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Hledáme opatrovníky knih z Lužin 

Pobočka Lužiny bude od 29. května 2017 až do září 2017 přechodně uzavřena z důvodu 

opravy podlah. Celý prostor knihovny bude nutné vystěhovat, včetně regálů a knih. A co to 

znamená pro čtenáře? Půjčte si je všechny! Vyzýváme naše čtenáře, aby si z pobočky půjčili 

co nejvíce knih. Nejlépe tolik, kolik jim umožňuje limit čtenářského konta, tedy 60 titulů.  

Aby měli dost času na čtení, tak od 2. května 2017 pobočka Lužiny půjčuje až do 16. září 

2017. Pozor, bez možnosti dalšího prodloužení. A že ještě nemáte čtenářský průkaz? Pokud si 

ho přijdete zařídit v květnu, budete mít zápis zdarma na 2 měsíce!  

„Posledním provozním dnem knihovny Lužiny před rekonstrukcí je sobota 27. května 2017,“ 

upřesňuje vedoucí pobočky Lužiny, Ondřej Polesný. „Poté můžete využívat nejbližší 

pobočku, což jsou Stodůlky, které budou mít od 29. května 2017 prodlouženou otevírací 

dobu.“ 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pobočku Stodůlky najdete v ulici Kovářova 4/1615 (KD Mlejn), Praha 13. 
 

Původní knihovna na sídlišti Lužiny se otevřela 15. října 1991 v tehdejším nákupním centru, 

které bylo postaveno podle návrhu architektů L. Lábuse a A. Šrámkové. V době svého 

otevření se řadila k největším a nejhezčím pobočkám v síti Městské knihovny v Praze. Léta 

silného každodenního provozu se však na jejím vybavení podepsala.  

Rozhodnutí nového vlastníka o rekonstrukci obchodního centra vedlo nakonec k rozhodnutí o 

modernizaci knihovny. Nová pobočka Lužiny Městské knihovny v Praze byla otevřena po 

dvouleté přestávce v Týdnu knihoven, 6. října 2014. Sídlí tu ve 3. podlaží zrekonstruovaného 

Obchodního centra Lužiny, pár kroků od stanice metra B Lužiny.  

Otevírací doba pobočky Stodůlky  (platí od 29. května 2017) 

Pondělí 13:00 – 19:00 

Úterý 09:00 – 16:00 

Středa 12:00 – 19:00 

Čtvrtek 12:00 – 19:00 

Pátek 09:00 – 16:00 

Sobota 09:00 – 13:00 
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