
Knižnično-informačný fond 
 Knihy
• odborná a krásna literatúra pre deti a dospelých  
 (viac ako 300 000 exemplárov kníh)
•	 skriptá	a	vysokoškolské	učebnice	

 Cudzojazyčná literatúra
•	 literatúra	v	anglickom,	nemeckom,	českom,	francúzskom,	 
	 poľskom,		ruskom	a	španielskom	jazyku	

 Periodiká 
•	 viac	ako	200	titulov	slovenských		a	zahraničných		periodík		
•	 denná	tlač,	odborné	a	populárno-náučné	časopisy 

 Elektronické dokumenty
• elektronické knihy a periodiká 
•	 bázy	dát	dostupné	online	(čítačky	e-kníh	k	zapožičaniu)

 Zvukové knihy
• zvukové nahrávky kníh pre zdravotne znevýhodnených 
	 (MP3	prehrávače	zvukových	kníh	k	zapožičaniu) 

 Iné  
•	 spoločenské	hry	a	hračky
•	 fond	pre	zdravotne	znevýhodnené	deti
 (didaktické pomôcky, hmatové knihy a iné)

Služby
	 Výpožičné
•	 prezenčné	a	absenčné	výpožičky	z	fondu	knižnice	(knihy	a		periodiká)

 Medziknižničná	výpožičná	služba 
•	 výpožičky	dokumentov	z	iných	knižníc	(zo	Slovenska	i	zahraničia)	

 Reprografické
•	 kopírovanie	materiálov	z	fondu	knižnice	
•	 tlač	a	skenovanie	dokumentov	

 Rešeršné
•	 vypracovanie	rešerší	z	katalógu	knižnice	a	externých	zdrojov	

 Bibliograficko-informačné
•	 prístup	k	elektronickým	informačným	zdrojom	 
•	 poskytovanie	bibliografických	a	faktografických	informácií 

 Internet
•	 prístup	k	internetu	pre	verejnosť	
• verejný prístupový bod k internetu pre nevidiacich a slabozrakých 

 Literárny	parčík	a	letná	čitáreň
•	 prezenčné	výpožičky	periodík	počas	letných	mesiacov
•	 parčík	s	prvkami	detského	ihriska	nielen	pre	rodiny	s	deťmi				

 Podujatia a komunitné aktivity
•	 kultúrno-spoločenské	a	vzdelávacie	podujatia	(aktivity	na	podporu			
	 čítania,	literárne	súťaže,	besedy,	tvorivé	dielne	a	výstavy)	
•	 informačná	výchova	pre	študentov	a	širokú	verejnosť 
•	 knižnica	ako	miesto	stretávania	sa	malých	komunít	i	širokej	verejnosti	

 Bibliobox
•	 pre	pohodlné	vrátenie	kníh	mimo	otváracích	hodín	knižnice

	 Úsek	regionálnej	bibliografie		
•	 informácie	o	histórii	a	súčasnom	dianí	v	regióne,	 
 jeho osobnostiach, udalostiach a iných reáliách  
•	 báza	dát	článkov	a	materiály	knižného	a	neknižného 
 charakteru s regionálnou tematikou
•	 vydávanie	bibliografických	materiálov				    

 Britské Centrum 
•	 viac	ako	7	500	kníh	a	iných	nosičov	v	angličtine	 
•	 moderné	učebné	a	študijné	materiály	a	viacúrovňové	 
	 knihy	k	výučbe	angličtiny
•	 súčasná	anglická	beletria
•	 odborná	literatúra	a	časopisy	v	angličtine
•	 aktivity:	čitateľské	kluby	(Readers´	groups),		workshopy	 
	 pre	učiteľov	anglického	jazyka,	zážitkové	čítanie	pre	 
	 najmenšie	deti	v	angličtine

 

