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   Ірина Іванівна Яковлєва народилася 16 травня 1939 р.  в місті 

Києві в родині  службовців. 

   По закінченні середньої школи в березні 1957 року прийшла 

працювати в бібліотеку Інституту електротехніки ( згодом  Інституту 

електродинаміки) НАН України. 

   У 1960 році поступила до філіалу Харківського інституту культури 

в Києві на  факультет бібліотекознавства та  в 1965 р. закінчила 

його, отримавши  фах бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації. 

Працювала старшім інженером, керівником групи відділу науково-технічної інформації 

Інституту електродинаміки  НАН України. 

      1 вересня 1974 р. Ірина Іванівна Яковлєва  приймає  завідування науково-технічною 

бібліотекою. Особливу  увагу приділяє  придбанню друкованої продукції та роботі з 

читачами.  На початок  80-х загальний фонд літератури НТБ перевищує  250 тис. 

примірників, кількість читачів становить  більше 2 000, за штатним розкладом в бібліотеці 

працює 6 фахівців. З середини 70-х розпочато комплектування за валютною передплатою 

через відділення «Союздрук», налагоджено канали співпраці з магазинами іноземної 

літератури та «Дружба». Закупівля іноземної літератури перевищила 1500 одиниць на рік, 

що дало змогу збільшити  іноземний фонд  НТБ майже до 48 000 примірників. 

    Протягом 1983 року під  керівництвом Ірини Іванівни було проведено складну підготовчу 

роботу з переїзду науково-технічної бібліотеки з другого  поверху головного корпусу інституту  

до просторих приміщень на п‘ятому поверсі  новозбудованого лабораторного корпусу. 

     З  перших років своєї трудової діяльності Ірина Іванівна приймала активну участь у 

громадському житті Інституту електродинаміки - була незмінною відповідальною за 

проведення передплатної кампанії на  періодичні видання та активним пропагандистом 

друкованих видань, за що неодноразово була нагороджена  похвальними грамотами.  

    Яковлєва І.І.  була активним членом  Української спілки дружби та культурних зв‘язків  з 

зарубіжними країнами, у 1981 році закінчила 2-річні державні курси іноземних мов 

(англійське відділення), а у 1982 р. – курси екскурсоводів при Київському бюро мандрів та 

екскурсій,  отримавши дозвіл на проведення екскурсій і супровід екскурсійних груп. 

    У квітні 1984 р. Ірина Іванівна Яковлєва звільнилася з Інституту електродинаміки у зв‘язку 

з переходом на іншу роботу. 


