
Міська бібліотека в Празі

Ми відкриті для кожного!

У нас є 44 відділення 
по цілій Празі.

Пропонуємо вам широкий спектр 
послуг та заходів, більшість 

з яких безкоштовні.

Книги – щоденна преса – Wi-Fi та ПК 
– громадські події – репетиторство – 
простір для відпочинку та зустрічей... 

та багато іншого. 

Ми з нетерпінням чекаємо на Ваш візит!

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

Корисні контакти та посилання:

• Сайт бібліотеки (чеською та англійською 
mlp.cz, mlp.cz/en/ 

• Адреси та контакти всіх відділень бібліотеки 
(чеською та англійською): mlp.cz/cz/pobocky/, 
mlp.cz/en/branches/ 

• E-mail: knihovna@mlp.cz, тел. 222 113 555
• Запрошуємо Вас завітати до одного з наших відділень 

та запитати про все, що Вас цікавить. Якщо ви не 
володієте чеською мовою, можете скористатися 
безкоштовними послугами інтеркультурних 
працівників, які безкоштовно супроводять вас 
і допоможуть спілкуватися з працівниками бібліотеки 
вашою мовою. Перелік інтеркультурних працівників, 
а також контакти некомерційних організацій, які 
працюють з іноземцями, можна знайти на сайті 
«Прага – місто для всіх» (Praha Metropole všech): 
metropolevsech.eu.

Бібліотека не надає соціальні, юридичні та інші 
консультації іноземцям.



В бібліотеку без читацького – перелік послуг, 
які бібліотека пропонує безкоштовно, усім 

незареєстрованим відвідувачам:

• Wi-Fi
• Щоденна преса, періодика, книжки 

• Можливість читати на місці
• Чеськомовні та іншомовні тексти, а саме англійською, 

 російською, українською та польською мовами
• Можливість вчитися в тихому приміщенні
• Електронні книжки чеською та англійською мовами 

(e-knihovna.cz)
• Додаток PressReader v Центральній бібліотеці 

(Ústřední knihovnа) (pressreader.com)
• Електронний доступ до чеських та іноземних 

публікацій і журналів

• Громадські заходи  
• лекції, воркшопи, програми для дітей, покази 

фільмів, концерти тощо.  
• актуальний анонс (чеською мовою) на: mlp.cz/akce
• Більшість заходів є безкоштовними, але фільми, 

концерти та, наприклад, деякі воркшопи, 
де необхідні матеріали, є платними

• Репетиторство для дітей-іноземців та інші заходи для 
 іноземців (наприклад, розмовні курси)

• детальніша інформація на веб-сайті бібліотеки або 
в окремих відділеннях

• Приміщення для реалізації власної діяльності 
• за попередньою домовленістю у таких відділеннях: 

Dům čtení, Malešice, Korunní, Zahradní Město, Lužiny, 
Smíchov, Barrandov, Jezerka, Krč, Opatov, Dittrichova, 
Sedmička 

В бібліотеку з читацьким – зареєстрованим 
відвідувачам пропонуємо такі послуги:

• Можливість брати додому: книжки, журнали, музичні 
CD, мовні курси, ноти

• Можливість резервувати ПК з доступом до інтернету 
на одну годину на день 

• Також можливість користуватися:
• Швейною машинкою в ательє у відділенні Jezerka
• Столярну майстерню у відділенні DOK16
• Творчу майстерню «Suterén» у Центральній 
 бібліотеці (Ústřední knihovnа) – 3D-друк, 
 ламінування, пірографія, летеринг тощо. 
• Так зване “тихе фортепіано” для відтворення музики 
 в навушниках у Центральній бібліотеці (Ústřední knihovnа)

Реєстрація:
Реєстрація у бібліотеці можлива 
в будь-якому нашому відділенні.  

Читацький квиток діє на всі відділення бібліотеки.

Річний збір становить 80 Kč (відвідувачі молодші 
15 років та старші 70 років – безкоштовно).

Громадянам ЄС для реєстрації потрібен документ, 
що посвідчує особу, виданий державою ЄС, 

громадяни інших країн повинні показати свій дозвіл 
на проживання в Чеській Республіці. Якщо у них 

немає дозволу, вони можуть внести заставу в розмірі 
1000 чеських крон або зареєструватися в присутності 

поручителя.