	 Knižnica	bez	bariér	
•	 úplne	debarierizovaná	centrálna	budova	knižnice 
• zvukové knihy pre zdravotne znevýhodnených 
•	 fond	didaktických	pomôcok	a	hmatových	kníh	pre	zdravotne		 	
 znevýhodnené deti
• verejný prístupový bod k internetu pre nevidiacich a slabozrakých
•	 donášková	služba	kníh	a	časopisov	pre	imobilných	čitateľov	na		 	
	 požiadanie	na	adresu	bydliska
•	 počítačové	kurzy	a	tréningy	pamäti	pre	seniorov	a	znevýhodnených		

 Kontaktné	a	informačné	miesto	Úradu		 	
	 priemyselného	vlastníctva	SR	
•	 základné	informácie	o	činnosti,	informačné	materiály	 
	 a	kontakty	inštitúcie	pre	podnikateľov	a	širokú		verejnosť	



Krajská knižnica v Žiline  
Krajská	knižnica	v	Žiline		je	kultúrna,	informačná	a	vzdelávacia	
inštitúcia.	Svoju	históriu	začala	písať	v	roku	1924	ako	Mestská	
verejná	knižnica.		

Jej	hlavným	cieľom	je	budovať	a	uchovávať	univerzálny	knižničný	
fond,	poskytovať	používateľom	knižnično-informačné	služby	 
a	zabezpečovať	všetkým	demografickým	skupinám	obyvateľstva	
všeobecný	prístup	k	informáciám	zodpovedajúcim	ich	kultúrnym,	
informačným	a	vzdelávacím	potrebám	v	súlade	s	Ústavou	Slovenskej	
republiky. 

Svojou	činnosťou	Krajská	knižnica	v	Žiline	podporuje	formovanie	
osobnej,	národnej,	kultúrnej	a	duchovnej	identity	občanov,	najmä	
mladých	ľudí	a	zabezpečuje	prístup	verejnosti	ku	kultúrnemu	
dedičstvu.	

	 Krajská	knižnica	v	Žiline	je:	
•	 metodickým,	štatistickým	a	koordinačným	centrom
	 knižníc	okresov	Žilina	a	Bytča	a	Žilinského	kraja	
•	 mestskou	knižnicou	pre	obyvateľov	mesta	Žilina	

	 Pobočky:	
•	 Vlčince,	Námestie	Ľ.	Fullu,	Žilina	
•	 Solinky,	Základná	škola	na	Gaštanovej	ulici,	Žilina	
•	 Hájik,	Základná	škola,	Slnečné	námestie,	Žilina	
•	 Bytčica,	Kultúrny	dom	
•	 Strážov,	budova	Materskej	školy	
•	 Trnové,	Kultúrny	dom	

Otváracie hodiny centrálnej knižnice 
 
 Pondelok:			 7.00			–	18.00	
	 Utorok:		 7.00			–	18.00
	 Streda:	 11.00–	19:00
	 Štvrtok:		 7.00			–	18.00
	 Piatok:		 7.00			–	18.00
	 Sobota:		 9.00			–	13.00

 Kontakt
	 Krajská	knižnica	v	Žiline	
	 ul.	A.	Bernoláka	47
	 011	77	Žilina	

	 Riaditeľka:
	 Mgr.	Katarína	Šušoliaková,	tel.:	041/7232	765
 
	 web:	 www.krajskakniznicazilina.sk
	 e-mail:	 kniznica@krajskakniznicazilina.sk	
	 F:	 krajskakniznicazilina
	 Výpožičný	pult:			 041/7233090	(predlžovanie	výpožičiek)		
	 Úsek	odb.	literatúry:	 041/7645622
		 Odborné	oddelenia:			 041/7232745
	 Pobočka	Vlčince:	 041/5656450
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Projekt	 Propagácia	 služieb	 krajskej	 knižnice	 z	 verejných	 zdrojov	
podporili:	 Fond	 na	 podporu	 umenia	 (hlavný	 partner)	 a	 Žilinský	
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