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Формування єдиного комунікаційного простору стало одним з основних 
завдань  людства  у  XXI  столітті.  Саме  бібліотеки,  володіючи  методами 
формування  інформаційного  простору  та  частиною  системи  національних 
інформаційних ресурсів,  здатні виконувати роль найбільш концентрованого 
джерела  інформації,  пом'якшувати  диспропорції  нерівномірного  розвитку 
інформаційної  інфраструктури,  надавати  доступ  до  інформації 
малозабезпеченим  громадянам,  мешканцям  віддалених  регіонів,  бути 
інструментом формування  демократичних цінностей  в  умовах  переходу  до 
інформаційно  відкритого  суспільства,  інформаційно  прозорої  державної 
влади. В інформаційному суспільстві розширюються не стільки можливості 
накопичення  і  переробки  інформації,  скільки  нові  форми  комунікації,  які 
мають  певні  властивості  і  накладають  специфіку  на  соціальну  взаємодію. 
Результатом  розповсюдження  нових  форм  комунікації  є  трансформація 
інформаційно-комунікаційного середовища [1, 184].

Бібліотечний простір сьогодні – це «+» простір-Інтернет з неосяжним 
потоком інформації: каталоги найбільших бібліотек світу, великі бази даних, 
повнотекстові  наукові  роботи,  реферати,  літературні  твори,  різноманітні 
відомості,  необхідні  користувачам,  адже  майбутнє  є  у  тих  бібліотек,  де 
Інтернет,  відкриваючи  нові  можливості  та  послуги,  допомагає  відповідати 
часу  та  вимогам  її  відвідувачів.  І  якщо  в  бібліотеці  надаються  Інтернет-
послуги,  то  це  зумовлює  також  навчання  користувачів  культурі  веб-
спілкування.  Читацька  аудиторія  сьогодні  неоднорідна:  одні  відвідувачі 
бібліотеки, як і раніше, віддають перевагу книгам, інші активно користуються 
новими технологіями, електронними продуктами, що створюються і самими 
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бібліотеками. Молодь, особливо студентська, дуже чутлива до їх якості і має 
високий рівень очікувань. Завдання бібліотек - відповідати їхнім очікуванням, 
а робити це все важче за наявності альтернативних джерел інформації. А це 
означає,  що  потрібні  інновації, здатні  здивувати,  зацікавити  і  залучити 
молодого  користувача  до  бібліотеки.  Сьогодні  в  бібліотеках  активно 
впроваджуються  інноваційні  форми  роботи  з  усіх  напрямків  бібліотечної 
діяльності.  Інновації  -  необхідний елемент розвитку,  без  якого бібліотекам 
неможливо  залишатися  соціально  значущими  організаціями,  надавати 
конкурентні послуги та актуальну інформацію. Остання, на наш погляд, перш 
за  все  стосується  Концепції  реалізації  державної  політики  в  сфері 
інформування  та  налагодження  комунікації  з  громадськістю  з  питань 
європейської  інтеграції  до  2017  року.  Це  зумовлює  необхідність  роботи 
бібліотек щодо підвищення рівня поінформованості громадян про просування 
країни в європейський економічний і освітній простори, стандарти життя в 
європейських державах, розвиток відносин між Україною та ЄС, а також його 
державами-членами тощо. 

Саме  за  таких  умов  набуває  ще  більшої  актуальності 
інфокомунікаційна  діяльність  Центру  європейської  інформації  (ЦЄІ), 
створеного в 2005 році на базі ОУНБ імені М.С. Грушевського за підтримки 
Міжнародного  фонду  "Відродження",  особливо  –  висвітлення 
євроінтеграційних процесів в Одеському регіоні. 

З  метою  ефективної  діяльності  і  взаємної  підтримки  у  зазначеному 
аспекті ОУНБ імені М.С. Грушевського  плідно співпрацює з викладачами і 
студентами Одеського  національного  політехнічного  університету,  зокрема, 
кафедри  документознавства  та  інформаційної  діяльності  (кафедра  ДІД)  в 
рамках  роботи  студентського  клубу  "КІО"  ("Культура  –  Інформація  – 
Освіта").   Так,  з  2005  року  студенти  кафедри  проходять  практику  на  базі 
ОУНБ,  під  час  якої  ЦЄІ  особливу  увагу  звертає  на  збір  інформаційних 
матеріалів (документів) євро інтеграційної тематики та забезпечення вільного 
доступу до них користувачів. Причому вільний доступ передбачає не лише 
"фізичну" досяжність, але й створення та розвиток відповідного пошукового 
апарату  (електронні  каталоги,  бібліографічні  списки,  картотеки)  та 
пропагування їх шляхом організації презентацій, оглядів, дискусій. Важливо, 
що літературу  ЦЄІ було внесено до електронного каталогу,  в  тому числі  і 
стараннями студентів кафедри ДІД. Адже, за словами Л. Костенко, "якими б 
за  рівнем  не  були  бібліотеки,  сьогодні  всі  вони  розглядаються  як  точки 
доступу до суспільно-значущої інформації і визначаються як один із базових 
елементів  світової  інформаційної  інфраструктури,  центри  знань  та 
інформації, оскільки призначені сприяти формуванню соціуму" [2; 25]. У цих 
нових умовах функціонування висуваються підвищені вимоги не тільки до 
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самих  бібліотек,  а  й  до  систем  автоматизації  бібліотечно-інформаційних 
процесів, без яких неможливе існування сучасної бібліотеки.

