
Галерея міста Праги  
Освітній центр у палаці Коллоредо-Мансфельдів

Мистецькі майстер-класи, освітні лекції та інша різноманітна програма в центрі Праги. 

МАЛЮНОК • ЖИВОПИС • ГРАФІКА • ФОТОГРАФІЯ  
ФІЛЬМ – ПРИХОДЬТЕ ДО НАС І СПРОБУЙТЕ СЕБЕ  
У РІЗНИХ МИСТЕЦЬКИХ НАПРЯМКАХ І ТЕХНІКАХ! 

Ми організовуємо заходи для всіх вікових категорій за символічну плату.
Чекаємо на Вас!

Де нас знайти?
Освітній центр Галереї міста Праги, палац Коллоредо-Мансфельдів  
(перший поверх)
Karlova 189/2, 110 00 Praha 1
До будівлі безперешкодний доступ.



Основна діяльність освітнього 
центру:
1) Мистецькі майстер-класи у вихідні для ді-

тей – сімей – батьків у декреті – дорослих 
– пенсіонерів – осіб у несприятливому 
становищі.

2) Регулярні мистецькі гуртки для дітей 
щосереди

 ● Реєстрація на цілий семестр
3) Спеціалізовані лекції для дорослих та 

пенсіонерів
4) Майстер-класи з митцями
5) Зустрічі професійної громадськості

Актуальний список заходів можна знай-
ти на сайті Галереї міста Праги у розділі 
Doprovodné programy (Супровідна програ-
ма): www.ghmp.cz/doprovodne-programy, 
або ви можете зв’язатися з нашим освітнім 
відділенням (див. контакти нижче).

Чим тут можна зайнятися?
Зайнятися можна різними галузями мис-
тецтва, такими як фільм, графіка, костюми 
та маски, світловий дизайн, вуличне 
мистецтво тощо. Наші відвідувачі можуть 
експериментувати з низкою художніх технік 
– малюнок, живопис, графіка або фото-
графія.

Ціна та реєстрація:
Участь у більшості заходів безкоштовна чи 
за символічну плату. На деякі заходи необ-
хідно заздалегідь реєструватися (онлайн).

Ви не розмовляєте чеською?
Наразі більшість інформації доступна лише 
чеською, частково й англійською. Але не 
бійтеся нас відвідати – на наших мистецьких 
заходах не обов’язково вміти добре вислов-
люватися – ми вам усе залюбки покажемо й 
обов’язково зможемо з вами порозумітися.

Допомога та усний переклад:
Щоб зв’язатися з Галерею міста Праги, 
ви можете скористатися безкоштовними 
послугами міжкультурних працівників, які 
із задоволенням розкажуть вам про заходи 
Галереї, допоможуть вам з реєстрацією та 
іншими кроками. Список і контакти міжкуль-
турних працівників можна знайти на сайті 
«Прага – місто для всіх»:  
www.metropolevsech.eu.

Контакти освітнього центру Галереї міста 
Праги й інші корисні посилання:
Телефон: (+420) 725 811 936,  
(+420) 606 612 987
E-mail: vzdelavani@ghmp.cz,  
edukace@ghmp.cz
Анонс заходів освітнього центру:  
www.ghmp.cz/doprovodne-programy
Детальніша інформація про освітню 
діяльність: www.ghmp.cz/edukace/
Освітній центр у палаці Коллоредо-Манс-
фельдів:  
www.ghmp.cz/edukace/edukacni-centrum/
Сайт Галереї міста Праги: www.ghmp.cz

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu hl. m. Prahy na  
podporu integrace cizinců s názvem „Praha – metropole všech 
2022“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Як до нас дістатися?
Метро A (станція «Staroměstská»)
Трамваєм № 2, 17, 18 (зупинки «Karlovy lázně» / «Staroměstská»)
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