
Thư viện thành phố tại Praha

Hãy khám phá 
các trung tâm 
sáng tạo của 
chúng tôi

Một không gian chung, nơi bạn có thể làm 
các dự án của riêng mình hoặc học hỏi 
điều gì đó mới!  
 
Chúng tôi cung cấp
Các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video 
Các trang thiết bị in ấn, cán màng 
và đóng gáy kỹ thuật 
In 3D 

Chúng tôi tổ chức các workshop
Đóng gáy sách
Thư pháp và viết chữ
Tạo mô hình để in 3D
Thuật khắc nung

Ở đâu?
Mariánské náměstí 1, Praha 1

Chúng tôi ở đây là dành 
cho tất cả mọi người!

Hãy khám phá 

Khám phá 

Nghệ thuật 

Gặp gỡ

Kiến tạo

Giải trí

Gặp gỡ

chúng tôi

Sáng tạo

Městská knihovna v Praze

www.mlp.cz
knihovna@mlp.cz

222 113 555

Đăng ký
Cần đăng ký để được sử dụng tất cả các dịch vụ của thư 
viện. Có thể đăng ký tại bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi 
và việc đăng ký có giá trị đối với tất cả các chi nhánh của 
thư viện. 

Lệ phí hàng năm là 80 Kč. 
(miễn phí cho người dùng dưới 15 và trên 70 tuổi)

Để đăng ký, các công dân EU cần có giấy tờ tuỳ thân do 
một quốc gia EU cấp, các công dân của các nước khác 
phải chứng minh giấy phếp cư trú tại CH Séc. Nếu không 
có giấy phép, có thể nộp tiền đặt cọc trị giá 1000 Kč hoặc 
đăng ký với sự hiện diện của người bảo lãnh. 

Bạn không nói được tiếng Séc?
Nếu không nói được tiếng Séc, bạn có thể sử dụng các 
dịch vụ miễn phí của các nhân viên liên văn hoá. Họ sẽ 
giúp đỡ bạn định hướng trong phạm vi các hoạt động của 
thư viện, giúp đỡ bạn với việc đăng ký cũng như làm các 
bước cần thiết khác. Bạn có thể tìm thấy danh sách nhân 
viên liên văn hoá cùng với thông tin liên hệ trên trang web 
của Praha Metropole všech: www.metropolevsech.eu/en/
kontakty/seznam-interkulturnich-pracovniku/.

SUTERÉN 
(TẦNG HẦM)

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



Không gian
để làm việc chung

 

Bạn đang tìm kiếm một nơi để nhóm 
chung sở thích, nhóm học tập hay chỉ bạn  
cùng với giáo viên ngoại ngữ của bạn có  
thể gặp gỡ? Thư viện cung cấp những 
không gian yên tĩnh và dễ chịu, nơi bạn 
có thể làm việc hoặc trao đổi quan điểm 
và ý tưởng miễn phí.

Ở đâu? Bạn có thể tìm thấy những 
không gian đó tại các chi nhánh  

của chúng tôi:
 

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

Ústřední knihovna
Dílna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Zahradní Město
Topolová 2961/12a, Praha 10

Záhřebská
Záhřebská 158/20, Praha 2

Xưởng láng giềng tại khu 
vực bờ sông Smíchov 

Chúng tôi hoan nghênh những ai muốn làm dự 
án của họ nhưng thiếu công cụ hoặc không có 
không gian. 

Chúng tôi cung cấp
Công cụ thủ công lẫn điện

Chúng tôi tổ chức
Các workshop và khoá học làm việc với gỗ và giấy 
Các buổi thuyết giảng tập trung (không chỉ) vào các 
nghề thủ công và lối sống bền vững 
Các hoạt động thứ bảy dành cho gia đình có trẻ em 
Các hoạt động cộng đồng, các buổi trao đổi v.v. 

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

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

Chúng tôi cho thuê máy khâu!
Bạn cần sửa quần áo? Bạn muốn 
học may? Tại Studio, bạn sẽ tìm  
thấy các thiết bị may dệt và các 
chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm!

Bạn sẽ tìm thấy Studio tại chi  
nhánh Jezerka

Ở đâu?
Nuselská 603/94, Praha 4
 

www.mlp.cz/jezerka

STUDIO  
Ở JEZERKA


