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ВХІД ВІЛЬНИЙ
КАРТА

Ukrainian / Український

ПРОСИМО ЗАВІТАТИ ДЛЯ НАШИХ ГОСТЕЙ

СТАТИ ЧЛЕНОМ МУЗЕЮ
Члени музею одержують хороші 
пільги, включаючи безкоштов- 
ні квитки на всі платні виставки  
і знижки в магазин музею. Вам  
слід лише зупинися біля каси і  
вступити в члени музею.

КАВ’ЯРНЯ МУЗЕЮ
Кав’ярня музею пропонує:  
супи, салати, бутерброди і закуски 
в тимчасовому будинку, який 
розташований біля північного входу 
вздовж розширеного проекту.

МАГАЗИН МУЗЕЮ
Магазин музею пропонує різні 
приналежності мистецтва:
в магазині музею і через мережу 
інтернету.

Приєднайся до нас для 
збереження мистецтва на 
майбутнє—будь ласка, не 
торкайся мистецьких робіт.
Навіть, коли предмет зроблений із 
сталі чи каменю, він з часом може 
бути пошкоджений жирами і сіллю 
людської шкіри. Багато робіт  
мистецтва є захищені рамками,  
футлярами, піднятими плат- 
формами і сигналізацією, щоб відві-
дувачі не підходили дуже близько.

Час відвідування
Середа і П’ятниця:
1000–2100г.
Вівторок, Четвер, 
Субота, Неділя:  
1000–1700г.
Понеділок—закрито.

Щоденні екскурсії 
по галереях  
(Англійською) 
Безкоштовно. 
Галерейні групи 
організовуються 
щодня з 1330 (у Суботу 
і Неділю—1330 і 1430).

Каса
Вхід в галерею—
безкоштовний. 
Спеціальні виставки, 
виконання, фільми, 
і програми можуть 
вимагати вхідну 
плату. Каса продажу 
квитків зачиняється 
за 30 хв. до закриття 
музею.

Бібліотека „Інголс“
Вівторок–П’ятниця: 
1000–1700г. 
(На протязі ака- 
демічного року 
бібліотека відкрита  
в Середу до 2100 г. )

Магазин 
Години роботи 
магазину такі ж, як 
години роботи музею.

Кав’ярня 
Середа і П’ятниця: 
1000–1930г.
Вівторок, Четвер,  
Субота, Неділя:  
1000–1630г.

Загублене  
і знайдене
Непретендовані 
речі повертаються 
в роздягальню, 
яка знаходиться в 
північному фойє 
(1ий поверх). Про 
загублене і знайдене 
можна довідатися за 
телефоном: 216-707-
2275.

Крісла і коляски 
для інвалідів
Обмежене постачання 
є можливе—
знаходиться 
в роздягальні 
північного фойє (1ий 
поверх) і в будівлі 
1916 року (2ий поверх). 

Туалети і   
питтєві фонтани 
Знаходяться по 
всьому музею. Місце 
знаходження, будь 
ласка, дивіться на 
символи карти. 

Сумки, портфелі, 
парасолі
Речі більші ніж 28 
х 38 х 15 см повинні  
бути провірені в 
роздягальні або 
залишені в шафі, що 
замикається. 

Банкомат 
Розміщений в 
північному фойє (1ий 
поверх) і приймає 
найвідоміші картки. 
Знімається оплата  
за послугу.

Мобільні  
телефони 
Мобільні телефони 
повинні бути 
виключені, щоб 
нікого не турбувати. 
Дивіться знаки на 
карті—де є теле-
фонна зона.

Стоянка  
для машин 
Від 15 хв. дo 2.5 
годин—$5.  
Більше 2.5 годин—$1 
за кожних 30 хвилин  
(Найбільше дo $10).  
Після 1700г.—$5.

Їжа, напої, 
куріння—суворо 
заборонено  
в галереї!

Фото
Заборонено: три-
ножки, телекамери.
Можна фотографу-
вати лише постійну 
музейну колекцію 
(за виключенням: 
авторських прав, ро-
біт ХХ–ХХI століть, 
запозичених робіт 
мистецтва або спеці-
альних виставок), але 
без фотоспалахів. 
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