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Zawartość / Obsah 

Żywiecka Biblioteka Samorządowa jako nieodłączna część życia kulturowego 
i społecznego Żywca
Żywiecka Biblioteka Samorządowa ako neoddeliteľná súčasť kultúrneho a spoločenského 
diania Żywca
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    str� 4

Żywiecka Biblioteka Samorządowa i jej działalność w zakresie pracy z informacjami 
i źródłami informacji o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Żywca
Żywiecka Biblioteka Samorządowa a jej aktivity v oblasti práce s informáciami a infor-
mačnými zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve Żywca
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    str� 8

Współpraca dwóch regionalnych bibliotek w zakresie pracy z informacjami i źródłami 
informacji o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym swoich regionów (najważ-
niejsze punkty zwrotne wzajemnej współpracy)
                                                             Helena Kupczak, Janka Mudríková, Viera Višňáková
Spolupráca dvoch regionálnych knižníc na úseku práce s informáciami a informačnými 
zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve svojich regiónov (najvýznamnejšie medzníky 
spolupráce)                                          Helena Kupczak, Janka Mudríková, Viera Višňáková 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    str� 17

Drzwi do Biblioteki są zawsze otwarte dla wszystkich. (Zdjęcie z archiwum ŻBS)
Dvere do knižnice sú vždy pre všetkých otvorené. (Fotografia z archívu ŻBS)

„Twoja biblioteka jest twoim rajem.“
„Tvoja knižnica je tvojím rajom.“

Erasmus Rotterdamský
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Żywiecka Biblioteka Samorządowa jest najstarszą 
instytucją kultury w mieście Żywcu� Została 
założona w 1892 roku� Jest główną biblioteką 
publiczną miasta i powiatu żywieckiego� 
Biblioteka pełni funkcję ośrodka infor-
macji biblioteczno-bibliograficznej� Udziela 
pomocy instrukcyjno-metodycznej biblio-
tekom publicznym działającym na terenie 
powiatu żywieckiego� 

Struktura organizacyjna w Żywieckiej Bibliotece 
Samorządowej:
Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży
Wypożyczalnia popularno-naukowa z czytelnią
Oddział dla dzieci
Informatorium
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Oddział „Książki Mówionej”dla niewidomych
Zbiory specjalne
Zbiory obcojęzyczne
Księgowość

Żywiecka Biblioteka Samorządowa je najstaršou 
kultúrnou inštitúciou v meste Žywiec� Bola 
založená v roku 1892� Je hlavnou verejnou 
knižnicou mesta i żywieckeho okresu�
Knižnica plní funkciu strediska knižnič-
no-bibliografických informácií� Poskytuje 
konzultačno-metodickú pomoc knihovníkom 
verejných knižníc na území żywieckeho okresu�

Organizačná štruktúra v Żywieckej Biblioteke 
Samorządowej:
Požičovňa pre dospelých a mládež
Požičovňa populárno-náučná s čitárňou
Oddelenie pre deti
Informačné stredisko
Úsek zhromažďovania a spracovávania zbierok
Oddelenie „Hovorených kníh” pre nevidiacich
Špeciálne zbierky
Inojazyčné zbierky
Učtáreň

Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa jako nieodłączna 
część życia kulturowego 
i społecznego Żywca

Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa ako 
neoddeliteľná súčasť kultúrneho 
a spoločenského diania Żywca

Zdjęcia z Żywieckiej Biblioteki Samorządowej (Archiwum ŻBS)
Fotografie zo Żywieckej Biblioteki Samorządowej (Archív ŻBS)
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Zdjęcia z Żywieckiej Biblioteki Samorządowej (Archiwum ŻBS)
Fotografie zo Żywieckej Biblioteki Samorządowej (Archív ŻBS)
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Gromadzone w bibliotece zbiory mają charakter uniwersalny. Około 6100 czytelnikom biblioteka oferuje 
ponad 97 000 woluminów, 11 500 kaset „książki mówionej“, 590 edukacyjnych kasetwideo i płyt DVD. 
W zbiorach obcojęzycznych książki w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i słowackim.
 (Zdjęcia ilustracyjne z Biblioteki)

