
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Kvalitné služby spokojný návštevník 

Čadca (5. apríl 2018) – Návštevníci Kysuckej knižnice v Čadci, ktorej zriaďovateľom je 

Žilinský samosprávny kraj, si mohli všimnúť výraznú zmenu pri vstupe do výpožičnej haly. 

Vítajú ju nielen zamestnanci knižnice, ale i návštevníci. Pôvodný centrálny výpožičný pult 

nahradil po viac ako tridsiatich rokoch vynovený obslužný priestor. 

„Kvalitné knižnično-informačné služby – spokojný návštevník knižnice“ je názov projektu, 

ktorý z verejných finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (FPU). 

Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Vďaka tejto podpore sa 

zmodernizovala a zestetizovala časť interiéru, ktorá i po malých kozmetických úpravách 

odolávala času a dennodennému používaniu. „Nový centrálny výpožičný pult sme už 

potrebovali ako soľ. Služby knižnice využíva ročne viac ako 5 600 registrovaných 

používateľov, v priebehu roka knižnica realizuje 270 000 absenčných a prezenčných 

výpožičiek a obslúžime približne 80 000 návštevníkov. Ročne realizujeme cca 660 podujatí 

a aktivít, na ktorých sa zúčastní okolo 16 000 návštevníkov. V roku 2018 knižnica uskutočnila 

nákup nového knižničného fondu v objeme 20 624 EUR. Sme radi, že nový obslužný výpožičný 

pult bude ďalším vynoveným kúskom knižnice, ktorý už bolo potrebné navrhnúť a zariadiť tak, 

aby vyhovoval novým potrebám knižnice. Vybavenie knižnice sa nám podarilo aj vďaka 

podpore z verejných zdrojov FPU a ŽSK. Veríme, že táto zmena zlepší nielen naše služby, ale 

i príjemný pocit pri vstupe do výpožičnej haly“, dodáva zástupkyňa riaditeľa knižnice Ľubica 

Lašová. Knižnica pôsobí ako významná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia 

inštitúcia a plnenie jej základných funkcií sa prejavuje aj v jej vybavení nábytkom 

a technickom zariadení. Esteticky príťažlivý vzhľad nového obslužného výpožičného pultu 

prispieva k pocitu útulnosti a k záujmu návštevníkov knižnice stráviť voľný čas v knižnici 

a využívať jej poskytované služby. Odborne erudovaní odborní pracovníci knižnice sa tešia na 

stabilných i nových čitateľov a osobné stretnutia v knižnici. 
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