
Спільний простір, де ви можете працювати 
над власними проєктами або навчитися 
чомусь новому!
 

Надаємо
Програми з обробки фотографій і відео
Техніка для друку, ламінування і переплету
3D-друк

Організовуємо майстер-класи
Книжковий перепліт
Каліграфія і леттеринг
Моделювання для 3D-друку
Пірографія

Де? 
Mariánské náměstí 1, Praha 1

Ми працюємо для кожного з вас!

Дізнайтеся про 
наші креативні 
центри

Міська бібліотека в Празі

Знайомства

 Мистецтво

Зустрічі

Творчість

Розваги

центри
Творчість

Креативність

Міська бібліотека у Празі

www.mlp.cz
knihovna@mlp.cz

222 113 555

Реєстрація
Щоб користуватися послугами бібліотеки в повному 
обсязі, необхідно зареєструватися. Це можна зробити 
у будь-якому з наших відділень – реєстрація буде 
дійсною для всіх відділень бібліотеки.

Річний збір становить 80 крон. 
(користувачі до 15 років і від 70 років – безкоштовно)

Громадянам ЄС для реєстрації потрібно надати 
посвідчення особи, видане державою-членом ЄС. 
Громадяни інших країн мають надати дозвіл на 
перебування у Чехії. Якщо дозволу немає, потрібно 
внести заставу у розмірі 1000 крон або зареєструватися 
у присутності поручителя.

Ви не розмовляєте чеською?
Якщо ви не розмовляєте чеською, можна скористатися 
безкоштовними послугами інтеркультурних працівників. 
Вони вам допоможуть зорієнтуватися в анонсі подій, 
зареєструватися та здійснити інші необхідні кроки. 
Список і контакти інтеркультурних працівників можна 
знайти на сайті «Прага – місто для всіх»: 
www.metropolevsech.eu/en/kontakty/seznam-interkulturnich
-pracovniku/.

Підвал

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Praha – metropole 
všech 2021 zaměřeného na integraci cizinců spolufi nancovaného 
Ministerstvem vnitra ČR.



Простір
для спільної  

праці
Ви шукаєте місце, де може зібратися 
ваш гурток за інтересами, навчальна 
група або лише ви з викладачем мови?  
Бібліотека надає безкоштовно спокійні  
місця, де ви можете працювати або 
обмінюватися думками й ідеями.

Де? Центри можна знайти  
у наших відділеннях:

 
Břevnov 

Bělohorská 1666/56, Praha 6

Dittrichova 
Dittrichova 1543/2, Praha 2

Dům čtení
Ruská 1455/192, Praha 10

Lužiny
Archeologická 2256/1, Praha 13

Malešice
Počernická 524/64, Praha 10

Opatov
Opatovská 1754/14, Praha 11

Smíchov
Náměstí 14.října 83/15, Praha 5

Центральна бібліотека, Майстерня
(Dílna), Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Zahradní Město
Topolová 2961/12a, Praha 10

Záhřebská
Záhřebská 158/20, Praha 2

Сусідська майстерня на 
сміховській набережній

Ласкаво просимо всіх, хто хоче працювати 
над своїм проєктом, але кому бракує 
інструментів чи простору.

Надаємо
Ручні та електричні інструменти

Організовуємо
Майстер-класи та курси роботи з деревом 
і папером
Лекції, присвячені (не лише) ручній роботі  
та екологічному способу життя
Суботні заняття для сімей з дітьми
Громадські події, SWAPи і т.д.

Де? 
Kobka č. 16, Hořejší nábřeží, Praha 5 – Smíchov

www.mlp.cz/dok16 
wwww.facebook.com/dok16

Позичаємо швейні 
машини!

Вам треба підшити одяг? 
Ви хочете навчитися шити? 
В Ательє ви знайдете 
устаткування для роботи 
з текстилем і досвідчених 
консультанток! 
Ательє знаходиться у 
відділенні «Jezerka»
Де?  
Nuselská 603/94, Praha 4
www.mlp.cz/jezerka

АТЕЛЬЄ  
НА ЄЗЕРЦІ


