
XVI. ročník odborného seminára  

pre knihovníkov a informačných špecialistov 

TLib – Trends in Libraries 

TRENDY V KNIŽNIČNEJ PRAXI 

 

venovaný téme 

Medzinárodná spolupráca  
– významný impulz na ďalší rozvoj knižníc 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 3. – 4. 4. 2017  

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 

Ubytovanie si uhrádza každý účastník seminára samostatne. 

UBYTOVANIE 

Ubytovanie a raňajky si uhrádza každý účastník seminára samostatne. 

V prípade záujmu si účastníci môžu ubytovanie rezervovať prostredníctvom ŠVK 

v Banskej Bystrici – vyplnením elektronického formulára www.svkbb.eu/tlib2017.  

Vo formulári je potrebné vyplniť všetky políčka – ak si objednávate izbu pre jednu 

osobu, napíšte do políčka číslo 5 slovo NIK. K dispozícii je nasledovná ponuka 

ubytovacích kapacít v bezprostrednom okolí knižnice: 

 

1. Penzión Expo (150 m od ŠVK, možnosť parkovania)  

Jána Bottu 5 

974 01 Banská Bystrica 

http://www.penzionexpo.sk/  

Pre účastníkov zľava z ceny ubytovania nasledovne: 

Jednolôžková izba – 30,- € 

Dvojlôžková izba – 40,- € 

Apartmán – 55,- € 

Raňajky sa objednávajú a platia zvlášť – 4,- € 

Turistický poplatok – 1,- € 

 

 

 

http://www.svkbb.eu/tlib2017
http://www.penzionexpo.sk/


 

2. Hotel Kúria  

(100 m od ŠVK, v centre mesta, možnosť parkovania) 

Bakossova ul. 4, 974 01 Banská Bystrica 

http://www.kuria.sk/ 

Penzión Kúria – nie je dostupný pre rekonštrukciu 

Hotel Kúria – ceny: 

Jednolôžková izba – 44,- € 

Dvojlôžková izba – 60,- € 

Raňajky sa objednávajú a platia zvlášť – 4,- € 

Turistický poplatok – 1,- € 

 

STRAVOVANIE 

Stravovanie si účastníci objednávajú prostredníctvom elektronického formulára 

www.svkbb.eu/tlib2017. Pre účastníkov je zabezpečené: 

 Drobné pohostenie v rámci rokovacích prestávok (coffee breaku) 

 3. 4. 2017 o 12.00 hod. spoločný obed v Reštaurácii Červený Rak  

(Námestie SNP 13, 974 01  Banská Bystrica; http://www.cervenyrak.sk/).  

Cena 4,50 eur. Hradia si účastníci pri prezentácii 3. 4. 2017. 

 3. 4. 2017 o 17.00 hod. Spoločenský večer. Vstup nespoplatnený. 

 4. 4. 2017 o 13.00 hod spoločný obed v Reštaurácii Červený Rak  

Cena 4,50 eur. Hradia si účastníci pri prezentácii 3. 4. 2017. 

 

DOPRAVNÉ SPOJENIE  

Dopravné spojenie je možné vyhľadať na daný čas príchodu na 

http://imhd.zoznam.sk/bb/mhd.html 

 

Akékoľvek otázky adresujte: 

blanka.snopkova@svkbb.eu 

http://www.kuria.sk/
http://www.svkbb.eu/tlib2017
http://www.cervenyrak.sk/
http://imhd.zoznam.sk/bb/mhd.html

