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     Звертаємось до Вас з оновленою інформацією про діяльність Комунально-

го закладу  Львівської обласної ради  «Львівська обласна наукова медична 

бібліотека», яка є найбільшим  у Львівській  області спеціалізованим 

центром медичної книги,  і пропонуємо Вам співпрацю. 
     На сьогодні в бібліотеці налічується більше 220 тисяч примірників книг, 

понад 10 тис. медичних журналів, фонд іноземної літератури (4,5 тис. 

примірників), відділ депозитарної літератури (2 тис. примірників).  

     Сьогодні бібліотека обслуговує близько 5 000 читачів. 
     Бібліотека виконує запити медиків Львівщини, зберігає унікальні фонди, 

виконує інформаційну функцію, організовує і  проводить науково-практичні 

конференції, залучає для їх проведення  провідних спеціалістів-медиків 
області.  Відділи інформації та бібліографії видають тематичні покажчики 

літератури,списки рекомендованої літератури "На допомогу лікарю" 

(терапевту, педіатру, онкологу та ін.). 

Читачам пропонуються виставкові та інформаційні стенди. Корисна 
інформація про нові надходження, виставки, конференції викладається на 

інтернет-сторінках ( власний сайт, Facebook). 

Львівська обласна наукова медична бібліотека  є методичним центром 

33-х медичних бібліотек  лікувальних  установ  Львова та області, а також 
бібліотек медичного університету, науково-дослідних інститутів, медичних 

коледжів та училищ, а загальний фонд бібліотечної мережі налічує близько 

1 200 000 примірників.  



    Розташована бібліотека в центрі міста, на вул.Руській 20, в приміщенні 
Комунальної 1-ої міської поліклініки, має гарний читальний зал, який вміщає 

до 50 відвідувачів ; бібліотечні комп’ютери  під’єднані  до мережі Інтернет,  

кабінети оснащено принтерами і сканерами. Працівники бібліотеки – це 

висококваліфіковані спеціалісти з  великим досвідом  роботи.  Ми можемо 
запропонувати  Вам будь-які  безкоштовні  послуги  з пошуку літератури,  

інформації,  підбору тематичних довідок , організації  виставок медичної 

літератури,  підготовки  рекомендаційних  списків літератури  та надання 
допомоги у проведенні конференцій, семінарів і т.ін., а також пропонуємо 

свій читальний зал для  проведення різноманітних робочих заходів.  Ми 

зацікавлені у  підтриманні постійного контакту з Вашим закладом і в 

отриманні інформації про заходи , які у ньому  відбуваються .  
      Просимо проінформувати  працівників  вашої установи про можливості 

Львівської ОНМБ . Наші контакти : м.Львів, вул. Руська, 20, 3-й поверх 

тел.235-78-00, 235-61-39, e-mail: lvivoblmedbibl@gmail.com 

     Будемо вдячні , якщо ви вкажете e-mail особи , з якою ми могли би вести 
листування і обмінюватись інформацією.   

 

   Сподіваємося на співпрацю. 
 

   З повагою,  

   в.о.директора КЗ ЛОР «ЛОНМБ»              

                                                                  Лозинська Ярослава Михайлівна 
 

 

 


