ПОКАНА
Фирма СофтЛиб
www.softlib.bg
Ви кани на
XX-ти юбилеен национален семинар на потребителите
на Интегрирана библиотечно-информационна система Е-Lib/I-Lib
Библиотека-домакин на събитието:
Регионална библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико Търново
www.libraryvt.com

15-17 октомври 2018 г.
гр. Велико Търново
Гранд хотел „Янтра” ****
yantrabg.com

Очакваме ви!

Предварителна програма
15 октомври 2018 г.
РБ „Петко Р. Славейков”
12.30-13.00 Регистрация. Откриване.
13.00-15.30 Презентации.
16.00 - Разглеждане на Мултимедиен център "Царевград Търнов" и Крепостта "Царевец".
16 октомври 2018 г.
Изложбени зали "Рафаел Михайлов"
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.30

Регистрация.
Приветствия.
Презентации.

12.30-13.30
13.30-15.00
15.00-15.30
15.30-17.30
19.30

Почивка.
Презентации.
Кафе пауза.
Презентации.
20 години СофтЛиб. Ресторант Гранд хотел „Янтра”.
17 октомври 2018 г.
РБ „Петко Р. Славейков”

09.30-11.00
11.00

Въпроси и отговори. Обсъждания. Консултации
Закриване

Участието в семинара не е обвързано с използване на софтуера. Всеки желаещ е добре дошъл!
Организационни въпроси:
Очакваме да заявите предпочитания за вид нощувка до 5 октомври септември 2018 г. като попълните попълните
формуляра в нашия сайт http://www.softlib.bg/Моля, бъдете точни в сроковете, което ще осигури нощувки на посочените цени и
ще ни подпомогне в организацията. След запълването на стаите в Гранд хотел „Янтра” ****, гостите ще бъдат
настанявани в други хотели, при възможност. При заявки след 5 октомври организаторите не поемат ангажимент за
нощувките.
Видове нощувки: Гранд хотел „Янтра” **** - в двойна стая – 45 лв. на легло за една нощувка, в единична стая – 70 лв.
за една нощувка. Заплащането и фактурата за нощувките се извършва на място в хотела.
Таксата за правоучастие в семинара е 24 лв. на участник.
Таксата се превежда по сметката на фирма Софтлиб до 5 октомври 2018 г.: УниКредит Булбанк, клон „Иван Вазов”,
BIC: UNCRBGSF, IBAN:BG34UNCR96601047143004, основание за плащане - семинар. В позицията за наредител на плащане –
моля, вписвайте пълното име на Вашата организация, включително и града.
За повече информация следете сайта www.softlib.bg и фейсбук страницата www.facebook.com/Softlib.bg/.

