
Додаток до наказу 
НБУ ім. Ярослава Мудрою 
від 06.07.2022 № 16

Графік обслуговування користувачів
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

у липні 2022 року

Запис користувачів, оформлення читацьких квитків
Перерва для
проведення
санітарно-

.протиепідемічних
заходів

Відділ читальних залів
вул. І Іабережно-Хрещатицька, 1. 
перший поверх

Вівторок - субота 

Неділя-понеділок

з 12:00 до 18:00 

вихідні дні

з 15:00 до 15:15

Обслуговування в залах каталогів
Перерва для
проведення
санітарно-
протиепідемічннх
заходів

Зал каталогів Вівторок - субота з 12:00 до 18:00 з 15:00 до 15:15
вул. Набережно-Хрещатицька, 1,
другий поверх Неділя-понеділок вихідні дні

Обслуговування в читальних залах
Перерва для
проведення
санітарпо-
протиепідеміНнпх
заходів

Загальний читальний № 2
вул .Набережно-Хрещатицька, 1. 
четвертий поверх
Читальний зал
до ку ментів і нозем н ими

Вівторок - субота з 12:00 до 18:00 з 15:00 до 15:15

мовами
вул. Набережно-Хрещатицька, 1,

Неділя-понеділок вихідні дні

четвертий поверх .
Читальний зал 
рідкісних і цінних книг

Вівз орок - субота з 12:00 до 18:00 з 15:00 до 15:15

вул. Набережно-Хрещатицька, 1, 
третій поверх

Неділя-понеділок вихідні дні

Обслуговування абонентів МБА
Перерва для 
проведення 
сапігарно- 
протпеп ідем І Ч  Н 1 1 \  

заходів
Відділ міжбібліотечного
абонемента Вівторок - субота з 12:00 до 18:00 з 15:00 до 15:15
вул. Набережно-Хрещатицька, 1,
четвертий поверх Неділя-понеділок вихідні дні _________________ '



Обслуговування користувачів абонента
Перерва для
проведення
санітарно-
протиепідемічппх
заходів

Відділ міжбібліотечного 
абонемента

вул. Набережно-Хрещатицька,1, 
другий поверх

Вівторок - субота 

Неділя-понеділок

з 12:00 до 18:00 

вихідні дні

з 15:00 до 15:15

Відділ документів іноземними 
мовами
вул. Набережно-Хрещатицька. 1, 
четвертий поверх

Надання послуги ксерокопіювання
Перерва дліі
проведення
санітарно-
протиепідемічних
заходів

У приміщенні Бібліотеки на. • Вівторок - субота з 12:00 до 17:00 з 15:00 до 15:15
вул. Набережно-Хрещатицька, 1,
другий поверх, зал каталогів Неділя-понеділок вихідні дні

Кожної четвертої п ’аттіці місяця -  санітарний день, 
Бібліотека не обслуговує користувачів

Інформація про графік/зміни до графіка обслуговування користувачів 
розміщується на сайті Бібліотеки https://nlu.oru. иа

Заступник генерального директора 
з питань інформаційно-бібліотечного 
обслуговування користувачів Г. С. Кириченко


