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середовища, в якому зберігаються суспільно-значущі електронні 

документи перед зовнішніми факторами, та  залежності цього 

середовища від джерел енергії.  
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ПРОЕКТУ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 
 

У статті висвітлено міжнародну співпрацю бібліотеки. Розкриті 

основні напрями роботи бібліотеки. Аналізовано інформаційну діяльність 

бібліотеки. 
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В статье раскрыто международное сотрудничество библиотеки. 

Раскрыты основные направления работы библиотеки. Проанализировано 

информационную деятельность библиотеки. 
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The article deals with international cooperation library. The basic 

directions of the library. Deals with an information library activity. 

Keywords: library, international cooperation, programs, projects, users, 

assets, books. 
 

Актуальність дослідження. Сучасний рівень розвитку 

міжнародних зв'язків характеризується прагненням до плідної і 

взаємовигідної співпраці за усіма напрямами, розвитком 

координаційних й інтеграційних процесів. Інтенсифікація 

міжнародних зв'язків суттєво вплинула на розвиток практики 

міжнародної співпраці в галузі бібліотечної справи. Включення 

бібліотек України в міжнародні програми і проекти, посилення зв'язків 

у сфері забезпечення доступу до документів на основі нових 

інформаційних технологій, збільшення кількості особистих контактів 

багато в чому визначили зміни і в практичній діяльності бібліотек 

[1,167].  

Метою даної статті є аналіз міжнародної співпраці бібліотеки. 

Серед вітчизняних науковців, які у тому чи іншому аспекті 

висвітлюють міжнародне бібліотечне співробітництво, варто назвати 

праці В. Загуменної, В. Пашкової, Л. Прокопенко, І. Шевченко.  

«Тернопільська обласна бібліотека для молоді» – головний 

бібліотечний заклад Тернопільської області для молоді та осіб, які 

опікуються нею; інформаційний, консультативний центр з питань 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування, культурно-освітньої 

роботи з молоддю, молодіжними громадськими організаціями; 

науково-методичний та координаційний центр з організації роботи 

бібліотек області, що обслуговують молодь, осередок активізації і 

зміцнення кадрового потенціалу, підвищення професійної кваліфікації 

бібліотечних фахівців, їх адаптації до нових вимог роботи [2].  

Фонд бібліотеки – універсальний, загальна кількість- 133794 

примірника українською та іноземними мовами. Склад фонду за 

видами видань: 121013 - книги, 4985- періодика, 7796 - аудіовізуальні 

матеріали та електронні видання. Щорічно бібліотека отримує понад 

120 назв періодичних видань. 
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Довідково бібліографічний апарат складається з каталогів 

(абетковий службовий, читацький; систематичний; електронний; 

систематичний краєзнавчий; аудіовізуальних документів), картотек 

(електронної; систематичної статей; персоналій; назв художніх творів; 

назв пісень і нот; літератури іноземними мовами), АПП і фонду 

довідкової літератури.  

Щороку бібліотека готує та видає бібліографічні покажчики, 

списки, огляди, методичні рекомендації, календарі, аналітичні 

матеріали. 

Бібліотека є неодноразовим переможцем у конкурсах проектів, 

оголошених програмою «Бібліоміст», Посольством США в Україні, 

Німецьким культурним центром «Гете-інститут/Україна» [2]. 

Спільний проект бібліотеки та Інформаційного центру/бібліотеки 

Ґете-Інституту «Заочний абонемент» Реалізовується з метою 

забезпечення бібліотеки актуальними матеріалами з Німеччини і про 

Німеччину [2]. Інформаційні матеріали «Заочного абонементу» (книги, 

періодичні видання, аудіовізуальні матеріали, інтелектуальні ігри) 

видаються користувачам на два тижні. Проект дає змогу вибирати і 

замовляти матеріали за допомогою надісланих Ґете-Інститутом 

каталогів.  