Zhromaždené knižničné zbierky majú univerzálny charakter. Okolo 6100 čitateľom knižnica ponúka vyše 
97 tisíc zväzkov, 11 500 kaziet „hovorených kníh“, 590 vzdelávacích kaziet a DVD. V zbierkach sú aj cudzoja-
zyčné knihy v jazykoch: anglickom, francúzskom, nemeckom a slovenskom. (Ilustračné fotografie z knižnice)

W bibliotece organizuja się różnego typu akcje 
służące popularyzacji książki i czytelnictwa� 
Biblioteka włącza się również w ogólnopolskie 
inicjatywy np� „Czytaj razem z nami“, „Cała Polska 
czyta dzieciom“, „Noc z Andersenem“�

V knižnici sa organizujú akcie rôzneho typu 
popularizujúce knihy a čítanie� Knižnica sa 
zapája do celopoľských iniciatív napr� „Čítaj si 
spolu s nami”, „Celé Poľsko číta deťom”, „Noc 
s Andersenom”�

Zdjęcia ilustracyjne z Biblioteki / Ilustračné fotografie z knižnice
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Zdjęcia ilustracyjne z Biblioteki / Ilustračné fotografie z knižnice    

Zdjęcia ilustracyjne z Biblioteki / Ilustračné fotografie z knižnice

Dzień Ziemi w Bibliotece Dni Zeme v knižnici
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Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa i jej działalność 
w zakresie pracy z informacjami 
i źródłami informacji 
o dziedzictwie przyrodniczym 
i kulturowym Żywca

Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa a jej aktivity 
v oblasti práce s informáciami 
a informačnými zdrojmi 
o prírodnom a kultúrnom 
dedičstve Żywca

Do podstawowych zadań Żywieckiej Biblioteki 
Samorządowej należy między innymi:
- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 
materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 
czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informa-
cyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, 
a także dotyczących wiedzy o własnym regionie 
oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, 
naukowy oraz gospodarczy�
- Pełnienie funkcji ośrodka informacji 
biblioteczno-bibliograficznych�
- Organizacja form pracy z czytelnikiem służących 
popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszech-
nianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu�

K základným úlohám Żywieckej Biblioteki 
Samorządowej medzi inými patrí:
- Zhromažďovanie, spracovávanie a sprístu-
pňovanie knižničných materiálov slúžiacich 
rozvíjaniu ako aj uspokojovaniu informačných, 
vzdelávacích a sebavzdelávacích potrieb, a taktiež 
dotýkajúcich sa vedomosti o vlastnom regióne 
ako aj dokumentujúce jeho kultúrne, vedecké 
a hospodárske – výsledky, diela�
- Plnenie funkcie strediska knižnično-bibliogra-
fických informácií�
- Organizácia foriem práce s čitateľom, ktorá slúži 
k popularizácií umenia, vedy a taktiež k popula-
rizácií kultúrneho diela mesta a okresu�

Zbiory regionalne w Żywieckiej 
Bibliotece Samorządowej

Regionálne zbierky v Żywieckej 
Biblioteke Samorządowej

W Wypożyczalni Popularnonaukowej z czytelnią 
znajduje się wyodrębniony z księgozbioru dział 
Zbiory regionalne� 
W dziale tym, zgromadzone są książki, czaso-
pisma i dokumenty życia społecznego dotyczące 
miasta i Żywiecczyzny� W Zbiorach regionalnych 
znajdują się między innymi: wszystkie numery 
„GRONI“ i  „KART GRONI“, Kalendarze 
Żywieckie, Słowniki biograficzne Żywiecczyzny, 
wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Żywieckiej, monografie gmin, Dziejopis Żywiecki 
Andrzeja Komonieckiego, Kroniki ksiadza 
Franciszka Augustina�

V populárno-vedeckej požičovni s čitárňou 
sa nachádzajú odčlenené knižničné zbierky 
oddelenia Regionálne zbierky�
V tomto oddelení sú zhromaždené knihy, časopisy 
a dokumenty zo spoločenského života dotýkajúce 
sa mesta a Żywiecka�
V Regionálnych zbierkach sa medzi iným nachá-
dzajú: všetky čísla „GRONI” a KART GRONI”, 
Żywiecke kalendáre, bibliografické slovníky 
Żywiecka, vydania kníh Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Żywieckiej, monografie obcí, Żywiecky 
dejepis Andrzeja Komonieckého, kroniky kňaza 
Františka Augustina�
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„Biblioteka prenumeruje czasopisma regionalne: Dodatek do Dziennika Zachodniego „Tygodnik Żywiecki”, 
„Kronika Beskidzka” – tygodnik, ” Nad Sołą  i Koszarawą” – dwutygodnik, „Gazetę Żywiecką”- miesięcznik.
Knižnica má predplatené regionálne časopisy Dodatok k Dzienniku Zachodnieho „Tygodnik Żywiecki”, „Kronika 
Beskidzka” – týždenník, ” Nad Sołą i Koszarawą” – dvojtýždenník, „Gazetę Żywiecką”- mesačník.

W Zbioroch regionalnych znajdą informacje na 
temat: dnia dzisiejszego miasta Żywca (Gazeta 
”Dziennik Zachodni”, ”Kronika Beskidzka”, 
Czasopisma regionalne: „Nad Sołą i Koszarawą” 
i „Gazeta Żywiecka”), historii i geografii, przyrody, 
sztuki ludowej Żywiecczyzny, poezji i prozy regio-
nalnej, gmin i sołectw powiatu żywieckiego�

V Regionálnych zbierkach sa nachádzajú infor-
mácie na témy: súčasnosť mesta Żywiec, (noviny 
”Dziennik Zachodni”, ”Kronika Beskidzka”, regio-
nálne časopisy: „Nad Sołą i Koszarawą” a „Gazeta 
Żywiecka”), história a geografia, príroda, ľudové 
umenie Żywiecka, regionálna poézia a próza, obce 
a farnosti żywieckeho okresu�

W słownikach biograficznych Żywiecczyzny opracowano ponad tysiąc biogramów osób związanych z regionem.
V bibliografických slovníkoch Žywiecka je spracovaných vyše tisíc biografií osôb spätých s regiónom.
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Bibliotekarze służą pomocą w wyszukiwaniu 
informacji o regionie w katalogach bibliotecznych 
(alfabetycznym i regionalnym), bibliografiach 
(„GRONI“, „KART GRONI“, „Kalendarza Żywiec-
kiego“, dwutygodnika „Nad Sołą i  Koszarawą“, 
czasopiśmie „ZIEMIA“), w teczkach z wycinkami 
z czasopism oraz teczkach zagadnieniowych�

Kartoteka Regionalna     
zbiorów bibliotecznych opracowana przez 
pracownika biblioteki jest dostępna na stronie 
internetowej biblioteki:
www.biblioteka.zywiec.pl

Knihovníci poskytujú pomoc pri vyhľadávaní 
informácií o regióne v knižničných katalógoch 
(abecednom a regionálnom), bibliografiách 
(„GRONI“, „KART GRONI“, „Kalendarza 
Żywieckiego“, dvojtýždenníka „Nad Sołą 
i  Koszarawą“, czasopiśmie „ZIEMIA“), 
v  súboroch s výstrižkami z časopisov a tiež 
problemových súboroch� 

Regionálna kartotéka 
knižničné zbierky spracované pracovníkom 
knižnice sú dostupné na internetovej stránke 
knižnice: www.biblioteka.zywiec.pl

Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Żywieckiej Bibliotece 
Samorządowej
Ideą uroczystości Europejskich Dni Dziedzictwa 
jest promowanie dziedzictwa kulturowego 
poszczególnych europejskich regionów i podkre-
ślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej� 
Ustanowiła je w 1991 r� Rada Europy� Obecnie 
w uroczystości bierze udział 50 państw� Polska 
włączyła się do projektu w 1993 r� Koordynatorem 
uroczystości Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa� To 
instytucja kultury odpowiedzialna za ochronę 

Dni európskeho dedičstva 
v Żywieckiej Bibliotece 
Samorządowej
Myšlienkou osláv Dní európskeho dedičstva je 
sprístupňovanie kultúrneho dedičstva jednot-
livých európskych regiónov a zdôraznenie 
spoločných koreňov európskej kultúry� Ustanovili 
sa v roku 1991 Radou Európy� V súčasnosti sa 
do osláv zapája 50 štátov� Poľsko sa zapojilo do 
projektu v roku 1993� Koordinátor osláv Dní 
európskeho dedičstva v Poľsku je Národný 
inštitút dedičstva� Je kultúrnou inštitúcou, zodpo-
vedajúcou za ochranu a registráciu pamiatok 
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i  rejestrację zabytków dziedzictwa narodowego, 
podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego�
Żywiecka Biblioteka Samorządowa od kilku 
lat bierze udział w tym projekcie, którego 
celem jest edukacja historyczna i kulturalna, 
oraz promowanie różnorodności regionalnego 
dziedzictwa kulturowego�

národného dedičstva, spadá pod Ministerstvo 
kultúry a národného dedičstva� 

Żywiecka Biblioteka Samorządowa sa už niekoľko 
rokov zapája do tohto projektu, ktorého cieľom 
je historická a kultúrna výchova, ak aj podpo-
rovanie rozmanitosti regionálneho kultúrneho 
dedičstva�

24. edycja Europejskich Dni 
Dziedzictwa  - Hasło dni:  „Gdzie 
duch spotyka się z przestrzenią“

23. edycja Europejskich Dni 
Dziedzictwa - Hasło dni: 
„Dziedzictwo Utracone”

24. edícia Dni európskeho 
dedičstva – Heslo dní: „Kde sa 
duch stretáva s priestorom“

23. edícia Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva – Heslo dní: 
„Stratené dedičstvo”

Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS / Ilustračné fotografie z archívu ŻBS

Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS / Ilustračné fotografie z archívu ŻBS

Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS / Ilustračné 
fotografie z archívu ŻBS

W 23 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 
pod hasłem „Utracone dziedzictwo”, dyrektor 
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej mgr Helena 
Kupczak została wyróżniona przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa za projekt „Stary Żywiec, 
nasze utracone dziedzictwo”�
V 23� vydaní Dní európskeho dedičstva 
pod heslom „Stratené dedičstvo“ riaditeľka 
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej Mgr� 
Helena Kupczak bola vyznamenaná Národným 
ústavom dedičstva za projekt „Starý Żywiec, 
naše stratené dedičstvo”�
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„Tajemnice codzienności“ to temat Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce w 2012 roku. Hasło: „Jak żyli nasi 
przodkowie?”                                                                                                (Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS)
„Tajomstvo každodenného života” to je téma Dni európského dedičstva v Poľsku v roku 2012. Heslo: „Ako žili 
naši predkovia?”                                                                                                    (Ilustračné fotografie z archívu ŻBS)

Jest to książka poświęcona 
miejscu, które istniało od 
średniowiecza, a które pół 
wieku temu zostało zalane 
wodami Jeziora Żywieckiego.
Toto je kniha zasvätená 
miestu, ktoré existovalo už od 
stredoveku, a ktoré pred polsto-
ročím bolo zatopené vodami 
Żywieckeho jazera.

