Popis cesty do knihovny
Tramvají:
Z vlakového a autobusového nádraží:
Vlevo před vlakovým nádražím (od nádraží autobusového cca 100 m doprava nahoru) je
zastávka tramvaje č. 2 nebo 3, směr Lidové sady, lístek stojí 20 Kč, kupuje se napřed
v trafice nebo prostřednictvím SMS s textem: LIB na telefonní číslo 90206 za 25 Kč.
Vystoupíte na zastávce Šaldovo náměstí a přejdete přes světelnou křižovatku po směru jízdy
tramvaje (lehce doprava). Po levém boku máte drogerii DM. Na rohu u DM zahnete doleva,
dostanete se do ulice Liliová (žlutý výrazný dům po pravé straně ulice), pořád rovně cca 100
m a už vidíte průčelí knihovny. Přejdete ulici a jste u nás. Konference se koná ve velkém
sále, 2. patro. Pěšky trvá cesta cca 20 minut – popis níže.
Ze zastávky Fügnerova-Blažkova (autobusové linky Praha - Liberec Student Agency,
zastávka nejblíž ke knihovně):
Můžete nastoupit do tramvaje č. 2 nebo 3 směr Lidové sady, pojedete však pouze 1 stanici
na zastávku Šaldovo náměstí. Vystoupíte na zastávce Šaldovo náměstí a přejdete přes
světelnou křižovatku po směru jízdy tramvaje, lehce doprava. Po levém boku máte drogerii
DM. Na rohu u DM zahnete doleva do ulice Bažantí (žlutý výrazný dům po pravé straně
ulice), jdete pořád rovně cca 100 m a už vidíte průčelí knihovny. Přejdete ulici a jste u nás.
Konference se koná ve velkém sále, 2. patro.
Pěšky
Z autobusového nádraží nebo nádraží ČD:
Jdete po tramvaji až na Soukenné náměstí a k obchodnímu domu Baťa - napravo v ústí
Pražské ulice. Pokračujete Pražskou ulicí lehce do kopečka nahoru na nám. Dr. E. Beneše.
Radnice bude proti vám. Přejdete náměstí a na semaforech na levý chodník. Pokračujete
podél magistrátu (v bývalé budově knihovny) a dále kolem kavárny Pošta pořád rovně přes
most až ke knihovně. (od radnice je to cca 100 m). Cesta trvá cca 25 minut.
Viz mapa: http://mapy.cz/s/lDmj
Ze zastávky Fügnerova – Blažkova (u terminálu MHD):
Kolem terminálu MHD se dostanete do Moskevské ulice, dojdete na nám. Dr. E. Beneše
(naproti radnici), diagonálou přes náměstí, po přechodu se světelnou signalizací se dáte
doprava podél magistrátu (v bývalé budově knihovny) a cca 100 m před sebou již vidíte
průčelí knihovny. Cesta trvá asi 15 minut.
Viz mapa: http://mapy.cz/s/lDmr
Autem:
Najít bezplatné parkování je obtížné (tip: u OC Albert - dříve Interspar - cca 600 m od
knihovny nebo Plaza obchodní centrum Šaldovo náměstí, 2 hodiny zdarma).
Nejjednodušší je zajet pod knihovnu: ulice Pastýřská a zaparkovat v podzemních garážích.
Platí se za první a druhou hodinu po 10 Kč, další hodiny pak po 25 Kč (počítá se po
minutách).
 Trasa od Prahy do Pastýřské ul. (parkoviště v budově knihovny): https://mapy.cz/s/rhGc
 Trasa od Prahy na parkoviště u OC Albert: https://mapy.cz/s/3j3Fu (cesta pěšky z
parkoviště do knihovny https://mapy.cz/s/rhK1)
 Trasa od Nového Boru do Pastýřské ul. (parkoviště v budově knihovny):
https://mapy.cz/s/rhMy
 Trasa od Nového Boru na parkoviště u OC Albert: https://mapy.cz/s/3j3ID (cesta pěšky z
parkoviště do knihovny https://mapy.cz/s/rhK1)