На сайті бібліотеки створено веб-сторінку, де розміщено 

інформацію про проект, списки літератури, посилання на веб-сайт Гете-

інституту. Ведеться блог «Заочний абонемент Ґете-Інституту в 

Тернополі». 

Популяризуючи прект, бібліотека застосовує різні форми масової 

роботи. Заслуговують на увагу такі заходи, як організація та проведення 

регіонального етапу конкурсу буктрейлерів «Моя улюблена німецька 

книжка», літературна вікторина «У світі казок братів Грімм»; Різдвяні 

німецькі зустрічі (грудень). 

В рамках проекту розпочали роботу: 

Клуб німецької мови для початківців. Відбулося 30 засідань, 

відвідування – 239 осіб. Програмою Клубу передбачалося вивчення 

лексики німецької мови; виконання граматичних вправ; розігрування 
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діалогів учасниками клубу на різноманітні повсякденні теми; ігрові 

форми вивчення мови. 

Заняття у Клуб німецької мови «Deutschmobile» для дітей віком 

від 6 до 9 років. 

«Інформаційний центр «Вікно в Америку для майбутніх 

лідерів».Центр став постійним місцем для зустрічей однодумців, 

організації виставок, семінарів та інших подій, які сприяють 

взаєморозумінню та дружбі між українцями й американцями. 

Упродовж року обслужено 869 користувачів. З метою 

популяризації роботи центру у соціальних мережах ведеться сторінка 

«Вікно в Америку для майбутніх лідерів в соціальній мережі «Facebook 

створено групу «Вікно в Америку для майбутніх лідерів. 

Окрім традиційних документів та послуг популярністю у 

відвідувачів Центру користуються: програма Розетти Стоун для 

самостійного вивчення англійської мови, планшетні комп’ютери iPad та 

електронні книги. 

В рамках проекту «Інформаційний центр «Вікно в Америку для 

майбутніх лідерів» діє три клуби: 

1. Клуб спілкування англійською мовою 

Засідання клубу проходили за участю волонтера Корпусу Миру 

Наталі Хенлет. Програмою клубу передбачалося: усне спілкування 

англійською мовою на різноманітні теми; виконання навчальних 

завдань; ігрові форми вивчення мови; психологічні тренінги на 

англійській мові. 

2. Клуб англійської мови для дітей «English hour» для дітей віком 

від 6 до 9 років.  

3. Клуб ораторського мистецтва для молоді 

Відбулося 13 засідань. Заходи клубу: виступи на публіку, 

презентації, дебати, дискусії, імпровізації на різноманітні теми та 

висловлювання власних думок. Робота центру висвітлювалась на 

шпальтах місцевих ЗМІ, в електронних виданнях, на радіо та 

телебаченні, сайті бібліотеки, в блозі «Вікно в Америку для майбутніх 

лідерів» [2]. 
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Отже, міжнародна співпраця в галузі бібліотечної справи є 

невід'ємною складовою міжнародних зв'язків будь-якої держави. 

Використання міжнародного досвіду у вітчизняній практиці бібліотек з 

урахуванням їх особливостей є суттєвим чинником прогресивного 

розвитку бібліотечної справи України. 
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Розкрито основні вимоги та порядок передачі документів 

ліквідованих підприємств до трудових архівів. Розглянуто процес 

зберігання документів з особового складу. 
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Раскрыты основные требования и порядок передачи документов 

ликвидированных предприятий в трудовые архивы. Рассмотрен процесс 

хранения документов по личному составу. 

Ключевые слова: трудовой архив, ликвидированное предприятие, 

передача документов. 
 

The basic requirements and procedures document transfer liquidated 

companies to labor archives. And consider the process of storing documents on 

personnel. 

Keywords: labor archive, liquidated company, transfer documents. 
 

У будь-якій державі і при будь-якому її політичному устрої час 

від часу відбувається таке явище, як ліквідація підприємств. Процес 

цей надзвичайно складний: передаються основні кошти, виплачується 

http://www.yl.edu.te.ua/

