
 

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR    
Mariánské náměstí 98/1  
110 01 Praha 1                              
  

 

18. kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů 
 

 

MÍSTO KONÁNÍ:   Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
Lidická 1 
370 59 České Budějovice 
 
Kontakt: Mgr. Petra Mašínová, +420 386 211 233, masinova@cbvk.cz 

 

DATUM: 11. - 13. 10. 2015  
  

Časový harmonogram: 

 
Neděle 11. 10. 2015 
 
14:00 setkání účastníků kolokvia na náměstí Přemysla Otakara II. u kašny odkaz na mapu  (pro 

přechod na odkazy lze též použít Ctrl+ levé tlačítko myši) 

Návštěva Domu umění České Budějovice / Galerie současného umění  

Dramaturgie této galerie je zaměřena na současné výtvarné umění a architekturu. Každým rokem jsou 
zde připraveny výstavy nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze zahraničí. 
Současně je odtud krásný výhled na celé náměstí Přemysla Otakara II.  
 

Komentovaná prohlídka historického centra Českých Budějovic  

Společná vycházka po historické části královského města České Budějovice s průvodcem PhDr. 
Pavlem Hájkem z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Navržená trasa - náměstí 
Přemysla Otakara II. - Samsonova kašna - radnice – Česká ulice (solní sklad s povídáním o 
koněspřežce) -  Rabenštejnská věž - Piaristické náměstí. 
 

16.00 Prohlídka Dominikánského kláštera odkaz na mapu 

Klášter a k němu patřící kostel Obětování Panny Marie je, společně s částmi opevnění, nejstarší 
gotickou stavbou v Českých Budějovicích. Na stěnách křížové chodby i kostela se nachází velké 
množství středověkých nástěnných maleb. Klášter je chráněn jako kulturní památka České republiky. 
 
 

19:00 Společná večeře - restaurace Klika odkaz na mapu 
 
 

Pondělí 12. 10. 2015 
 
8:00 - 8:30 prezence účastníků  
 

8:30 - 9:00 oficiální zahájení kolokvia  
 

9:00 - 13:00 odborný program kolokvia 
 

13:00 - 14:00       oběd 

 
V 14.15 společný odjezd autobusem do Zlaté Koruny. 
 

15:00 - 17:00 Zlatá Koruna - návštěva kláštera ve Zlaté Koruně  

Součástí Jihočeské vědecké knihovny je také historický knižní fond se sídlem ve Zlaté Koruně, kde jsou 
v místním klášteře uchovány velmi vzácné rukopisné a tištěné knihy. Průvodcem zde bude Mgr. 
Jindřich Špinar vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků.  Část návštěvy bude věnována také 
prohlídkové trase kláštera, kde je stálá literární expozice "Místa setkávání". 
 

18:00 - 19:00 volno 
 

19:00               společenský večer / koncert vážné hudby 

Vystoupení mladých budějovických hudebníků, studentů budějovické konzervatoře. Koncert se 
uskuteční v Jihočeské vědecké knihovně, Lidická 1, 1. patro (audiosál). 
 

20:00  společná večeře  
 
 

http://www.mapy.cz/s/jcWK
https://www.google.cz/search?q=48.9755361N,+14.4716614E&rls=com.microsoft:cs-CZ&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl
http://www.mapy.cz/s/jcWX


 

 
 
Úterý 13. 10. 2015 
 
8:15 - 13:00   odborný program kolokvia 
 

13:00   oficiální zakončení kolokvia 

 

Organizační pokyny: 
 

Místo konání: 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Lidická 1, 370 59 České Budějovice 
přednáškový sál, 1. patro (mapa zde) 
 
Termín: 11. - 13. října 2015 
 
 

Přihlašovací formulář: zde 
 

Termín pro registraci: nejpozději do 31. července 2015.  
 

