarné súťaže pre deti materských 
škôl a žiakov základných škôl: „Ilustrujem svoju 
obľúbenú knihu“ koná na počesť narodenia 

Ważną częścią  Kysuckiej Biblioteki  w Čadcy, 
w  której istnieje szerokie pole do pracy z infor-
macjami i  źrdódłami informacji w zakresie wartości 
kulturowych i duchowych, jest tzw� Artoteka lub 
inaczej Biblioteka Sztuki. Jest to wyspecjalizowana  
część księgozbioru biblioteki i specjalistyczna sekcja 
działalności bibolioteki w trzech podstawowych 
sferach sztuki (muzyka, sztuka i dramat)� Założenie 
tej sekcji było częścią eksperymentu z roku 1979, 
a  po udostępnieniu eksperymentalnej Powiatowej 
Biblioteki w Čadcy ze względu na swój wyjątkowy 
charakter należała do najbardziej odwiedzanych  
oddziałów biblioteki� Księgozbiór z tego oddziału 
tworzą książki, czasopisma, specjalne i niekonwen-
cjonalne dokumenty (np� nuty, płyty gramofonowe, 
taśmy magnetofonowe, kasety wideo, CD i DVD 
z różnych dziecin muzyki i dramatu, katalogi 
z wystaw, oryginalne dzieła sztuki lub repro-
dukcje znanych artystów, itp)�  Część Artoteki 
tworzy Fonoteka z możliwością bezpośredniego  
odsłuchiwania muzyki i słowa mówionego, która 
służy nie tylko do nauki, ale także do relaksu 
i  zabawydla wszystkich grup wiekowych odwie-
dzających bibliotekę� Użytkownicy mają do wyboru 
ponad 1200 CD różnych gatunków muzycznych 
i nie tylko, od muzki klasycznej aż po bajki�
Co roku na tym oddziale jest organizowanych 
mnóstwo wyjątkowych imprez, z których wiele 
ma długoletnią tradycję� Niewątpliwie należy tu 
wspomnieć ,,Świętojańską Noc Poezji w Bibliotece“ 
- przeznaczoną dla studentów i  młodych ludzi, 
którzy interesują się muzyką, śpiewem, są aktywni 
pod względem literackim, dramatycznym 
i artystycznym� Z tej okazji spotykają się w bibiotece 
z renomowanymi artystami, pisarzami, pedagogami, 
naukowcami z dziedziny sztuki�
Z obszaru sztuki należy wspomnieć trzy konkursy 
plastyczne dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół 
podstawowych: ,,Ilustrujemy swoją ulubioną 
książkę“, który odbywa się na pamiątkę urodzin 
znanego kysuckiego malarza akademickiego 

Ilustračné fotografie z Knižnice umenia (Archív KK)
Zdjęcia ilustracyjne z Biblioteki Sztuki (Archiwum KB)



Kysucká knižnica v Čadci Kysucka Biblioteka w Čadcy 

17

významného kysuckého rodáka akademického 
maliara Miroslava Cipára“, „Nakresli si betlehem“, 
„Môj rozprávkový svet“. 
V poslednom období záujem vzbudzuje súťaž 
v sólovom speve určená pre deti predškolského 
veku „O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka“.
Kysucká knižnica v Čadci nezabúda na Poliakov 
žijúcich na Slovensku, ľudí poľského pôvodu 
a milovníkov poľskej literatúry� Za týmto účelom 
založila v spolupráci so združením POLONUS 
v  Žiline knižný fond s knihami v poľskom 
jazyku� Každoročne organizuje prednášky, 
besedy, výstavy, spoločné projekty, venované 
poľskej literatúre a  histórii – napr�: Pocta 
Henrykovi Sienkiewiczowi, Nakresli si betlehem� 
Každoročne sa rozširuje a dopĺňa Kútika poľskej 
literatúry v  Kysuckej knižnici v Čadci knižnými 
dokumentmi v poľskom jazyku�

pochodzącego z tego regionu Miroslava Cipára, 
,,Narysuj swoj Betlejem,, i ,,Mój bajkowy świat“.
W ostatnim czasie coraz większym zaintere-
sowaniem cieszy się konkurs śpiewu solowego dla 
dzieci w wieku przedszkolnym ,,O złoty grzebień 
Enrika Kokoríka“.
Kysucka Biblioteka w Čadcy nie zapomina 
o Polakach na Słowacji, osobach polskiego pocho-
dzenia i miłośnikach polskiej literatury� W tym 
celu założyła we współpracy ze Stowarzyszeniem 
POLONUS w Žilinie  księgozbiór z książkami 
w języku polskim� Co roku organizuje wykłady,  
dyskusje, wystawy, wspólne projekty, poświęcone 
polskiej literaturze i historii - na przykład: Pocta 
Henrykovi Sienkiewiczowi, Narysuj swoj Betlejem� 
Każdego roku jest rozszerzany i uzupełniany zakątek 
literatury polskiej w Kysuckiej Biblioteke  w Čadcy 
książkami w języku polskim�

Ilustračné fotografie z Knižnice umenia (Archív KK)
Zdjęcia ilustracyjne z Biblioteki Sztuki (Archiwum KB)

Informácie a informačné zdroje o prírodnom 
a  kultúrnom dedičstve regiónu Kysuce Kysucká 
knižnica v Čadci monitoruje, spracováva, archivuje 
a sprístupňuje prostredníctvom špecializovaného 
pracoviska Úseku regionálnej dokumentácie, 
ktorý ich prezentuje prostredníctvom knižnič-
no-informačných a bibliografických služieb� Ide 
o relatívne mladé pracovisko knižnice (utvorilo sa 
v polovici 70-tých rokov minulého storočia), ale 
vďaka agilným pracovníkom, ktorí sa vystriedali 
na tomto úseku je tu sústredený knižničný fond 
nesmiernej informačnej a historickej hodnoty�
Je potrebné spomenúť, že za regionálne dokumenty 
považujeme všetky dokumenty, ktorých obsah 
sa týka regiónu alebo sú od osobností, ktoré sú 
s regiónom spojené, bez ohľadu na formu, do akej 
sú spracované (kniha, príspevok v zborník, článok 
v novinách, mapa, fotografia, kalendár, zvukový 
záznam a pod�)�

Informacje i źródła informacyjne o dziedzictwie  
przyrodniczym i kulturowym regionu Kysuce 
Kysucka Biblioteka w Čadcy monitoruje, 
opracowuje, archiwuje i udostępnia za pomocą 
specjalistycznego Oddziału Regionalnej 
Dokumentacji, który je prezentuje za pomocą 
biblioteczno-informacyjnych i bibliogra-
ficznych usług� Jest to relatwnie młody wydział 
biblioteki (utworzony w połowie lat 70 zeszłego 
stulecia), ale dzięki zdolnym pracownikom, 
którzy pracowali na tym wydziale, udało się 
tu zebrać księgozbiór o  niezmiernej wartości 
informacyjnej i historycznej� 
Trzeba wspomnieć, że za regionalne dokumenty 
uważane są dokumenty, których treść dotyczy 
regionu  lub osobistości związanych z regionem bez 
względu na formę w jakiej się znajdują (książka, 
artykuł w zbiorze, artykuł w gazecie, mapa, zdjęcia,  
kalendarz,  nagrania dźwiękowe itp)�
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Na úseku sa systematicky ročne monitoruje viac 
ako sto titulov periodickej tlače celoštátneho 
rozsahu a priemerne 20 titulov periodík 
regionálneho zamerania� Vybrané články sa 
spracovávajú do regionálnej elektronickej 
databázy a záujemcom sú bibliografické záznamy 
prístupné v on-line katalógu webovej stránke 
knižnice� Elektronická regionálna databáza 
obsahuje vyše 46 tisíc záznamov o regióne 
a tvorí základ pre poskytovanie kvalitných 
knižnično-informačných a bibliografických 
služieb� Priemerne ročne sa na tomto úseku 
poskytne okolo 2000 bibliografických informácií 
a zrealizuje okolo 4000 výpožičiek knižničných 
dokumentov�
Úsek regionálnej dokumentácie spravuje archív, 
v ktorom sa nachádzajú materiály a predmety 
z pozostalostí známych osobnosti Kysúc (spisova-
teľov Pavla Hrtusa Jurinu, Štefana Atilu Brezányho, 
Jozefa Hnitku, Jozefa Kubíka a ďalších)� 
Ďalším unikátom na tomto úseku je fond diapo-
zitívov a fotografií, ktorých autorom je Miroslav 
Golis� Tieto dokumenty majú v súčasnosti veľkú 
informačnú a historickú hodnotu�

Na tym oddziałe jest monitorowanych  rocznie ponad 
sto tytułów prasy periodycznej o  ogólnokrajowym 
zasięgu i około 20 tytułów o charakterze regionalnym� 
Wybrane artykuły są przetwarzane do regionalnej, 
elektronicznej bazy danych a dla zainteresowanych są 
dostępne w katalogu on-line na stronie internetowej 
biblioteki� Elektroniczna, regionalna baza danych 
zawiera ponad 46 tysięcy  plików o regionie i tworzy 
podstawę  dla świadczenia wysokiej jakości  usług 
biblioteczno-informacyjnych i bibliograficznych� 
Na tym wydziale w  ciągu roku jest udzielanych 
średnio około 2000 informacji bibliograficznych 
i wypożyczanych około 4000  dokumentów�
Oddział Dokumentacji Regionalnej zarządza 
archiwum, w którym znajdują się przedmioty 
i materiały  z pozostałości po znanych osobistościach 
regionu Kysuce (pisarzy Pavla Hrtusa Jurinu, Štefana 
Atilu Brezányho, Jozefa Hnitku, Jozefa Kubíka i innych)�
Kolejnym unikatem tego oddziału jest zbiór 
przeźroczy i zdjęć, których autorem jest Miroslav 
Golis� Te dokumenty mają w chwili obecnej wielką 
wartość informacyjną  i historyczną�
Na Oddziale Dokumentacji  Regionalnej  kolejno 
przebiega digitalizacja wybranych książek 

Knižničný fond Úseku regionálnej dokumentácie ponúka záujemcom rôzne druhy dokumentov s tematikou 
regiónu. Tvoria ho knihy, zborníky (vyše 3 tisíc titulov), 20 titulov regionálnych periodík, ktoré sa podrobne 
excerpujú (Kysuce, MY Kysucké Noviny, Kysucký večerník a obecné periodiká), výstrižky novín a časopisov 
(skeny a fotokópie článkov) tvoria takmer 26 tisíc jednotiek, radíme sem aj 2 040 regionálnych diapozitívov, 785 
regionálnych fotografií, CD a DVD s informáciami, prezentáciami, obrazovým materiálom v počte 100 kusov, 
videokazety 5 titulov a mikrofiše 35 titulov.    (Pohľady na knižničný fond Úseku regionálnej dokumentácie)

Księgozbiór Oddziału  Dokumentacji Regionalnej oferuje zainteresowanym różne rodzaje dokumentów 
o  tematyce regionalnej. Tworzą je książki, antologie, zbiory (ponad 3 tys. tytułów), 20 tytułów 
regionalnych periodyków, które są szczegółowo ekscerpowane (Kysuce, MY Kysucké Noviny, Kysucký 
večerník i periodyka lokalne), wycinki z gazet i czasopism, (skany, fotokopie artykułów) tworzą prawie 
26 tysięcy jednostek, zaliczamy do tego 2040 reginalnych przeźroczy, 785 regionalnych fotografii, CD 
i DVD z informacjami, prezentacjami, materiał obrazkowy w ilości 100 sztuk, 5 tytułów  wideokaset 
i mikrofilmy z 35 tytułami.
 (Widok na księgozbiór  Oddziału  Dokumentacji Regionalnej)
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Na Úseku regionálnej dokumentácie postupne 
prebieha digitalizácia vybraných kníh s regio-
nálnou tematikou� V roku 2015 sa začalo 
s  digitalizáciou regionálnych obecných periodík, 
ktoré sa týmto spôsobom kompletizujú a archivujú 
v spolupráci s mestskými a obecnými úradmi� 
Digitalizované dokumenty sú uchovávané 
v  elektronickej podobe v archíve Úseku regio-
nálnej dokumentácie, poskytujú sa používateľom 
na štúdium po vyžiadaní�
Práca na Úseku regionálnej dokumentácie je 
náročná a rozmanitá a vyžaduje si zanieteného 
pracovníka� Knižnica mala vždy šťastie na takýchto 
odborníkov� Pracovisko regionálnej dokumen-
tácie záujemcom poskytuje: vypožičiavanie, 
konzultácie, rešeršné, bibliograficko-informačné 
práce a on-line služby regionálneho zamerania, 
poskytuje odbornú pomoc pri vydávaní 
monografií kysuckých obcí, biografií, propa-
gačných materiálov a rôznych tlačovín�
Úsek poskytuje informačné služby a pomoc pri 
tvorbe bakalárskych, diplomových a seminárnych 
prác regionálneho zamerania� Týmito službami 
získava do regionálneho fondu zbierky vedeckých 
prác, ktoré študenti darujú do knižničného fondu� 
Tieto práce sú prínosom pre prezenčné štúdium 
ďalších používateľov knižnice v oblasti kultúrneho 
a prírodného dedičstva Kysúc�  
Značná časť edičnej činnosti knižnice sa realizuje 
na Úseku regionálnej dokumentácie, ktorý 
vydáva životopisné medailóny, personálne 
a  tematické bibliografie, kalendária, zborníky 
príspevkov s regionálnou témou, obrazové prezen-
tácie v  programu Microsoft Office PowerPoint 
uvádzané ako e-výstavy, ktoré majú za úlohu 
popularizovať a prezentovať významné regionálne 
osobnosti a  udalosti� Výsledky edičnej práce sú 
zverejnené na  webových stránkach knižnice, ale 
aj dostupné v tlačenej forme�

o  tematyce regionalnej� W 2015 roku rozpoczęto 
digitalizację regionalnych ogólnych periodyków, 
które są tym sposobem kompletyzowane 
i archiwowane we współpracy z urzędami miejskimi 
i gminnymi� Dokumenty przetworzone cyfrowo są 
przechowywane w formie elektronicznej w archiwum 
Oddziału Dokumentacji Regionalnej, są udostęp-
niane dla zainteresowanych w celach edukacyjnych 
na zamówienie�  Praca na Oddziale Dokumentacji 
Regionalnej jest ciężka i różnorodna, wymaga od 
pracownikówa  wiele pasji� Biblioteka miała zawsze 
szczęście do takich profesjonalistów� Oddział  
Dokumentacji Regionalnej oferuje zainteresowanym: 
wypożyczanie, konsultacje, badania naukowe, prace 
bibliograficzno-informacyjne i  usługi o charakterze 
on-line z ukierunkowaniem  regionalnym, oferuje 
profesjonalną pomoc w  wydaniu monografii gmin 
kysuckich, biografii, materiałów promocyjnych 
i różnych materiałów drukowanych� 
Oddział  Dokumentacji Regionalnej świadczy usługi 
informacyjne i udziela  pomoc w przygotowanu 
prac licencjackich, dyplomowych i seminaryjnych  
o tematyce regionalnej� Poprzez te usługi uzyskuje 
do regionalnego księgozbioru także prace, które 
są pomocne dla studiowania przez kolejnych 
użytkowników Biblioteki w obszarach Dziedzictwa 
Przyrodniczego i Kulturowego regionu Kysuce�
Spora część działalności wydawniczej biblioteki 
jest realizowana jest przez Oddział Dokumentacji 
Regionalnej, który wydaje  biograficzne medaliony, 
bibliografie osobiste i tematyczne, kalendarium,  
zbiory  artykułów o tematyce regionalnej, prezen-
tacje obrazkowe w Microsoft Office PowerPoint 
przedstawiane jako e-wystawy, których zadaniem 
jest popularyzacja i promocja ważnch osobis-
tości regionalnych oraz  wydarzeń   o znaczeniu 
regionalnym� Wyniki pracy wydawniczej są opubli-
kowane na stronach internetowych biblioteki, są też 
dostępne w formie drukowanej�

Ukážky edičnej činnosti Úseku regionálnej dokumentácie (Fotografie z archívu KK)
Przykłady działalności wydawniczej Wydziału  Dokumentacji Regionalnej (Zdjęcia z archiwum KB)
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Ilustračné fotografie z podujatia Kniha Kysúc (Archív KK)
Zdjęcia ilustracyjne z przedsięwziącia Księga regionu Kysuce (Archiwum KB)

Jednou z hlavných úloh Kysuckej knižnice 
v Čadci je propagácia a prezentácia literárnych 
hodnôt kysuckej literatúry.
Knižnica v Čadci od počiatku svojej činnosti 
venovala veľkú pozornosť literárnym hodnotám 
a  ľuďom, ktorí tieto hodnoty vytvorili – spiso-
vateľom, publicistom a iným osobnostiam, 
ktorí obohatili kysuckú literatúru� Propagovala 
a prezentovala tieto hodnoty medzi čitateľmi 
prostredníctvom besied, seminárov, kolokvií 
a pod� Projekt Kysucký literárny panteón, ktorý 
je spätý aj s výskumom regionálnej literatúry, 
posunul túto činnosť knižnice na vyšší stupeň� 
Jeho autorkou je Janka Mudríková, ktorá 

