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Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií je
odborným pracoviskom Krajskej knižnice v Žiline, ktoré dokumentuje okresy Žilina a Bytča, ich hospodársky, spoločenský, verejný, kultúrny život a prírodné charakteristiky. Získava,
spracováva a uchováva regionálne dokumenty, zostavuje bibliografické súpisy, poskytuje adresné bibliografické informácie
a buduje elektronické bibliografické databázy s regionálnym
obsahovým zameraním. Úsek realizuje kultúrno-vzdelávacie
podujatia zamerané na osobnosti a udalosti regionálneho charakteru, výstavnú činnosť, koordinuje, analyzuje a hodnotí
bibliograficko-informačnú a edičnú činnosť regionálnych knižníc v Žilinskom samosprávnom kraji.
Úlohy:
 Poskytuje bibliograficko-informačné a faktografické informácie.
 Systematicky buduje fond regionálnej literatúry, periodických a neperiodických dokumentov.
 Spracováva súbežnú regionálnu bibliografiu.
 Retrospektívne spracováva články z regionálnej tlače
a kapitoly z regionálnych zborníkov.
 Buduje databázu regionálnych menných a korporatívnych
autorít, rodov, akcií a geografických názvov.
 Buduje fond kvalifikačných prác študentov s regionálnou
tematikou.
 Zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou
a koordináciou bibliografickej činnosti v Žilinskom samosprávnom kraji, vedie archív vydaných titulov edičnej činnosti jednotlivých bibliografických pracovísk v Žilinskom
kraji.
 Vydáva bibliografické súpisy - prehľady o literatúre, ktoré
sa tematicky viažu k regiónu, bibliografie /tematické,
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výberové, personálne/, slovníky, zborníky z podujatí a kalendáriá.
Buduje databázu osobností kultúrneho, spoločenského
a verejného života okresu Žilina a Bytča a pravidelne ju aktualizuje.
Uskutočňuje výskum literárnych osobností regiónov Žilina
a Bytča.
Buduje elektronické fotografické databázy regionálnych
osobností a kartotéky fotografií regionálnych osobností.
Buduje databázu kultúrno-historických pamiatok, pamätných miest.
Podľa požiadaviek používateľov vypracováva rešerše na
regionálne témy, vedie zoznam a databázu spracovaných
rešerší.
Realizuje výstavnú činnosť, zabezpečuje a inštaluje výstavy
s regionálnym obsahovým zameraním.

Edičná činnosť rok 2012:
1. Lajdová, Nataša, Uríková, Ivana
Kalendárium : výročia osobností okresu Žilina a Bytča
výročia osobností slovenského literárneho života v roku
2012 / zost. Nataša Lajdová, Ivana Uríková. – Žilina : Kraj
ská knižnica v Žiline, 2012. – 66 s.
2. Lajdová, Nataša, Uríková, Ivana
Dušan Halaj : výberová personálna bibliografia / zost.
Nataša Lajdová, Ivana Uríková. – Žilina : Krajská knižnica
v Žiline, 2012.
ISBN 978-80-85148-67-1
3. Jančulová, Ivana
Povesti o Žiline a okolí : bibliografický súpis / Ivana Jan
čulová. - Žilina : Krajská knižnica v Žiline, 2012. – 13 s.
ISBN 978-80-85148-61-9
4. Uríková, Ivana
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Povesti o Bytči a okolí : bibliografický súpis / Ivana
Urí ková. - Žilina : Krajská knižnica v Žiline,
2012. – 8 s.
ISBN 978-80-85148-62-6
5. Uríková, Ivana
Ján Dadan ml. : bibliografický leták: osobnosť roka 2012
na Hornom Považí : bibliografický leták / Ivana Uríková. Žilina : Krajská knižnica v Žiline, 2012.
6. Lajdová, Nataša
Uríková, Ivana
Žilina : z fondu Krajskej knižnice v Žiline / zost. Nataša
Lajdová, Ivana Uríková. – Žilina : Krajská knižnica
v Žiline, 2012.
ISBN 978-80-85148-66-4
7. Jančulová, Ivana
Žilinská kníhtlačiareň rodiny Dadanovcov : zborník
z odborného seminára vydaný pri príležitosti 350. výročia
narodenia Jána Dadana ml. / zost. Ivana Jančulová. - Žilina
: Krajská knižnica v Žiline, 2012. – 89 s.
ISBN 978-80-85148-65-7
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Edičná činnosť rok 2013:
1. Uríková Ivana, Jančulová Ivana
Povesti o Jurajovi Jánošíkovi : bibliografický súpis /
Uríková Ivana, Jančulová Ivana. – Žilina : Krajská knižnica
v Žiline, 2013. – 8 s.
2. Lajdová Nataša, Uríková Ivana
Katarína Mikolášová / Lajdová Nataša, Uríková Ivana. Žilina : Krajskáknižnica v Žiline, 2013. – 44 s.
3. Jančulová Ivana, Lajdová Nataša
Cyril a Metod – životy slovanských apoštolov : katalóg
z výstavy / Jančulová Ivana, Lajdová Nataša. – Žilina :
Krajská knižnica v Žiline, 2013. – 32 s.

