
 

 
Відділ мистецтв 

Дніпропетровської обласної 

бібліотеки для молоді 

ім. М. Свєтлова 

Пропонує такі послуги: 

 Забезпечення літературою з різних   

видів  мистецтва 

  Користування фондом найбільшої фонотеки у місті 

 Оцифрування та запис на диски аудіо та відео 

матеріалів.  

 Видача  додому  відеокасет, грамплатівок, нот, 

літератури 

 Розміщення персональних виставок в бібліотеці та  

проведеннях їх презентацій. 
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49000, м. Дніпропетровськ, 

вул. Комсомольська, 60 

(верхня частина парку ім. Л.Глоби) 

тел.: 744-88-77, тел./факс: 374-28-57 

Працюємо з 10-00 до 18-00 , 

вихідний – субота 
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