Jednym z głównych zadań Biblioteki Kysuckiej 
w Čadcy jest promoocja i prezentacja wartości 
literackich kysuckiej literatury. 
Biblioteka w Čadcy od początku swojej działalności 
poświęcała wiele uwagi wartościom literackim 
i  ludziom, którzy te wartości wytworzyli – 
pisarzom, publicystom i innym osobistościam,  
które wzbogaciły literatę kysucką� Promowała 
i  prezentowała wśród czytelników te wartości za 
pośrednictwem  biesiad, seminariów, kolokwium, 
itp� Projekt Kysucki Literacki Panteon, związany 
z badaniem literatury regionalnej  przyczynił się 
do podniesienia na wyższy poziom działalności 
biblioteki� Jego autorką jest Janka Mudríková, 

Najvýznamnejším podujatím, ktoré spadá do kompetencie Úseku regionálnej dokumentácie je Kniha 
Kysúc. Ide o podujatie, ktoré má za úlohu každoročne prezentovať a propagovať regionálnu knižnú 
tvorbu� Pozostáva z viacerých aktivít, ktoré nasledujú po sebe, ale najhlavnejšou je čitateľská anketa, 
prostredníctvom ktorej sa hľadá kniha, ktorá si získala najviac sympatií čitateľov� Výsledky tohto 
podujatia, ale aj celkovej činnosti Kysuckej knižnice v Čadci sa prezentujú na jeseň na medzinárodnom 
knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave� 

Najważniejszym  przedsięwziąciem, którym zajmuje się i zarządza  Oddział  Dokumentacji Regionalnej  
jest  Księga regionu Kysuce� Jest to wydarzenie, które co roku ma za zadanie promocję i prezentowanie 
regionalnej twórczości literackiej� Składa się z licznych działań, które odbywają sią kolejno po sobie, 
ale głównym wydarzeniem  jest ankieta czytelnicza  za pomocą której poszukiwana jest  książka, która 
się cieszy największą sympatią czytelników� Wyniki tego przedsięwzięcia, jak i całej pracy Biblioteki 
Kysuckiej w Čadcy są prezentowane na Międzynarodowych Targach Książki Biblioteka w Bratysławie�
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navrhla aj veľkoplošnú Literárnu mapu Kysúc 
s fotografiami literárnych osobností� Návrh 
technicky zrealizoval Kamil Ďurný v spolupráci 
so Scarlett Ďurnou, dlhoročnou pracovníčkou 
na úseku regionálnej dokumentácie a biblio-
grafie� Nadväzne na to bola vytvorená „študovňa 
kysuckej literatúry“ alebo ináč nazývaná 
aj „klubovňa kysuckých literátov“� Priestor 
študovne je dotvorený výstavnými skrinkami 
s  rôznymi exponátmi spätými s  kysuckou 
literatúrou� Dôstojným spôsobom predstavuje 
a  prezentuje významné osobnosti, ktoré 
obohatili literatúru a  knižnú kultúru nielen 
regiónu, ale aj Slovenska� Klubovňa slúži na 
podujatia, ako sú prednášky, besedy a iné 
aktivity o literatúre�

która zaprojektowała wielkogabarytową Literacką 
Mapę regionu Kysuce ze zdjęciami  osobistości 
literatury� Projekt techniczny zrealizował Kamil 
Ďurny we współpracy ze Scarlett Ďurną, długoletnią 
pracowniczką Oddziału Dokumentacji Regionalnej 
i Bibliografii� Następnie powstała ,,sala studyjna  
kysuckich literatów“,  lub  nazywana inaczej ,,Klub 
Kysuckich Literatów“� Pomieszczenie Klubu jest 
umeblowane w szafki wystawiennicze z różnymi 
eksponatami związanymi z literaturą kysucką�  
Godnym sposobem przedstawia i  prezentuje 
wybitne osobistości, które wzbogaciły literaturę 
i kulturę literacką nie tylko regionu, ale także całej 
Słowacji� Klub służy do organizacji przedsięwzięć 
takich jak wykłady, biesiady i inne działania związane 
z literaturą�

Veľkoplošná Literárna mapa Kysúc predstavuje prostredníctvom fotografií známych nežijúcich literárnych 
osobností Kysúc. V súčasnosti prezentuje 24 spisovateľov, publicistov z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
 (Fotografie z archívu KK)

Wielkogabarytowa Literacka Mapa Kysuc, która za pośrednictwem fotografii przedstawia znane, nie żyjące 
osobistości Kysuc. W chwili obecnej przedstawia 24 pisarzy, publicystów z powiatów Čadca i Kysucké Nové 
Mesto. (Zdjęcia z archiwum KB)

Pamätná izba Pavla Hrtusa Jurinu bola vytvorená v roku 2007 za pomoci finančnej podpory Žilinského 
samosprávneho kraja. Exponáty a niektoré vybavenie týchto priestorov knižnici venovala pozostalá rodina 
Smažáková a Korčeková z Klokočova a zakladateľ jurinovskej tradície PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. Spisovateľa 
tu sprítomňujú jeho osobné predmety a dokumenty, fotografie a rukopisy.  (Fotografie z archívu KK)

Izba Pamięci Pavla Hrtusa Juriny powstała w 2007 roku s pomocą wsparcia finansowego Samorządowego 
Kraju Žilińskiego. Eksponaty i niektóre wyposażenie tych pomieszczeń biblioteki podarowała rodzina  
Smažáková i Korčeková z Klokočova oraz założyciel tradycji jurinowskiej PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. Pisarza 
przypominają jego przedmioty osobiste, dokumenty, fotografie i rękopisy.
 (Zdjęcia z archiwum KB)
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Pamätná izba Jozefa Hnitku bola sprístupnená v novembri 2013 za spolupráce spisovateľovej dcéry Prof. 
PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., ktorá venovala knižnici z otcovej pozostalosti zariadenie interiéru pamätnej 
izby, fotografie a niektoré osobné dokumenty a predmety spisovateľa, obľúbené knihy, ale aj rukopisy a pod. 
Interiér je dotvorený maľbami spisovateľovej manželky.    (Fotografie z archívu KK)                                           

Izba Pamięci Jozefa Hnitki została udostępniona publiczności w listopadzie 2013, we współpracyz córką 
pisarza Prof. PhDr. Márią  Bátorovą, DrSc., która podarowała bibliotece pozostałości z dziedzictwa po nim, 
wyposażenie pomieszczenia, zdjęcia, niektóre dokumenty i przedmioty osobiste pisarza, ulubione książki, 
rękopisy, itp. Wnętrze jest ozdobione  obrazami małżonki pisarza.
 (Zdjęcia z archiwum KB)

Kysucká knižnica v Čadci má vo svojom fonde množstvo jedinečných kníh a iných dokumentov. Medzi 
najvzácnejšie knihy v knižnici patrí tlačená kniha Hecatombe sacra (Posvätná obeta na počesť masových 
popráv) autora Františka Viszocsányho z roku 1690, ktorú knižnici daroval čadčiansky rodák JUDr. Anton 
Blaha, CSc. s manželkou (prvá fotografia vľavo). Svojou krásou návštevníkov upútajú vystavené misály, ktoré 
boli vydané pravdepodobne v Regensburgu a v Ríme v rokoch: 1846, 1886, 1909, 1913, 1922, 1937, 1950 (dve 
fotografia vpravo).
Medzi knižné klenoty, ktoré spravuje Úsek regionálnej dokumentácie, patrí aj vzácna kniha Institutiones 
linguae arabicae in usum theologiae auditorum ad summas lineas reductae (Pravidlá arabského jazyka pre 
používanie poslucháčmi teológie), ktorá vyšla vo Viedni v roku 1817. Jej autor je rodák z Čadce - Ján Nepomuk 
Derčík, významný orientalista, prekladateľ, vysoký cirkevný hodnostár a pedagóg.  (Fotografie z archívu KK)

Biblioteka Kysucka w Čadcy posiada w swoim księgozbiorze mnóstwo wyjątkowych książek i innych 
dokumentów. Do najcenniejszych książek w bibliotece należy drukowana książka Hecatombe sacra (Ofiara 
święta na cześć  egzekucji masowych) autora Františka Viszocsány z roku 1690, którą podarował bibliotece 
pochodzący z Čadcy JUDr. Anton Blaha, CSc. z małżonką (pierwsze zdjęcie w lewo). Odwiedzających 
przyciągają swoim pięknem mszały, prawdopodobnie wydane w Regensburgu i w Rzymie w latach: 1846, 
1886, 1909, 1913, 1922, 1937, 1950 (dwa zdjęcia w prawo).
Do skarbów biblioteki, które ma w swoim zarządzaniu Oddział Dokumentacji Regionalnej, należy cenna 
książka Institutiones linguae arabicae in usum theologiae auditorum ad summas lineas reductae (Reguły 
języka arabskiego do krzystania prez studiujących teologię ), która wyszła w Wiedniu w 1817 roku. Jej autorem 
jest pochodzący z Čadcy - Ján Nepomuk Derčík, wybitny orientalista, tłumacz, wysoki dygnitarz kościelny 
i pedagog. (Zdjęcia z archiwum KB)
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Medzi ďalšie výnimočné knihy radíme Ottův slovník naučný, 28-zväzkovú encyklopédiu v českom jazyku, 
ktorú v rokoch 1888-1908 vydal pražský nakladateľ Jan Otto – prvé originálne vydanie, Život zvířat od Alfreda 
E. Brehma a Technický slovník naučný autorov Václava Teyssler a Václava Kotyška, ktorého jednotlivé zväzky 
vychádzali v 20-tých a 30-tých rokoch minulého storočia. (Pohľady na encyklopedické unikáty)

