XXI. Ročník
Kolokvia slovenských, moravských
a českých bibliografov
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, 7. – 9. 10. 2018

Organizačné pokyny
Ubytovanie:
Ubytovanie je rezervované v Hoteli Oko http://hoteloko.zemba.sk/ do 24. 9. 2018. Účastník
si objednáva ubytovanie sám na tel. kontakt: +421-(0)911-21 21 18, +421 037/6510363 alebo
e-mail: recepcia@oko-centrum.sk. Je potrebné vždy uvádzať heslo kolokvium knižnica.
Cena za dvojposteľovú izbu je 40 €. Ubytovanie je s raňajkami.

Stravovanie:
Účastníci v prihláške na kolokvium uvádzajú záujem o večeru 07. 10. 2018 (nedeľa), ktorá
bude zabezpečená v reštaurácii Hofferka https://www.penzion-hoffer.sk/sk/hofferka-u-hoffera.
Každý záujemca si večeru platí sám. Obed 08. 10. 2018 (pondelok) v hodnote 4,50 € si
záujemca zaplatí pri prezentácii 08. 10. 2018. Obed bude rezervovaný v reštaurácii Media Café,
ktorá sa nachádza v susedstve knižnice. Drobné občerstvenie v rámci rokovacích prestávok –
coffee breaku, občerstvenie počas spoločenského večera hradí krajská knižnica.

Orientačná mapa:
Doprava do knižnice z vlakovej a autobusovej stanice tvorí samostatná príloha.

Časový harmonogram:
7. 10. 2018 – nedeľa
Ubytovanie v hoteli OKO podľa príchodu účastníkov kolokvia. Ak budú
už voľné izby okamžité ubytovanie, ak nie, je možnosť ponechať
batožinu na hoteli.

13:45

Odchod spred hotela OKO(ul. Fraňa Mojtu 6) do Starého divadla Karola
Spišáka. Tých, ktorí nebudú stíhať prísť pred hotel OKO, čakáme
5 minút pred 14.00 hod. v Starom divadle Karola Spišáka Ul. 7.
pešieho pluku 1 ( ulička vedľa tržnice, oproti OC MLYNY)

14:00-15:00

Predstavenie STRETNUTIE S VEĽKOU MORAVOU v Starom
divadle Karola Spišáka

15:00-17:00

Prehliadka mesta (pešia zóna) so sprievodcom
Prehliadka hradu – katedrála, kazematy, diecézne múzeum

18:00

Spoločná večera v Reštaurácii Hofferka u Hoffera, Palárikova ul.
(hradí si každý účastník sám)

8. 10. 2018 – pondelok
08:00 - 08:30

Prezentácia účastníkov

08:30 - 08:45

Otvorenie

08:45 - 12:00

Odborný program tak ako je uvedený v pozvánke

12:00 - 12:45

Obed v Mediacaffe (hradí si každý účastník sám)

12:45 - 13:00

Presun účastníkov kolokvia k pristavenému autobusu cca 500 m

13:00 hod.

Odchod autobusom do Topoľčianok

14:00 hod.

Prehliadka zámku (knižnica T.G.Masaryka)

15:15 hod.

Národný žrebčín

18:30 hod.

Spoločenský večer v priestoroch krajskej knižnice s recepciou

9.10.2018 – utorok
08:00 - 13:45

Odborný program

13:45 - 14:00

Ukončenie kolokvia

