
Центральна наукова бібліотека Каразінського університету  
звертається до своїх читачів -студентів! 

Шановні студенти, випускники університету! 
Сердечно вітаємо всіх з успішним завершенням навчального року  

та  отриманням вищої освіти. 
 

Враховуючи воєнний стан в країні і дуже складну ситуацію, що склалася у 
родинах, розуміючи, що багато із вас зараз знаходяться не в Харкові, 
пропонуємо варіанти щодо повернення книг до бібліотеки. 

1. Якщо Ви знаходитися у Харкові, бібліотека чекає на Вас з понеділка по 
четвер, 10.00- 14.00 у Головному корпусі університету на навчальних 
абонементах, кімн. 1-28, абонемент навчальної літератури №1 (перший 
поверх університету, фізична сторона, у кінець холу, вхід до 
бібліотеки через двір).  
Після 14.00 можна залишити книги  охороні університету, книги будуть 
передані у бібліотеку наступного дня і  будуть вилучені з Вашого 
персонального електронного формуляру. 
 

2. Якщо Ви знаходитеся в інших містах України та  книги з Вами, можете 
відправити їх на  відділення Укрпошти за рахунок відправника. 
Адреса: 61022, Відділення поштового зв’язку № 22 "Укрпошти",  
Харківська область,  м. Харків, майдан Свободи, 5. Центральна 
наукова бібліотека Каразінського університету, 
 Отримувач – Титова Наталія Олександрівна. 
 
Або відправити на відділення Нової пошти  також за рахунок 
відправника: 
Нова пошта, відділення № 142, м. Харків, проспект Науки, 9. 
Отримувач – Кривулькін Ігор Михайлович 
Тел. 067 803 70 07 
 
Бібліотека отримає Ваше відправлення і книги  також будуть вилучені з 
Вашого електронного формуляру. 
 

3. Якщо Ви загубили бібліотечні книги, Ви можете зробити заміну книг 
аналогічними  та рівноцінними, які визначить бібліотека. Пропонуємо 
Вам звернутися на адресу  reg.cnb@karazin.ua  та пояснити, яку саме 
книгу/и Ви загубили.  Бібліотекар надасть Вам  конкретну консультацію. 
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4. Якщо Вам не підходить жоден варіант, Ви можете внести грошове 
відшкодування вартості документа на рахунок університету. Розмір 
відшкодування визначається бібліотекою. Звертайтеся за 
консультацією також на  адресу  reg.cnb@karazin.ua    
 

5. Якщо Ви хочете перевірити стан Вашого електронного формуляру і у 
Вас немає до нього доступу, Ви також можете звернутися на адресу 
reg.cnb@karazin.ua     

 

З повагою, адміністрація бібліотеки! 

 Бережіть себе! 
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