Kolejną pozycją należącą do unikatowych książek należy Ottův slovník naučný, 28-tomowa encyklopedia, 
którą w latach 1888-1908 wydał praski  wydawca Jan Otto – pierwsze orginalne wydanie. Życie zwierząt 
Alfreda E. Brehma i  Naukowy słownik techniczny autorstwa Václava Teyssler i Václava Kotyška, którego 
pojedyńcze tomy były wydawane w 20-tych i 30-tych latach zeszłego stulecia.
 (Widok na unikaty encyklopedyczne)

Odporúčaná literatúra / Zalecana  bibliografia:
BÍROVÁ, Janka, 2014� Kysucká knižnica v Čadci 
aktuálne� 1� [Kysucka Biblioteka w Čadcy 
aktualnie]� In: Kysuce� Roč� 24, č� 29, s� 10� 
ISSN 0139-5068�

DROŠČÁKOVÁ, Eva a Janka HAUSMANOVA, 
2014� Kysucká knižnica v Čadci aktuálne� 
2�  Akvizícia a spracovanie knižničného fondu� 
[Kysucka Biblioteka w Čadcy aktualnie� 
2�  Akwizcja i opracowanie księgozbioru]� In: 
Kysuce� Roč� 24, č� 30, s� 10� ISSN 0139-5068�

MIKOVČÁKOVÁ, Lívia, 2014� Kysucká knižnica 
v Čadci aktuálne� 3� Metodika a služby knižniciam� 
[Kysucka  Biblioteka w Čadcy aktualnie� 
3� Metodologia i usługi dla bibliotek]� In: Kysuce� 
Roč� 24, č� 31, s� 10� ISSN 1335-5651�

VIŠŇÁKOVÁ, Viera knihovníčka, 2014� Kysucká 
knižnica v Čadci aktuálne� 4� Regionálne 
dokumenty v Kysuckej knižnici v Čadci� [Kysucka 
Biblioteka w Čadcy aktualnie� 4� Dokument regio-
nalne w Kysuckej Bibliotece w Čadcy]� In: Kysuce� 
Roč� 24, č� 32, s� 10� ISSN 0139-5068�

BÍROVÁ, Janka, 2014� Kysucká knižnica v Čadci 
aktuálne� 5� Literárna mapa Kysúc a pamätné 
izby� [Kysucka  Biblioteka w Čadcy aktualnie� 
5�  Literacka Mapa Kysuc i Izby Pamięci]� In: 
Kysuce� Roč� 24, č� 33, s� 10� ISSN 0139-5068�

LAŠOVÁ ĽUBICA a Janka BUČKOVÁ, 2014� 
Kysucká knižnica v Čadci aktuálne� 6� Knižnično-
informačné služby� [Kysucka Biblioteka w Čadcy 
aktualnie� 6� Usługi bibliotekarsko-informacyjne]� 
In: Kysuce� Roč� 24, č� 34, s� 10� ISSN 0139-5068�

PAGÁČOVÁ, Helena, 2014� Kysucká knižnica 
v Čadci aktuálne� 7� Podujatia knižnice� [Kysucka 
Biblioteka w  Čadcy aktualnie� 7� Przedsięwzięcia 
biblioteki]� In: Kysuce� Roč� 24, č� 35, s� 12� 
ISSN 0139-5068�

BAJÁKOVÁ, Darina a Petronela 
GAVENČIAKOVÁ, 2014� Kysucká knižnica 
v  Čadci aktuálne� 8� Služby knižnice pre deti 
a mládež� [Kysucka Biblioteka w Čadcy aktualnie� 
8� Usługi bibiotekarskie dla dzieci i młodzieży]� In: 
Kysuce� Roč� 24, č� 36, s� 10� ISSN 0139-5068�

HRDKOVÁ, Zuzana, 2014� Kysucká knižnica 
v Čadci aktuálne� 9� Artotéka - knižnica umenia� 
[Kysucka  Biblioteka w Čadcy aktualnie� 
9�  Artoteka - biblioteka sztuki]� In: Kysuce� Roč� 
24, č� 37, s� 10� ISSN 0139-5068�
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Spolupráca dvoch regionálnych 
knižníc na úseku práce 
s informáciami a informačnými 
zdrojmi o prírodnom a kultúrnom 
dedičstve svojich regiónov

Współpraca dwóch bibliotek 
regionalnych w zakresie pracy 
z informacjami i źródłami informacji 
o dziedzictwie przyrodniczym 
i kulturowym swoich regionów

Dňa 27. 11. 1992 riaditeľka Mestskej verejnej knižnice v Żywci – Mgr. Helena Kupczak a riaditeľ Okresnej 
knižnice v Čadci - Mgr. Miroslav Golis podpísali dohodu o spolupráci. (Fotografi e z archívu ŻBS)

Dnia 27.11.1992 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żywcu – mgr Helena Kupczak i Dyrektor Powiatowej 
Biblioteki w Čadcy - mgr Miroslav Golis podpisali Umowę o współpracy. (Zdjęcia z archiwum ŻBS)

Kysucká knižnica v Čadci  
a Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa
(najvýznamnejšie medzníky spolupráce)
Helena Kupczak, Janka Mudríková, Viera 
Višňáková

Kysucka Biblioteka w Čadcy  
i  Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa
(najważniejsze punkt przełomowe współpracy)
Helena Kupczak, Janka Mudríková, Viera 
Višňáková
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Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa – najvýznamnejšie a najväčšie verejné 
knižnice vo svojich regiónoch – sú centrá kultúry, 
informácií, vzdelávania, ale aj inštitúcie, ktoré 
vytvárajú priestor pre aktívne využívanie voľného 
času ľudí svojich komunít� Organizujú množstvo 
aktivít, cieľom ktorých je zhromaždiť, spracovať 
a sprístupniť informácie o prírodnom a kultúrnom 
bohatstve vlastného regiónu a  sprostredkovane cez 
partnerskú knižnicu o  prírodnom a kultúrnom 
bohatstve partnerského regiónu�

Október 1992
Prvým krokom k nadviazaniu spolupráce bola 
návšteva riaditeľa Okresnej knižnice v Čadci – 
Mgr� Miroslava Golisa s delegáciou v Mestskej 
verejnej knižnici v Żywci� Návštevníci sa 
oboznámili s činnosťou knižnice a nasledovalo 
pozvanie knihovníčok  zo Żywca na návštevu 
knižnice v Čadci� 

November 1992
Knihovníci Mestskej verejnej knižnice v Żywci 
navštívili Okresnú knižnicu v Čadci� Pri tejto príle-
žitosti bola medzi riaditeľmi knižníc podpísaná 
zmluva o vzájomnej spolupráci�  

November 1993
Mestská verejná knižnica v Żywci obdŕžala 
z  Okresnej knižnice v Čadci knižný dar – 
ilustrované knihy pre deti a mládež, encyklopédie 
a knihy regionálneho charakteru�

December 1993
22�12� o 13 hodine na poľsko-slovenskej hranici 
v časti Zwardoń Myto – Skalité na ceste pri 
hraničných závorách slovenskí skauti vedení 
riaditeľom Okresnej knižnice v Čadci Miroslavom 
Golisom odovzdali riaditeľke Mestskej verejnej 
knižnice v Żywci pani Helene Kupczak a poľským 
harcovníkom Oheň z Betlehema� Týmto sa 

Grudzień 1993
Dnia 22�12� o 13 godzinie na polsko-słowackiej 
granicy Zwardoń Myto – Skalité, na drodze 
przy  szlabanach granicznych słowaccy skauci 
prowadzeni przez Dyrektor Biblioteki Powiatowej 
w Čadcy Miroslava Golisa przekazali do rąk pani 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żywcu 
pani Helenie Kupczak i polskim harcerzom 

Kysucka Biblioteka w  Čadcy  i  Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa – najważniejsze i największe bibioteki 
publiczne w swoich regionach –  centra kultury, 
informacji, edukacji oraz instytucje, które tworzą 
przestrzeń dla aktywnego wykorzystania  wolnego 
czasu dla ludzi ze swojego środowiska� Organizują 
mnóstwo  działań, których celem jest  kompletowanie, 
opracowanie i udostępnianie informacji o bogactwie 
przyrodniczym i kulturowym swojego regionu oraz 
za pośrednictwem partnerskiej bibioteki o bogactwie 
przyrodniczym i kulturowym partnerskiego regionu� 