Účastnický poplatek: 200,- Kč, zahrnuje náklady na konferenci bez ubytování a stravy (obědy a 

večeře jsou zajištěny společné). V průběhu konání kolokvia je zajištěno občerstvení formou coffee 
breaku s drobným pohoštěním. Poplatek bude vybírán na místě oproti daňovému dokladu. 
 

Kapacita: max. 35 účastníků. 
 

Jednací jazyk: čeština, slovenština (názvy příspěvků a anotace nejsou překládány).  
 

Časové dotace pro jednotlivé přednášky (prezentace): 20 min, přednášky nebudou honorovány. 

 

Odborná garantka kolokvia:  
Mgr. Eva Svobodová, předsedkyně Sekce SDRUK ČR pro bibliografii,  

ředitelka SVK v Hradci Králové (eva.svobodova@svkhk.cz, tel. 603 448 658) 

 

Organizační garantky kolokvia:  
Mgr. Petra Mašínová (masinova@cbvk.cz, tel. 386 111 233) 

Mgr. Tamara Pršínová (prsinova@cbvk.cz, tel. 386 111 229)  

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
 
 

Stravování:  

Pro účastníky je připraveno drobné pohoštění v rámci coffee breaku o přestávkách. Oběd a večeře jsou 
zajištěny společné. Hradí si účastníci. 
 

Doprava do knihovny: Od autobusového nebo vlakového nádraží je to do knihovny autobusem dvě 

zastávky - (trolejbus č. 5, směr Rožnov, zastávka U soudu). Z ubytovacích zařízení je nejvhodnější 
cesta pěšky, doporučené ubytování je v centru od knihovny ve vzdálenosti 10 min chůze. 
 

Ubytování:   

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám. V níže uvedených ubytovacích zařízeních jsou rezervovány 
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje do 31. 7. 2015. (při rezervaci ubytování uveďte heslo 
KOLOKVIUM). 
 

Hotel Garni   http://www.hotelgarnicb.cz/   mapa zde 
cena 350 Kč za osobu včetně snídaně jen v případě, že počet ubytovaných bude nad 15 osob.  

Pokud nebude požadovaný počet, bude cena následující: 
 
jednolůžkový  650 Kč/noc včetně snídaně 
dvojlůžkový  990Kč/noc včetně snídaně 
  

 
Penzion Centrum  http://www.penzioncentrum.cz/  mapa zde 

jednolůžkový 800 Kč/noc včetně snídaně 
dvojlůžkový 1000 Kč/noc včetně snídaně 
 

Hotel Klika   http://www.hotelklika.cz/cs/  mapa zde 

jednolůžkový 900 Kč/noc včetně snídaně 
dvojlůžkový 1400 Kč/noc včetně snídaně 
 

Hotel u Tří lvů   http://www.hotelutrilvu.cz/  mapa zde 

jednolůžkový 950 Kč/noc včetně snídaně 
dvojlůžkový 1350 Kč/noc včetně snídaně 
 

http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.4770660&y=48.9714853&z=17&source=firm&id=1743639
https://docs.google.com/forms/d/1uSR0jdoOeSM09gzaTFLq8CtytfGBVINCEfhE5gXU9JQ/viewform?c=0&w=1
mailto:eva.svobodova@svkhk.cz
mailto:prsinova@cbvk.cz
http://www.hotelgarnicb.cz/
http://mapy.cz/zakladni?x=14.4795446&y=48.9723039&z=17&source=firm&id=12799745
http://www.penzioncentrum.cz/
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.4756670&y=48.9731418&z=17&source=firm&id=721771
http://www.hotelklika.cz/cs/
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.4742680&y=48.9752207&z=17&source=firm&id=422749
http://www.hotelutrilvu.cz/
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.4770660&y=48.9714853&z=17&source=firm&id=418596


 

Hotel Dvořák   http://www.hoteldvorakcb.cz/  mapa zde  

jednolůžkový 1100 Kč/noc včetně snídaně 
dvojlůžkový 1400 Kč/noc včetně snídaně 

 

 

http://www.hoteldvorakcb.cz/
http://www.mapy.cz/s/jcUP

