Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Cheb
Durynský státní archiv Greiz
společně s partnery
Dialog mit Böhmen, Technická univerzita Chemnitz a Antikomplex Praha
si Vás v rámci společného projektu
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
dovolují pozvat na odbornou konferenci

Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku
Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb
21. – 23. května 2012

***

Závazná přihláška
Jméno a příjmení, titul:
Organizace (celý název):
Adresa:
Kontakt (telefon, e-mail):
Požadavky na ubytování:

21. – 22. 5. 2012

ano*

ne*

22. – 23. 5. 2012

ano*

ne*

ano*

ne*

Stravování v hotelu:
(Snídaně jsou v rámci noclehu)
Stravování v průběhu celé konference
Večeře
Oběd
Večeře
Oběd

21. 5. 2012
22. 5. 2012
22. 5. 2012
23. 5. 2012

ano*
ano*
ano*
ano*

ne*
ne*
ne*
ne*

Zúčastním se odpolední exkurze do Durynského
státního archivu v Greizu:

22. 5. 2012

ano*

ne*

Adresa pro zaslání sborníku:

*

Nehodící se škrtněte

Vyplněnou přihlášku a požadavky na ubytování zasílejte nejpozději do 16. března 2012
elektronicky na e-mailovou adresu: kolouchova@soaplzen.cz nebo poštou na adresu:
Státní okresní archiv Cheb, Františkánské náměstí 14, 350 02 Cheb.
V případě nejasností a dotazů kontaktujte organizátorky: Hana Knetlová, Jana Kolouchová,
tel. 354 422 556, e-mail: knetlova@soaplzen.cz, kolouchova@soaplzen.cz

Informace pro účastníky konference
1

Konference se bude konat ve dnech 21. až 23. května 2012 ve Valdštejnské
obrazárně Muzea Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4).

2

Všechny příspěvky budou simultánně tlumočeny.

3

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích je zajištěno v Hotelu Slávie v centru města
(http://www.hotel-slavie.cz). V případě specifických požadavků kontaktujte
organizátora.

4

V rámci odpoledního programu 22. května 2012 je pro české účastníky připravena
exkurze do Durynského archivu v Greizu (Thüringisches Staatsarchiv Greiz).
Doprava je zajištěna společným autobusem.

5

Žádáme všechny přednášející, aby pro připravovaný sborník zaslali svůj příspěvek
v elektronické podobě nejpozději do 31. května 2012 na e-mailovou adresu
augustin@soaplzen.cz.

6

Sborník z konference bude zaslán po vydání na uvedenou adresu.

7

Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jednoho účastníka.