Rok osobnosti na Hornom Považí
Žilinský samosprávny kraj každoročne vyhlasuje Rok osobnosti na Hornom Považí. Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií Krajskej knižnice v Žiline sa v spolupráci so
zriaďovateľom a ďalšími kultúrnymi inštitúciami v regióne
podieľa na príprave a realizácii podujatí, ktorých cieľom je
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pripomenúť si významnú osobnosť, ktorá má v danom roku
výročie narodenia alebo úmrtia.
1. Rok Jána Frátrika na Hornom Považí
Rok 2011 vyhlásil Žilinský samosprávny kraj za Rok osobnosti Jána Frátrika na Hornom Považí. Pri tejto príležitosti
pripravil regionálny úsek podujatia: celoročný výstavný
informačný panel, výberovú personálnu bibliografiu, vzdelávacie pásmo pre stredné školy, spomienkové pásmo Vám,
rodní moji v spolupráci so Zborom Žilincov a výstavu.
Cieľom týchto aktivít bolo pripomenutie si žilinského
rodáka, spisovateľa a pedagóga Jána Frátrika.
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2. Rok Jána Dadana ml. na Hornom Považí
Rok 2012 bol venovaný výročiu 350. na
rodenia Jána Dadana ml. Krajská knižnica v Žiline pripravila pri tejto príležitosti výstavný informačný panel, vzdelávacie podujatie pre
žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, výstavu
a odborný seminár. Výstupom z odborného seminára bol zborník príspevkov pod názvom Žilinská kníhtlačiareň rodiny Dadanovcov, ktorý je prístupný na web stránke knižnice. Zámerom realizovaných aktivít bolo, aby sa čo najviac návštevníkov
knižnice oboznámilo s významnou osobnosťou Jána Dadana
a kníhtlačiarne v Žiline.
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3. Rok Sv. Cyrila a Metoda na Hornom Považí
Žilinský samosprávny kraj vyhlásil rok 2013 za Rok sv. Cyrila
a Metoda na Hornom Považí pri príležitosti 1150. výročia ich
príchodu na Veľkú Moravu. Knižnice sa realizáciou širokého
spektra podujatí pre deti, mládež i dospelú populáciu počas
celého roka usilujú priebežne pripomínať túto významnú udalosť. Krajská knižnica v Žiline pri tejto príležitosti pripravila
výstavu pod názvom Sme hrdí na korene a tradície, ktoré
majú trvalú hodnotu.
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Podujatia, výstavy
Kniha Horného Považia
Krajská knižnica v Žiline vyhlasuje každý rok regionálnu
čitateľskú súťaž Kniha Horného Považia, do ktorej môžu
byť prihlásené knihy späté s regiónom Horného Považia
témou, osobou autora obrazovej alebo textovej časti.
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Bibliotéka - Pedagogika
Krajská knižnica v Žiline sa každoročne zúčastňuje medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka Pedagogika v Bratislave,
na ktorom knižnice Žilinského samosprávneho kraja prezentujú
svoju činnosť, aktivity, úspešné projekty a predstavujú víťazov
čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia, Kniha Oravy, Kniha Liptova, Kniha Turca a Kniha Kysúc.

9

Kontakty:
Nataša Lajdová: lajdova@ krajskakniznicazilina.sk
Ivana Uríková: urikova@ krajskakniznicazilina.sk
Mgr. Ivana Jančulová: ivana.janculova@gmail.com
Web stránka Krajskej knižnice v Žiline:
www.krajskakniznicazilina.sk
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