
Thư viện thành phố tại Praha

Chúng tôi ở đây vì tất cả mọi người!

Chúng tôi có 44 chi nhánh 
trên khắp Praha

Chúng tôi cung cấp hàng loạt các 
dịch vụ và hoạt động, đa số là 

miễn phí.

Cho mượn sách – nhật báo – wi-fi và vi 
tính – các hoạt động cộng đồng – dạy 
thêm – không gian để thư giãn và gặp 

gỡ… và nhiều hơn thế nữa. 

Hoan nghênh quý vị tới thăm.



Không có thẻ tới thư viện - tổng quan các dịch 
vụ thư viện cung cấp miễn phí, tất cả dành cho 

những người tới tham quan không đăng ký

• Wi-Fi
• Nhật báo, tạp chí định kỳ, sách 

• có thể đọc tại chỗ
• sách tiếng Séc và ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, 

 Nga, Ukraina và Ba Lan
• Có thể tự học trong môi trường yên tĩnh
• Sác điện tử trong tiếng Séc và Anh  (e-knihovna.cz)
• Ứng dụng PressReader tại Thư viện trung tâm 

(pressreader.com)
• truy cập điện tử vào các tờ báo và tạp chí tiếng Séc 

và nước ngoài 

• Sự kiện cho công chúng
• các buổi thuyết trình, workshop, chương trình cho thiếu 

nhi, chiếu phim, hoà nhạc, v.v.  
• cập nhật tổng quan (trong tiếng Séc) tại: mlp.cz/akce
• số đông các sự kiện diễn ra miễn phí, nhưng phim và 

hoà nhạc và ví dụ như các sự kiện thủ công mỹ nghệ 
đòi hỏi nhiều nguyên vật liệu sẽ phải mua vé 

• Dạy thêm cho trẻ em người ngoại quốc và các sự kiện 
 dành cho người ngoại quốc (ví dụ các khoá học hội thoại)  

• để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của thư 
viện hoặc tại các chi nhánh riêng lẻ 

• Không gian triển khai các hoạt động riêng 
• sau khi thoả thuận trước có thể triển khai tại các chi 

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



Có thẻ tới thư viện – chúng tôi cung 
cấp cho những người tới tham quan 

có đăng ký các dịch vụ sau:

• Mượn về nhà: sách, tạp chí, CD âm nhạc, các khoá học 
tiếng, sheet nhạc (văn bản bài nhạc)

• Có thể sử dụng máy vi tính có kết nối internet một tiếng 
mỗi ngày

• Có thể sử dụng máy vi tính có kết nối internet một tiếng 
mỗi ngày
• máy khâu trong xưởng của chi nhánh Jezerka
• xưởng mộc của chi nhánh DOK16
• xưởng sáng tạo Suterén ở Thư viện trung tâm – in 3D, 
 điêu khắc, khắc nung, khắc chữ v.v. 
• “piano im lặng” trong Thư viện trung tâm để có thể 
 đeo tai nghe chơi nhạc 

Đăng ký:
Có thể đăng ký vào thư viện tại bất 

cứ chi nhánh nào của chúng tôi. 

Thẻ độc giả có hiệu lực với tất cả các chi 
nhánh của thư viện. 

Lệ phí một năm là 80 Kč (người dưới 15 tuổi và 
trên 70 được miễn phí).

Công dân EU cần có giấy tờ tuỳ thân do quốc gia EU cấp 
để đăng ký, công dân các nước thứ ba phải chứng minh 

bằng giấy phép cư trú tại CH Séc. Nếu không có giấy 
phép, có thể đặt cọc 1000 Kč hoặc đăng ký với sự hiện 

diện của người bảo lãnh.



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

Các thông tin liên hệ và đường link hữu ích:

• Trang web của thư viện (trong tiếng Séc và Anh): 
mlp.cz, mlp.cz/en/ 

• Tổng quan các chi nhánh bao gồm cả địa chỉ và thông tin 
liên lạc (trong tiếng Séc và Anh): mlp.cz/cz/pobocky/, 
mlp.cz/en/branches/ 

• E-mail: knihovna@mlp.cz, sđt. 222 113 555
• Chúng tôi rất hoan nghênh khi quý vị đến thăm một trong 

các chi nhánh của chúng tôi và đặt các câu hỏi mà quý vị 
quan tâm. Nếu không nói tiếng Séc, quý vị có thể sử dụng 
các dịch vụ miễn phí của nhân viên liên văn hoá, những 
người sẽ hộ tống quý vị tới đây và giúp đỡ giao tiếp với 
các nhân viên thư viện trong ngôn ngữ của quý vị. Quý 
vị có thể tìm thấy danh sách các nhân viên liên văn hoá 
cùng với thông tin liên hệ các tổ chức phi lợi nhuận làm 
việc với người nước ngoài tại trang web Praha Metropole 
všech: metropolevsech.eu (mục “pro migranty”).

Thư viện không cung cấp tư vấn xã hội, pháp lý và các 
tư vấn khác dành cho người ngoại quốc.