Goralska noc w Bibliotece
Nocy Goral w bibliotece dają dzieciom i młodzieży 
możliwość poznania życia Gorala, zwyczajów 
goralistycznych, stróje, pieśni, instrumentów 
muzycznych i rzemiosła�

Goralska noc v knižnici
Goralské noci v knižnici dávajú priestor oboznámiť 
deti a mládež so životom Goralov, s goralskými 
zvykmi, krojmi, piesňami, hudobnými nástrojmi 
a remeslami�

Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS / Ilustračné fotografie z archívu ŻBS
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Konkurs wiedzy oraz konkurs plastyczny „Rody władające Żywcem na przestrzeni wieków” (Archiwum ŻBS)
Súťaž vedomostí a zároveň ja výtvarná súťaž „Vládnuce rody v Żywci v priebehu vekov“ (Archív ŻBS)

Zdjęcia: spotkanie z arcyksiężną Marią Krystyną Habsburg podczas głośnego czytania dzieciom w parku 
żywieckim.
Fotografie: stretnutie s veľkovojvodkyňou Máriou Kristínou Habsburg počas hlasného čítania deťom 
v żywieckom parku.

Imprezy biblioteczne
W celu poznania i przybliżenia  użytkownikom 
biblioteki historii miasta, jego kulturowego 
dziedzictwa, zabytków oraz  przyrody, biblioteka 
organizuje różnego rodzaju imprezy biblio-
teczne: wystawy, spotkania autorskie z pisarzami 
regionalnymi, lekcje biblioteczne dotyczące 
tematów związanych z miastem i Żywiecczyzną, 
prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień 
regionalnych - konferencje naukowe, konkursy 
wiedzy o mieście Żywcu, konkursy plastyczne, 
spotkania z ciekawymi ludźmi�
Biblioteka, zgodnie z zadaniami statutowymi, 
w celu popularyzacji dorobku kulturalnego 
miasta i powiatu organizuje różne formy pracy 
z czytelnikami� 

Knižničné podujatia
S cieľom spoznávania a priblíženie používa-
teľom knižnice históriu mesta, jeho kultúrneho 
dedičstvo, pamiatok a zároveň prírody, knižnica 
organizuje rôzne knižničné aktivity: výstavy, 
autorské stretnutia s regionálnymi spisova-
teľmi, knižničné lekcie týkajúce sa tém spätých 
s mestom a regiónom Żywiec, multimediálne 
prezentácie týkajúce sa regionálnych otázok - 
vedecké konferencie, vedomostné súťaže o meste 
Żywiec, umelecké súťaže, stretnutia so zaují-
mavými ľuďmi�
Knižnica v súlade s poslaním popularizácie 
úspechov kultúry mesta a okresu organizuje rôzne 
formy práce s čitateľmi�
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Konkurs  plastyczny  „Park żywiecki dawniej 
i  dziś” - Malujemy i rysujemy dla Arcyksiężnej 
Marii Krystyny Habsburg

Výtvarná súťaž „Żywiecky park predtým a dnes” 
- Maľujejeme a kreslíme pre veľkovojvodkyňu 
Máriu Kristínu Habsburg

Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS / Ilustračné fotografie z archívu ŻBS 

Spotkania autorskie z pisarzami  
i poetami

Autorské stretnutia 
so spisovateľmi a básnikmi
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Zwyczaje wielkanocne 
w bibliotece

Tradycje Bożonarodzeniowe

Veľkonočné zvyky 
v knižnici

Tradícia Božeho narodenia

Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS / Ilustračné fotografie z archívu ŻBS

Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS / Ilustračné 
fotografie z archívu ŻBS
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Jukace z życzeniami świątecznymi 
w Bibliotece.
Jukace, Jukoce – zwyczaj odprawiany na 
Żywiecczyźnie� Trwa od wieczora w sylwestra 
i kończy się w Nowy Rok w godzinach popołud-
niowych� Podczas tego obrzędu trwa kolędovanie 
połączone z życzeniami noworocznymi�

Jukaci so sviatočnými želaniami 
v knižnici.
Jukaci, Jukovia – zvyklosť vykonávaná v regiónu 
Żywiec� Trvá od silvestrovského večera a končí na 
Nový Rok v poobedňajších hodinách� Počas tohto 
rituálu je koledovanie sprevádzané novoročnými 
želaniami�

Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS / Ilustračné fotografie z archívu ŻBS
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Spolupráca dvoch regionálnych 
knižníc na úseku práce 
s informáciami a informačnými 
zdrojmi o prírodnom a kultúrnom 
dedičstve svojich regiónov
Kysucká knižnica v Čadci  
a Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa

Współpraca dwóch bibliotek 
regionalnych w zakresie pracy 
z informacjami i źródłami  
informacji o dziedzictwie 
przyrodniczym i kulturowym 
swoich regionów
Kysucka Biblioteka w Čadcy  i  
Żywiecka Biblioteka Samorządowa

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)
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)

(najvýznamnejšie medzníky spolupráce)
Helena Kupczak, Janka Mudríková, Viera 
Višňáková

(najważniejsze punkt przełomowe 
współpracy)
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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 biblioteki 
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 biblioteki 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 bibliotekarzy z Żywca�

Listopad 1992
Bibliotekarze 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�

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

Bibliotekarki 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)

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)

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

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

Podpisanie Umowy partnerstwa do projektu  ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płaszczyzną 
rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą Biblioteka w Čadcy 
oraz publikacja, która powstała  przy  okazji wspominanego  seminarium. (Zdjęcia z archiwum KB)

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)
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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)

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)

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)

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)

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  
Bibliotek 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 Bibliotekou Samorządowou 
a Kysuckou knižnicou v Čadci” sa konalo 12 lekcii 
pre knihovníkov 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 bibliotekarzy 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�

Odnowiony historyczny budynek w centrum miasta Żywiec stał się  godnym miejscem  dla biblioteki, której 
usługi  sąposzukiwane  nie tylko ze strony mieszkańców  Żywca ale także szerokiego ogółu.
 (Zdjęcia z archiwum KB)
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)

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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Zdjęcia  z wernisażu wystawy haftów i gobelinów z motywami sakralnymi ,,Malowane igłą“, w roku 2008 
i następnie w 2010 roku (Zdjęcia z archiwum KK)
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 ze wspólnej wstawy szopek betlejemskich w Kysuckiej Bibliotece w Čadcy (Zdjęcia z archiwum KB)
Fotografie zo spoločných výstav betlehemov v Kysuckej knižnici v Čadci (Fotografie z archívu KK)

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 Bibliotece w Čadcy� Od tego roku 
konkurs stał się tradycyjną imprezą, z  małymi 
wyjątkami przetrwał do dnia dzisiejszego�
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W 2009 roku dyrektorki obydwu bibliotek – 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 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)

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-výtvarnej súťaže detí do 
15 rokov z  Kysúc a Żywca s  názvom Hľadáme 
najkrajšiu rozprávku a  vydanie týchto publi-
kácií: 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 zaujímavosťami 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 
Biblioteki Samorządowej – spoločná 
rozprávková 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�

Zdjęcia przedstawiające niektóre wymienione działania mikroprojektu ,,Poznajemy się przez wartości 
kulturowe i przyrodnicze” (Zdjęcia z archiwum KB)
Fotografie predstavujúce niektoré menované aktivity mikroprojektu „Spoznávame sa cez kultúrne a prírodné 
hodnoty“ (Fotografie z archívu KK)
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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 infor-
macji o wartościach literackich  dla mieszkańców 
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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Zdjęcia przedstawiające niektóre wymienione działania mikroprojektu ,, Literackie reminiscencje” 
 (Zdjęcia z archiwum KB)
Fotografie predstavujúce niektoré menované aktivity mikroprojektu „Literárne reminiscencie“
  (Fotografie z archívu KK)

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 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)
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)

Zdjęcia ilustracyjne z archiwum ŻBS / Ilustračné fotografie z archívu ŻBS

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. 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 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)

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)
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)
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