Październik 1992
Pierwszym krokiem do nawiązania współpracy 
była wizyta Dyrektora Powiatowej Biblioteki 
w Čadcy – mgr Miroslava Golisa wraz z delegacją 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żywcu� Goście 
zapoznali się z działalnością bibioteki i przekazali 
zaproszenie do odwiedzenia bibioteki w Čadcy 
przez bibiotekarzy z Żywca�

Listopad 1992
Bibiotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Żywcu odwiedzili Powiatową Bibliotekę w Čadcy� 
Przy tej okazji została podpisana Umowa o wzajemnej 
współpracy przez dyrektorów obu bibliotek�

Listopad 1993
Miejska  Biblioteka Publiczna w Żywcu otrzymała 
od Powiatowej Biblioteki w Čadcy dar książkowy 
– ilustrowane książki dla dzieci i młodzieży, encklo-
pedie i książki o charakterze regionalnym�

Výstava knižného daru od kysuckých knihovníkov  (Fotografie z archívu ŻBS)
Wystawa darów książkowych od kysuckich bibliotekarzy   (Zdjęcia z archiwum ŻBS)
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Odovzdávanie Betlehemského ohňa pri hraničných závorách v časti Zwardoń Myto – Skalité 
 (Fotografie z archívu ŻBS)
Przedkazanie Ognia z Betlejem przy szlabanach  granicznych w dzielnicy Zwardoń Myto – Skalité
 (Zdjęcia z archiwum ŻBS)

Knihovníčky Mestskej verejnej knižnice v Żywci 
s riaditeľkou pani Helenou Kupczak a delegácia 
knihovníkov z Okresnej knižnice v Čadci vedená 
riaditeľom Miroslavom Golisom 
 (Fotografie z archívu ŻBS)

Bibiotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Żywcu z panią Dyrektor Helenou Kupczak 
i  delegacja bibliotekarzy z Biblioteki Powiatowej 
w Čadcy pod kierownictwem Miroslava Golisa
 (Zdjęcia z archiwum ŻBS)

začala tradícia šírenia Svetla pokoja, svornosti 
a zmierenia pochádzajúceho z Betlehema� 
Ďalšie predávania Betlehemského svetla sa 
konali 23�12�1994 a 20�12�1995� V nasledujúcich 
rokoch sa táto tradícia spoločných vianočných 
aktivít pretavila do iných aktivít (napr� sloven-
sko-poľská výtvarná súťaž detí „Nakresli si 
betlehem“)�

Ogień z Betlejem� Ta chwila stała się  początkiem  
szerzenia  tradycji  Światła Pokoju, Jedności 
i Pojednania pochodzącego z Betlejem�
Kolejne akty przekazania Światła z Betlejem odbyły 
się 23�12�1994 i 20�12�1995� W kolejnych latach 
tradycja ta przerosła do wspólnych działań bożona-
rodzeniowych (np� Słowacko-polski konkurs dla 
dzieci „Namaluj swoją szopkę betlejemską“)�

Máj 1995
Delegácia z čadčianskej knižnice prijala pozvanie 
pri príležitosti 50� výročia povojnovej činnosti 
Mestskej verejnej knižnice v Żywci�

Maj 1995
Delegacja z Biblioteki w Čadcy przyjęła zaproszenie 
z okazji 50 lecia powojennej działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Żywcu�
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Dva zábery z aktivít konaných počas Dni poľskej kultúry v Čadci: vľavo - pohľad na časť výstavy „Knihy 
Mestskej verejnej knižnice v Żywci; vpravo – slávnostné otvorenie Dni poľskej kultúry v Čadci s riaditeľmi 
oboch knižníc a zástupcom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – Dušanom Mikolajom. 
 (Fotografie z archívu ŻBS)
Dwa zdjęcia z działań podczas Dni Polskiej Kultury w Čadcy: w lewo – widok na część wystawy ,,Książki 
Miejskjej Biblioteky Publicznej w Żywcu“, w prawo – uroczyste otwarcie Dni Polskiej Kultury w Čadcy w 
obecności dyrektorów obu bibliotek i przedstawiciela ministerstwa Kultury Republiki Słowackiej – Dušana 
Mikolaja.  (Zdjęcia z archiwum ŻBS)

Dva zábery z výstavy slovenských kníh (Fotografie z archívu ŻBS)
Dwa zdjęcia z wystawy słowackich książek (Zdjęcia z archiwum ŻBS)

Jún 1999
V Žywci sa konali Dni slovenskej kultúry 
v  Poľsku – Región Żywiec� V Żywieckej 
Biblioteke Samorządowej pripavili výstavu 
slovenských kníh, o ktorú bol zo strany verej-
nosti veľký záujem�

Czerwiec 1999
W Żywcu odbyły się Dni Słowackiej Kultury 
w Polsce – region Żywiec� W Żywieckiej Bibliotece 
Samorządowej  została zorganizowana wystawa 
słowackich książek, która cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem�

Jún 1996
V dňoch 7� – 9� sa v Čadci konali Dni poľskej 
kultúry� Na ich organizovaní sa podieľali obe 
spriatelené knižnice� Mestská verejná knižnica 
v Żywci pripravila v Kysuckej knižnici v Čadci 
výstavu poľských kníh a spoločné s čadčianskymi 
knihovníkmi kolokvium na tému Bibliograficko-
informačné služby v knižniciach�

Czerwiec 1996
W dniach 7-9 w Čadcy odbyły się Dni Polskiej 
Kultury� W ich organizacji wzięły udział obydwie 
zaprzyjaźnione biblioteki� Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żywcu przygotowała w Bibliotece 
Powiatowej w Čadcy wystawę polskich książek 
i wspólnie z czadczańskimi bibliotekarzami 
przygotowała kolokwium na temat Usługi biblio-
graficzno-informacyjne w bibliotekach�
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Jún 2000
Pri príležitosti 55� výročia povojnovej činnosti 
knižnice v Žywci navštívila knižnicu delegácia 
Kysuckej knižnice v Čadci vedená riaditeľkou 
pani Janku Mudríkovou� Pri tejto príleži-
tosti bol pripravený návrh novej zmluvy na 
vzájomnú spoluprácu medzi knižnicami na 
ďalšie obdobie�

Czerwiec 2000
Z okazji 55 lecia powojennej działalności biblioteki 
w Żywcu, Żywiecką Biblioteka Samorządową 
odwiedziła delegácia z Biblioteki Kysuckiej 
w Čadcy prowadzona przez  panią Dyrektor Jankę 
Mudríkovą� Z tej okazji została przygotowana 
nowa Umowa o wzajemnej współpracy między 
bibliotekami na kolejne lata�

Zábery z osláv 55. výročia povojnovej činnosti knižnice v Żywci (Fotografie z archívu ŻBS)
Zdjęcia z uroczystości 55 lecia powojennej działalności Bibioteki w Żywcu (Zdjęcia z archiwum ŻBS)

Október 2000
Do Kysuckej knižnice v Čadci prišla delegácia 
zo Żywieckej Biblioteki Samorządowej a bola 
podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci 
na úseku knihovníckych, bibliografických, 
informačných činnosti a pri organizovaní 
spoločných podujatí�

Październik 2000
Z okazji wizyty delegacji z Żywieckej Biblioteki 
Samorządowej w Kysuckiej Bibliotece w Čadcy 
została podpisana Umowa o wzajemnej współ-
pracy w zakresie czynności bibiotekarskich, 
bibliograficznych, informacyjnych oraz wspólnych 
przedsięwzięć�

Akt podpísania zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi partnerskými knižnicami. Na záberoch riaditeľky 
knižníc - Helena Kupczak a Janka Mudríková a ich zástupkyne – Halina Kałachurska a Mária Gavenčiaková 
 (Fotografie z archívu KK)
Akt podpisania Umowy o wzajemnej współpracy między partnerskimi bibliotekami. Na zdjęciach dyrek-
torki bibliotek – Helena Kupczak i Janka Mudríková oraz ich zastępczynie – Halina Kałachurska i Mária 
Gavenčiaková (Zdjęcia z archiwum KB)
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Rok 2005
V marci došlo k podpísaniu Partnerskej zmluvy 
ako dokladu k projektu „Ochrana kultúrneho 
dedičstva  Żywca – priestor pre rozvoj spolupráce 
medzi Żywieckou samospravnou knižnicou 
a  Kysuckou knižnicou v  Čadci”, ktorý bol reali-
zovaný v období január 2006 až december 2007� 
Bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja v rámci Iniciatívy spoločenstva 
INTERREG III A Poľsko –Slovenská republika, 
Priorita 2� Sociálny a hospodársky rozvoj – 
Aktivita  2�2� Ochrana prírodného a  kultúrneho 
dedičstva�

September 2005
Delegácia z Kysuckej knižnice v Čadci sa 
zúčastnila na seminári „Predstavujeme projekt 
– Ochrana kultúrneho dedičstva  Żywca – 
priestor pre rozvoj spolupráce medzi Żywieckou 
samospravnou knižnicou a Kysuckou kniznicou 
v Čadci”, kde riaditeľka Żywieckej Biblioteki 
Samorządowej pani Helena Kupczak a predsta-
vitelia mesta Żywiec prezentovali zámery, ciele, 
úlohy projektu� Taktiež bola predstavená nová 
publikácia „Pozývame Vás do Żywca”�

Rok 2005
W marcu została podpisana Umowa partnerstwa 
jako dokument do projektu Ochrona dziedzictwa 
kulturowego Żywca – płaszczyzną rozwoju 
współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką 
Samorządową i Kysucką Kniznicą w Čadcy”, 
który był realizowany w okresie od stycznia 
2006 do grudnia 2007� Był dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 
III A  Polska – Republika Słowacka, Priorytet 2� 
Rozwój społeczno – gospodarczy - Działanie 2�2� 
Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego� 

Wrzesień 2005
Delegacja z Kysuckiej Bibioteki w Čadcy wzięła 
udział w seminarium ,,Przedstawiamy projekt 
- Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płasz-
czyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką 
Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą 
w Čadcy”, gdzie Dyrektor Żywieckej Biblioteki 
Samorządowej pani Helena Kupczak oraz przed-
stawiciele  miasta Żywiec  przedstawili  plan, cele, 
zadania projektu� Została także przedstawiona 
nowa publikacja „Zapraszamy Was do Żywca“�

Podpísanie Partnerskej zmluvy k projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva  Żywca – priestor pre rozvoj spolu-
práce medzi  Żywieckou samospravnou knižnicou a Kysuckou knižnicou v  Čadci” a publikácia, ktorá vznikla 
pri príležitosti uvedeného seminára. (Fotografia z archívu KK)
Podpisanie Umowy partnerstwa do projektu  ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płaszczyzną 
rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą Bibioteka w Cadcy 
oraz publikacja, która powstała  przy  okazji wspominanego  seminarium. (Zdjęcia z archiwum KB)
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Na zábere pani Helena Kupczak – riaditeľka Żywieckej Biblioteki Samorządowej a pani Jolanta Gruska 
- vedúca oddelenia sociálnych veci, propagácie a partnerskej spolupráce Mestského úradu v Żywci a ďalší 
priatelia a priaznivci Kysuckej knižnice v Čadci.                                                         (Fotografia z archívu KK)

Na zdjęciu  pani Helena Kupczak – Dyrektor Żywieckej Biblioteki Samorządowej i pani Jolanta Gruska – 
Naczelnik   Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego Żywiec  oraz 
pozostali przyjaciele i  sympatycy Kysuckiej Bibioteki w  Čadcy.                                    (Zdjęcia z archiwum KB)

Rok 2007
V mesiaci máj sa konala medzinárodná slovensko-poľsko-česká literár-
no-výtvarná súťaž pre detí „Hľadáme najkrajšiu rozprávku” – zapojili 
sa do nej knižnice: Kysucká knižnica v Čadci, Żywiecką Biblioteką 
Samorządową a Městska knihovna v Rožnově pod Radhoštěm. 
Kysucká knižnica v Čadci z najlepších a najkrajších súťažných prác 
vydala reprezentačný zborník.
  (Fotografie z vyhodnotenia súťažných prác – archív KK)
Rok 2007
W miesiącu maju odbył się międzynarodowy słowacko-polsko-czeski 
konkurs literacko-plastyczny dla dzieci „Szukamy najpiękniejszej 
bajki” – włączyły się do niego biblioteki: Kysucka Biblioteka w Čadcy, 
Żywiecka Biblioteka Samorządowa i Miejska Biblioteka w Rožnově 
pod Radhoštěm. Kysucka Biblioteka w Čadcy z najlepszych i najpięk-
niejszych prac konkursowych wydała reprezentacyjny zbiór prac.
 (Zdjęcia z oceny prac konkursowych – archiwum KB)

Marec 2007
Delegácia zo Żywieckej Biblioteki Samorządowej 
vedená jej riaditeľkou - Helenou Kupczak sa 
30�3� zúčastnila slávnostného Otvorenia Týždňa 
slovenských knižníc na Kysuciach�

Marzec 2007
Delegacja z Żywieckej Biblioteki Samorządowej 
prowadzona przez jej dyrektorkę – Helenę  Kupczak 
wzięła udział w uroczystym otwarciu Tygodnia  
Bibiotek Słowackich w regionie Kysuc�
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September až december 2007
V rámci projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva  
Żywca – priestor pre rozvoj spolupráce medzi  
Żywieckou samosprávnou knižnicou a Kysuckou 
knižnicou v Čadci” sa konalo 12 lekcii pre knihov-
níkov na tému geografia, história, pamiatky, 
literatúra a kultúra Slovenska� 
15�12� sa delegácia zo Slovenska, najmä knihovníci 
sa zúčastnili slávnostného otvorenia Żywieckej 
Biblioteki Samorządowej�

Wrzesień aż do grudnia 2007
W ramach projektu ,,Ochrona dziedzictwa kultu-
rowego Żywca – płaszczyzną rozwoju współpracy 
pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową 
i Kysucką Kniznicą w Čadcy” odbyło się 12 
wykładów dla bibiotekarzy na temat geografia, 
historia, zabytki, literatura i kultura Słowacji�
Dnia 15�12 delegacja ze Słowacji, przeważnie 
bibliotekarze,  wzięli udział w uroczystym otwarciu 
Żywieckej Biblioteki Samorządowej�

Zrekonštruovaná historická budova v centre mesta Żywiec sa stala dôstojným miestom pre knižnicu, ktorej 
služby vyhľadávajú nielen obyvatelia Żywca, ale širokého okolia. (Fotografie z archívu KK)
Odnowiony historyczny budynek w centrum miasta Żywiec stał się  godnym miejscem  dla bibioteki, której 
usługi  sąposzukiwane  nie tylko ze strony mieszkańców  Żywca ale także szerokiego ogółu.
 (Zdjęcia z archiwum KB)

Rok 2008
V marci sa konalo spoločné stretnutie detských 
čitateľov z Kysuckej knižnice v Čadci a Żywieckej 
Biblioteki Samorządowej v rámci medziná-
rodného podujatia  Noc s Andersenom v knižnici 
v Čadci� Obe knižnice pripravili pre deti bohatý 
program�
V októbri v rámci Kysuckého festivalu duchovnej 
tvorby – Jurinova jeseň, Kysucká knižnica 
v  Čadci v spolupráci so Żywieckou Bibliotekou 
Samorządowou zorganizovali výstavu výšiviek 
a gobelínov neprofesionálnych umelcov zo Žywca, 

Rok 2008
W  marcu odbyło się wspólne spotkanie 
czytelników dziecięcych z Kysuckiej Biblioteki 
w  Čadcy i Żywieckej Biblioteki Samorządowej 
w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia 
Noc z  Andersenem w bibliotece w Čadcy� Obie 
biblioteky przygotowały bogaty program dla dzieci�
W październiku, w ramach  Kysuckiego Festiwalu 
Twórczości Duchownej – Jurinova jesień, Kysucka 
Biblioteka w Čadcy we współpracy z  Żywieckou 
Bibliotekou Samorządowou zorganizowały 
wystawę haftów i gobelinów artystów amatorów 
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Zábery z vernisáže výstavy výšiviek a gobelínov so sakrálnymi motívmi „Maľované ihlou“ v roku 2008 
a následne v roku 2010 (Fotografie z archívu KK)
Zdjęcia  z wernisażu wystawy haftów i gobelinów z motywami sakralnymi ,,Malowane igłą“, w roku 2008 
i następnie w 2010 roku (Zdjęcia z archiwum KK)

Fotografie zo spoločných výstav betlehemov v Kysuckej knižnici v Čadci (Fotografie z archívu KK)
Zdjęcia ze wspólnej wstawy szopek betlejemskich w Kysuckiej Bibiotece w Čadcy (Zdjęcia z archiwum KB)

ktorá mala u návštevníkov knižnice v Čadci veľký 
úspech� Z toho dôvodu o dva roky neskôr Żywiecka 
Biblioteka Samorządowa pripravila obdobnú 
prezentáciu gobelínovej a výšivkárskej tvorby�

December 2008
Obe spriatelené knižnice na prelome mesiacov 
november a december zorganizovali výtvarné 
súťaže vo svojich regiónov s názvom „Nakresli 
si betlehem!“� Najkrajšie práce boli vystavené 
spoločne v Kysuckej knižnici v Čadci� 
Od tohto roku sa táto súťaž stala tradíciou 
s  niektorými výnimkami počas rekonštrukcie 
knižnice v Čadci, ktorá pretrváva dodnes�

z Żywca, która odniosła w Čadcy wielki sukces� 
Dlatego dwa lata później Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa przygotowała podobną wystawą 
prezentującą  twórczość  gobelinową i hafciarstwo�

Grudzień 2008
Na przełomie miesięcy listopad i grudzień 
obydwie zaprzyjaźnione biblioteki zorganizowały 
w swoich regionach konkursy plastyczne pod 
tytułem ,,Narysuj sobie szopkę betlejemską!”� 
Najpiękniejsze prace zostały wspólnie wystawione  
w  Kysuckiej Bibiotece w Čadcy� Od tego roku 
konkurs stał się tradycyjną imprezą, z  małymi 
wyjątkami przetrwał do dnia dzisiejszego�
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Rok 2009
V roku 2009 riaditeľky oboch knižníc – pani Helena Kupczak a pani Janka Mudríková spolu s vybranými 
pracovníkmi pripavovali spoločný mikroprojekt „Spoznávame sa cez kultúrne a prírodné hodnoty“ a uchádzali 
sa o jeho podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mikroprojekt bol hodnotený v rámci Žilinského 
kraja ako jeden z najlepších a preto bol podporený. Fotografie zo spoločných rokovaní (Archív KK)

W 2009 roku dyrektorki obydwu bibiotek – pani Helena Kupczak i pani Janka Mudríková  wraz z wybranymi  
pracownikami przgotowały wspólny mikroprojekt ,, Poznajemy się poprzez wartości kulturowe i przyrodnicze,, 
i starały się uzyskać wsparcie z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. Mikroprojekt był oceniony jako 
jeden z najlepszych w Žilińskim Kraju i otrzymał dofinansowanie.
 Zdjęcia ze wspólnych rozmów (Archiwum KB)

Rok 2010
V mesiacoch január až december bol reali-
zovaný mikroprojekt „Spoznávame sa cez 
kultúrne a prírodné hodnoty“ (Program 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007-2013: Mikroprojekt bol finan-
covaný z prostriedkov ERDF a spolufinancovaný 
Žilinským samosprávnym krajom)�
Úlohou projektu bolo sprístupnenie infor-
mácií o  kultúrnych, historických a prírodných 
hodnotách regiónov Kysuce a Żywiec, ale aj 
o súčasnom umení (literatúra, hudba, dramatické 

Rok 2010
W miesiącach od stycznia  do grudnia był reali-
zowany mikroprojekt ,,Poznajemy się poprzez 
wartości kulturowe i przyrodnicze“ (Program 
Współpracy Transgranicznej Polska – Republika 
Słowacka  2007-2013: Mikroprojekt był dofinan-
sowany ze środków  EFRR i Samorządowego 
Kraju Žilińskiego�)
Zadaniem projektu było udostępnienie infor-
macji o wartościach kulturowych, historycznych 
i przyrodniczych  regionów Kysuce i Żywiec, 
a także o sztuce współczesnej (literatura, muzyka, 
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sztuka dramatyczna i wizualna) dla mieszkańców 
regionów  partnerskiego i swojego, a tym samym 
ich uwidocznienie i promocję�  
Do najważniejszych działań w ramach projektu 
zaliczamy: wydanie dwóch bannerów – Literacka 
mapa Kysuc i mapa Kysuckiego Bajkowego Królestwa, 
przygotowanie wystawniczych parawanów Zabytki 
kulturowe i walory przyrodnicze regionu Kysuce 
w języku słowackim i  polskim, skompletowanie 
zbioru najpiękniejszych bajek z Konkursu literac-
ko-plastycznego dla  dzieci do lat 15 z regionu 
Kysuce i Żywca pod nazwą Szukamy najpiękniejszej 
bajki, oraz wydanie następujących publikacji: 
ilustrowana księga bajek kysuckich pisarzy Jak 
bajka z Kysuc poszła w świat, Antologia twórczości 
młodych autorów z Żywca i z Klubu Literackiego 
Oaza, Przewodnik  po zabytkach sakralnych Żywca 
i  okolicy, Przewodnik po ciekawostkach przyrod-
niczych Żywca i okolicy, Organizacje kulturowe 
i informacyjne miasta Žywiec�

a výtvarné umenie) obyvateľom partnerského 
i obyvateľom vlastného regiónu a tým ich zviditeľ-
nenie a propagácia� 
Medzi významné aktivity projektu radíme: 
vydanie dvoch bannerov: Literárna mapa 
Kysúc a  Mapa Kysuckého rozprávkového 
kráľovstva, zostavenie výstavných paravánov 
Kultúrne pamiatky a  prírodné hodnoty Kysúc 
v slovenskom a poľskom jazyku, zostavenie 
zborníka najkrajších rozprávok z literárno-vý-
tvarnej súťaže detí do 15 rokov z Kysúc a Żywca 
s  názvom Hľadáme najkrajšiu rozprávku a 
vydanie týchto publikácií: ilustrovaná kniha 
rozprávok kysuckých spisovateľov Ako išla 
rozprávka z Kysúc do sveta, Antológia tvorby 
začínajúcich autorov zo Żywca a z Literárneho 
klubu Oáza, Sprievodca sakrálnymi pamiatkami 
Żywca a okolia, Sprievodca prírodnými zaujíma-
vosťami Żywca a okolia, Kultúrne a informačné 
organizácie mesta Żywiec�

Partneri zorganizovali výstavu – Kultúrne 
a prírodné hodnoty Kysúc spojenú s prezentáciou 
publikácii v Żywieckej Biblioteke Samorządowej 
a  s prednáškami pre knihovníkov, pedago-
gických a kultúrno-informačných pracovníkov 
v Żywieckej Biblioteke Samorządowej na témy: 
Historické, kultúrne a prírodné hodnoty Kysúc 
a Knižná kultúra Kysúc, kysuckí spisovatelia 
a ilustrátori� Partneri zorganizovali Literárny 
večer pod lampou, na ktorom bola prezen-
tovaná literárna tvorba kysuckých a żywieckych 
začínajúcich autorov� Ďalej boli zorganizované 

Partnerzy zorganizowali wystawę – Wartości 
kulturowe i przyrodnicze regionu Kysuce połączoną 
z prezentacją publikacji w Żywieckej Bibliotece 
Samorządowej i wykładami dla bibliotekarzy, 
pracowników pedagogicznych i informacyjno-kul-
turowych w Żywieckiej Bibliotece  Samorządowej 
na tematy: Historyczne, kulturowe i przyrodnicze 
walory regionu Kysuce i  Kultura literacka regionu 
Kysuce, pisarze kysucki i ilustratorzy� Partnerzy 
zorganizowali Wieczór literacki pod lampą, na 
którym była prezentowana twórczość zaczyna-
jących kysuckich i żywieckich autorów� Potem 
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akcie: Potulky po Kysuciach – exkurzia knihov-
níkov, pedagogických a kultúrno-informačných 
pracovníkov zo Żywca a z Kysúc po historických 
a kultúrnych pamiatkach a prírodných jedineč-
nostiach Kysúc, vernisáž výstavy detských 
betlehemov pod názvom Narodil sa Kristus Pán, 
radujte sa!, prednášky pre knihovníkov, výchov-
no-vzdelávacích a  kultúrno-informačných 
pracovníkov v Kysuckej knižnici v  Čadci na 
témy Historické, kultúrne a prírodné hodnoty 
Żywca a  Knižná kultúra Żywca a  spisovatelia 
a ilustrátori, Noc s Andersenom v  Żywieckej 
Biblioteke Samorządowej – spoločná rozpráv- 
ková noc kysuckých a żywieckych detí 
v knižnici�

zorganizowane przedsięwzięcia: Wędrówki po 
Kysucach – wycieczka bibliotekarzy, pracowników 
pedagogicznych i informacyjno-kulturowych 
z Żywca i regionu Kysuce po zabytkach kulturowych 
i unikatowej przyrodzie regionu Kysuce, wernisaż 
wstawy dziecięcych  szopek betlejemskich, pod 
nazwą  Narodził się Chrystus Pan, radujcie się, 
wykłady dla bibliotekarzy, pracowników pedago-
gicznych i  informacyjno-kulturowych w Kysuckiej 
Bibliotece w Čadcy na temat Historyczne, kulturowe 
i przyrodnicze walory Żywca i Kultura literacka 
Żywca, pisarze oraz  ilustratorzy, Noc z Andersenem 
w Żywieckej Bibliotece  Samorządowej – wspólna 
bajkowa noc kysuckich i żywieckich dzieci 
w bibliotece�

Fotografie predstavujúce niektoré menované aktivity mikroprojektu „Spoznávame sa cez kultúrne a prírodné 
hodnoty“ (Fotografie z archívu KK)
Zdjęcia przedstawiające niektóre wymienione działania mikroprojektu ,,Poznajemy się przez wartości 
kulturowe i przyrodnicze” (Zdjęcia z archiwum KB)
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Roky 2011 a 2012
Mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/II/103 „Literárne 
reminiscencie“ (Program cezhraničnej spolu-
práce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 
– Podpora miestnych iniciatív Mikroprojekty)�
Spoločným cieľom projektu bolo sprístupnenie 
informácií o literárnych hodnotách obyvateľom 
partnerského i obyvateľom vlastného regiónu� 
V rámci projektu knižnice zrealizovali množstvo 
aktivít na dosiahnutie stanovených cieľov� Z nich 
spomenieme: vytvorenie Literárnych zákutí 
a Literárnej klubovne v Kysuckej knižnici v Čadci, 
zrealizovanie literárno-výtvarnej súťaže pre detí do 
15 rokov z Kysúc a Żywca s témou Predstavujem 
môjho najobľúbenejšieho spisovateľa� Najlepšie 
práce súťaže boli vydané v zborníku s rovnakým 
názvom� Odmenou vybraným deťom bola účasť 
na spoločnej Noci s Andersenom v  Čadci� Za 
dôležitý počin pokladáme vydanie albumov 
významných spisovateľov a publicistov – osobnosti 
Kysúc a osobnosti Żywca pochádzajúcich alebo 

Lata 2011 i 2012 
Mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/II/103 „Literackie 
reminiscencje“ (Program Współpracy Trans-
granicznej  Polska-Republika Słowacka 2007-2013 
– Wsparcie lokalnych inicjatyw Mikroprojekty)� 
Wspólnym celem projektu było udostępnienie 
informacji o wartościach literackich  dla miesz-
kańców partnerskiego i własnego regionu� 
Biblioteki zrealizowały w ramach projektu wiele 
działań, z których należy wspomnieć: wytwo-
rzenie Zakątków literackich i Klubu literackiego 
w Kysuckiej Bibliotece w Čadcy, zrealizowanie 
Konkursu literacko-plastycznego dla dzieci do lat 
15 dla dzieci z regionu Kysuce i Żywca na temat 
Przedstawiamy naszego ulubionego pisarza� 
Najlepsze prace z konkursu zostały opublikowane 
w zbiorze pod tym samym tytułem� Nagrodą dla 
wybranych dzieci był udział we wspólnej Nocy 
z Andersenem w Čadcy� Za ważny czyn uważamy 
wydanie albumów znanych pisarzy i publicystów 
– osobistości regionu Kysuce i Żywca oraz 
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Fotografie predstavujúce niektoré menované aktivity mikroprojektu „Literárne reminiscencie“
  (Fotografie z archívu KK)
Zdjęcia przedstawiające niektóre wymienione działania mikroprojektu ,, Literackie reminiscencje” 
 (Zdjęcia z archiwum KB)

pôsobiacich na Kysuciach alebo v Żywci, ale 
aj Literárny sprievodca Kysucami� Prínosnou 
aktivitou bolo vytvorenie výstavných panelov 
s fotografickým a textovým materiálom venované 
spisovateľom – osobnostiam Kysúc a osobnostiam 
Żywca� 
Pre knihovníkov, pedagogických a kultúrnych 
pracovníkov boli pripravené dva semináre� 
Jeden sa uskutočnil v Kysuckej knižnici v Čadci 
- seminár Kysučania v slovenskej literatúre 
a druhý seminár Poľská literatúra a Żywiec 
v Żywieckej Biblioteke Samorządowej� Aby 
účastníci seminárov získali ucelený pohľad 
na literatúru v regiónoch, boli pozvaní na 

Przewodnika literackiego po regione Kysuce� 
Pozytywnym działaniem było wytworzenie 
paneli wystawowych ze zdjęciami i materiałem 
tekstowym poświęconych pisarzom – osobisto-
ściam z regionu Kysuce i z Żywca� 
Dla bibliotekarzy, pracowników pedagogicznych 
i informacyjno-kulturowych zostały przygotowane 
dwie szkolenia� Jedno odbyło się w  Kysuckiej 
Bibliotece w Čadci – seminarium Kysuczanie 
w literaturze słowackiej i drugie seminarium – 
Literatura polska i Żywiec w Żywieckej Bibliotece 
Samorządowej� Aby uczestnicy szkoleń otrzymali 
kompletny  przegląd literatury w regionach, zostali 
zaproszeni na Literackie wędrówki po Żywcu 
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8. októbra 2014  si obyvatelia Kysuckého rozprávkového kráľovstva pripomenuli 10 rokov od jeho založenia 
a 10 rokov od korunovácie akademického maliara Ondreja Zimku za kráľa. Kysucká knižnica v Čadci ako 
správca sveta fantázie pri tejto príležitosti zvolala snem členských organizácii. Kráľovského snemu sa okrem 
kráľovskej rodiny, dvoranov, dvorných radcov zúčastnili i zástupcovia Kráľovstva fantázie zo Żywca.           
 Fotografie z archívu KK)
8 października 2014 obywatele Kysuckiego Bajkowego Królestwa  przypomnieli sobie 10 rocznicę  jego założenia 
i 10 rocznicę koronacji malarza akademickiego Ondreja Zimku na króla. Kysucka Biblioteka w Čadcy jako 
zarządca Rzeszy Bajek zwołała z tej okazji zgromadzenie organizacji członkowskich. Na królewskim zgroma-
dzeniu  oprócz rodziny królewskiej, dworzan, radców dworskich  wzięli udział przedstawiciele Królestwa 
Fantazji z Żywca. (Zdjęcia z archiwum KB)

Literárne potulky po Żywci a Literárne potulky 
po Kysuciach – exkurzie po miestach spätých 
s literatúrou�

Rok 2013
28� júna sa riaditeľka Żywieckiej Biblioteki 
Samorzadowej pani Helena Kupczak na 
pozvanie Žilinského samosprávneho kraja 
zúčastnila slávnostného sprístupnenia zreno-
vovanej Kysuckej knižnice v Čadci v rámci 
projektu „Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej 
efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci“�

Rok 2014
V júli PhDr� Janka Birová, poverená riadením 
Kysuckej knižnice v Čadci obnovila kontakty 
s knižnicou v Żywci� Riaditeľky sa stretli v Żywci 
a dohovorili sa na ďalšej spolupráci knižníc� 
V októbri sa delegácia zo Żywieckej knižnice 
zúčastnila osláv 10� výročia založenia Kysuckého 
rozprávkového kráľovstva v Kysuckej knižnici 
v Čadci�

i Literackie wędrówki po Kysucach – wycieczki po 
miejscach związanych z literaturą�

Rok 2013
28 czerwca pani  Dyrektor Żywieckiej Biblioteki 
Samorządowej, Helena Kupczak na zaproszenie 
Samorządowego Kraju Žilińskiego wzięła udział 
w uroczystym udostępnieniu odnowionej 
Kysuckiej Biblioteki w Čadcy w ramach projektu 
,,Rekonstrukcja i podwyższenie energetycznej 
efektywności Kysuckiej Biblioteki w Čadcy“�

Rok 2014
W lipcu  PhDr� Janka Bírová, upełnomocniona  do 
zarządzania Kysucką Biblioteką w Čadcy, odrazu po 
przejęciu swojego stanowiska odnowiła kontakty 
z biblioteką  w Żywcu� Dyrektorki spotkały się 
w Żywcu i uzgodniły dalszą współpracę�
W październiku delegacja z Żywieckiej Biblioteki 
wzięła udział w uroczystośći 10 rocznicy założenia 
Kysuckiego Bajkowego Królestwa  w Kysuckiej 
Bibliotece w Čadcy�
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Rok 2015
26. 10. sa v Kysuckej knižnici v Čadci v rámci Kysuckého festivalu duchovnej tvorby - Jurinovej jesene 
konala vernisáž výstavy kníh Svätý Ján Pavol II. – posol mieru a svornosti. Výstavu pre návštevníkov 
knižnice v Čadci pripravila Żywiecka Biblioteka Samorządowa. (Fotografie z archívu KK)
Rok 2015
26.10. w Kysuckiej Bibliotece w Čadcy  w ramach Kysuckiego Festiwalu Twórczości Duchowej – Jurinowej 
Jesieni odbył się wernisaż wystawy książki Święty Jan Paweł II - poseł pokoju i jedności. Wystawę dla odwie-
dzających bibliotekę w Čadcy przygotowała Żywiecka Biblioteka Samorządowa. (Zdjęcia z archiwum KB)

Rok 2016
V mesiaci august sa zišli v Żywieckej Biblioteke 
Samorządowej zástupcovia oboch spriatelených 
knižníc, aby spracovali podklady k spoločnému 
mikroprojektu - Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka 
Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o 
prírodnom a  kultúrnom dedičstve cezhraničných 
regiónov.  (Fotografia z archívu KK)
W miesiącu sierpniu w Żywieckej Bibliotece  
Samorządowej spotkali się  przedstawiciele obu 
zaprzyjaźnionych bibliotek w celu opracowania 
dokumentów do wspólnego mikroprojektu - 
Kysucka Biblioteka w Čadcy i Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa – centra informacji o dziedzcitwie 
przyrodniczym i kulturowym regionów transgra-
nicznych. (Zdjęcie z archiwum KB)
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