
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Další informace budou průběžně zveřejňovány na www.muzeumlb.cz/seminar-knihovniku-muzei-

-a-galerii.

46. ROČNÍK SEMINÁŘE SE USKUTEČNÍ V BUDOVĚ G, TECHNICKÉ UNIVERZITY, UNIVERZITNÍ 
NÁMĚSTÍ 1410/1, V POSLUCHÁRNĚ G 312 (3. PATRO).

Konferenční poplatek 500 Kč
Hradí se buď v hotovosti na místě, nebo převodem na účet. Při platbě konferenčního 
poplatku převodem vystavíme zálohovou fakturu. Storno účastnického poplatku je možné 
při odhlášení nejpozději 19. 9. 2022. 
Čestní hosté, přednášející a sponzoři jsou od poplatku osvobozeni.

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám. Tipy na ubytování na konci dokumentu

EXKURZE ČTVRTEK 22. 9.

LIBEREC 9:00–12:00

Krajská vědecká knihovna v Liberci a židovské centrum
Na místě, kde se nyní nachází Krajská vědecká knihovna, stála původní židovská synagoga, 
která byla v roce 1938 vypálena nacisty. V 90. letech 20. století bylo rozhodnuto zbudovat 
zde novou knihovnu, která by v sobě integrovala malou modlitebnu a centrum pro místní 
židovskou komunitu. Dílo architekta Radima Kousala se nazývá „Stavba smíření“.
Jedná se o jeden z nejhodnotnějších a nejzajímavějších projektů, které byly realizovány
v 90. letech 20. století.
Více o budově na https://liberec-reichenberg.net/stavby/karta/nazev/33-statni-vedecka-
-knihovna-a-synagoga

JABLONEC NAD NISOU 8:30–13:00 (autobusem)

V Jablonci navštívíme Muzeum skla a bižuterie. Toto muzeum sídlí v jednom z nejkrásněj-
ších secesních domů v Jablonci nad Nisou (bývalý exportní dům Zimmer & Schmidt).
V roce 2020 byla hlavní budova rozšířena o unikátní přístavbu ve tvaru skleněného brou-
šeného kamene podle návrhu pražského architekta Michala Hlaváčka. Její realizace byla 
oceněna titulem Stavba roku 2020. Od 26. června letošního roku bude návštěvníkům
k dispozici dlouho očekávaná stálá expozice vánočních ozdob. 
https://www.msb-jablonec.cz/

Druhou zastávkou bude budova radnice. Stavba architekta Karla Wintera z let 1931–1932 
je ukázkou funkcionalistické stavby. Díky citlivé rekonstrukci je řada interiérů v původním 
stavu včetně funkčního výtahu „Páternoster“.
Více na www.archiweb.cz/en/n/home/stezejnim-dilem-karla-wintera-je-radnice-v-jablon-
ci-nad-nisou
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Jak se tam dostanu?

Od vlakového a autobusového nádraží jezdí každých 10 min tramvaj č. 2 a 3, touto tramvají
dojedete na terminál MHD Fügnerova. Na terminálu MHD Fügnerova je také zástávka ně-
kterých meziměstských a dálkových autobusů (Praha). Pak použijte autobus č. 15, 19 nebo 
29, vystupte na zastávce Technická univerzita. Přejdete silnici a projdete na Univerzitní 
náměstí. Od budovy G se dá pěšky dojít k Severočeskému muzeu (cca 10 min.).

TIPY NA UBYTOVÁNÍ

HOTEL LIBEREC  https://hotel-liberec.eu/

HOTEL PRAHA  https://www.hotelprahaliberec.cz/

HOTEL U JEZÍRKA  https://www.hotelujezirka.cz/

MILENIUM APARTMENS  https://www.ubytovani-liberec.com/

HOTEL RADNICE  https://www.hotelradnice.cz/

PENZION U MUZEA  https://www.penzionumuzea.cz/

GRANTHOTEL ZLATÝ LEV  https://www.clariongrandhotelzlatylev.com/cs/

GOLDEN KEY APARTMENS  https://www.goldenkeyapartments.cz/

SVĚTOBĚŽNÍK BED AND WINE  https://www.svetobeznik-liberec.cz/cs/

PYTLOUN CITY BUTIQUE HOTEL  https://www.pytlouncityboutiquehotel.cz/cs/

CENOVĚ VÝHODNÉ UBYTOVÁNÍ JE DOMLUVENO NA VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍCH.

Jedná se o ubytování v buňkách, kde jsou vždy dva dvoulůžkové pokoje se společným 
sociálním zařízením a kuchyňským koutem. Koleje jsou pohodlné a v klidné části města, 
15 min chůze od budovy univerzity, možné je i autobusové spojení.
Cena za noc a za osobu: 414 Kč při obsazení jednoho lůžka a 344 Kč při obsazení obou 
lůžek.

Objednávka na adrese hotel@tul.cz.
Adresa: 17. listopadu 584, 460 15 Liberec 1.
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