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poniedziałek - wtorek /	pondelok	–	utorok    
9.00 – 13.00  
środa – piątek	/	streda	–	piatok 14.00 – 18.00  

Filia nr 2	/	Pobočka	č.	2
34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 13 

Godziny otwarcia  /	Otváracie	hodiny:
poniedziałek – wtorek /	pondelok	–	utorok   
8.00 – 16.00  
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Żywca i Żywiecczyzny. Biblioteka opracowała 
Kartotekę Regionalną zbiorów bibliotecznych 
dostępną na stronie internetowej biblioteki.

Żywiecka	 Biblioteka	 Samorządowa	 regionálne	
zbierky	 sprístupňuje	prezenčnou	 formou	v	čitárni	
populárno-vedeckej	požičovne	kníh.	Vlastní	bohatú	
zbierku	 regionálnych	 tlačovín	 obsahujúcu	 knihy,	
časopisy	a	dokumenty	týkajúce	sa	verejného	života	
mesta	 Żywca	 a	 Żywieckeho	 regiónu.	 Knižnica	
spracovala	 Regionálnu	 kartotéku	 knižničných	
zbierok	dostupnú	na	internetovej	stránke	knižnice.	

Dziedzictwo naturalne Miasta Żywiec – biblio-
grafia wyborowa ze zbiorów regionalnych 
biblioteki (krótki wybór z podstawowych źródeł 
informacji dostępnych w bibliotece) / Prírodné	
dedičstvo	 mesta	 Żywiec	 –	 výberová	 bibliografia	
z	 regionálnych	 fondov	 knižnice	 (stručný	 výber	
zo	 základných	 informačných	 prameňov,	 ktoré	 sú	
k	dispozícii	v	knižnici):

1.	Cieślik	J.,	Szwedo	J.,	Wilczek	Z.:	Przyrodnicza 
ścieżka dydaktyczna po rezerwacie „Grapa” 
w Żywcu. 	 [Prírodný	 náučný	 chodník	 po	
rezervácii	 „Grapa”	 v	 Żywci.]	 Żywiec:	 Urząd	
Miejski,	1998.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa jest najstarszą 
instytucją kultury w mieście Żywcu.  Została 
założona w 1892 roku. Jest główną biblioteką 
publiczną miasta i powiatu żywieckiego. Biblioteka 
jest instytucją kulturową, informacyjną i eduka-
cyjną, która buduje, zachowuje, opracowuje 
i udostępnia uniwersalne zbiory książkowe, 
których częścią są dokumenty książkowe 
o walorach kulturowych i przyrodniczych miasta 
i powiatu żywieckiego.

Żywiecka	 Biblioteka	 Samorządowa	 je	 najstaršou	
kultúrnou	 ustanovizňou	 v	 meste	 Żywiec.	 Bola	
založená	 v	 roku	 1892.	 Je	 hlavnou	 verejnou	
knižnicou	mesta	a	żywieckeho	okresu.	Knižnica	je	
kultúrnou,	 informačnou	 inštitúciou,	 ktorá	 buduje,	
uchováva,	 spracováva	 a	 sprístupňuje	 univerzálny	
knižničný	 fond,	 ktorého	 súčasťou	 sú	 knižničné	
dokumenty	o	kultúrnych	a		prírodných	hodnotách	
mesta	Żywiec	a	żywieckeho	okresu.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa zbiory 
regionalne udostępnia prezencyjnie w czytelni 
Wypożyczalni Popularno-naukowej. Posiada 
bogaty zbiór wydawnictw regionalnych, 
w którym wyodrębnione są książki, czasopisma 
i dokumenty życia społecznego dotyczące miasta 