З 2006 року на базі ЦЄІ ОУНБ започатковано створення повнотекстової  
бази  даних  "Одещина  на  шляху  до  євроінтеграції",  яка  представлена  на 
бібліотечному  сайті  в  рубриці  "Євроінтеграція"  для  визначення  ролі 
Одеського регіону в євроінтеграційних процесах. Активну участь в створенні 
бази даних беруть студенти кафедри ДІД під час проходження виробничої та 
переддипломної практики.

Практичним результатом спільної науково-теоретичної діяльності ВНЗ 
і Бібліотеки вважаємо:

-  роботу  щорічної  Міжнародної  науково-практичної  конференції 
"Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття", 
яка  проводиться  кафедрою  ДІД  з  2008  року,  а  її  матеріали  знаходять 
відображення у збірниках конференції;

-  засідання  "круглих  столів"  з  питань  національно-культурного 
спрямування роботи Управління національностей і релігій Одеської обласної 
державної  адміністрації,  Ради  національних  товариств  Одеської  області, 
єдності  культур  (приміром,  до  1025-річчя  запровадження  християнства  в 
Київській  Русі  як  Свята  торжества  європейської  ідентичності  України, 
обговорення за темою «Християнізація Київської Русі: історія, ідея єдності, 
наукові тенденції»);

-  інформаційно-просвітницькі  заходи  в  рамках  Загальноукраїнської 
кампанії "Толерантність як шлях до Європи" і Програми USAID "Посилення 
контролю за туберкульозом в Україні",  що відбулися за  участю студентів і 
викладачів  кафедри  ДІД,  а  відеозвіти розміщено  на  власних  Інтернет-
сторінках (зокрема, на бібліотечному блозі bibliomistodessa.blogspot.com);

- презентації книг (як приклад – книги доктора наук, професора ОНПУ 
М.Шалімова  про  геніальні  наукові  передбачення  першого  Президента 
Академії наук України В.І. Вернадського – "Вернадский. Человек и ученый. 
Новые факты биографии"); 

- дискусії щодо місця України в сучасному світі;
-  підготовку  інформаційного  покажчика  навчальних  Програм  ЄС для 

української молоді, оскільки освіта розглядається в Європі як найважливіша 
цінність, і це виявляється, перш за все, у ставленні до людини як вільної і 
творчої  особистості,  що  реалізує  себе  протягом  усього  життя.  Так,  серед 
Інтернт-ресурсів,  які  містять  інформацію  про  навчальні  та  волонтерські 
програми,  до  яких  можуть  долучитися  українські  студенти,  названі 
інформаційний  ресурс  UNISTUDY,  що  надає  найсвіжіші  анонси  про 
міжнародні  молодіжні  тренінги,  семінари,  студентські  конференції, 
оголошення  про  стипендії  на  навчання  в  магістратурі  або  аспірантурі, 
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запрошення на літні школи, відгуки українських студентів про їхній досвід та 
іншу  корисну  інформацію  про  навчання  за  кордоном;  сайт  "Навчайтесь  у 
Європі" з  щоденною  інформацією  щодо  можливостей  вступу  до  вищих 
навчальних  закладів  та  особливості  проживання  в  32-х  країнах  Європи; 
Українсько-Польсько-Німецький  Форум  Tri.net,  створений  для  всіх,  хто 
цікавиться  українсько-польсько-німецькими  стосунками  та  прагне  знайти 
партнерів  для  сумісної  роботи;  інформаційно-консультативний  центр 
"Міжнародна Освіта-Академія", яка є одним із найпотужніших українських 
ресурсів, що подають інформацію про можливості навчання та стажування за 
кордоном, зокрема у європейських країнах та ін. [3; 47], [4; 60]. 

Таким  чином,  важливим  напрямком  спільної  діяльності  ЦЄІ  ОУНБ  і 
кафедри документознавства та інформаційної діяльності ОНПУ є, по-перше, 
донесення  інформації  до  студентської  молоді  та  мешканців  регіону,  що 
налагодження та зміцнення міжрегіонального співробітництва стане істотним 
поліпшенням  міждержавного  клімату,  засобом  ліквідації  диспропорції  в 
економічному  і  соціальному  розвитку  для  досягнення  європейських 
стандартів  життя,  а  по-друге,  креативність  і  неординарність  в  роботі, 
інноваційні  форми  і  методи  надання  молоді  різноманітних  інформаційно-
бібліотечних  послуг  сприятимуть  навчанню  молодих  людей,  що  втратили 
навички роботи з книгою, краще орієнтуватися в інтелектуальному просторі, 
дозволить розкрити потенціал молодих людей, стимулювати необхідність у 
розширенні  їх  знань,  розвитку  інтелектуальних  здібностей,  у  формуванні 
інноваційного мислення.
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Приведены  результаты  совместной  многолетней  
инфокоммуникационной  деятельности  Центра  европейской  информации,  
функционирующего  на  базе  Одесской  универсальной  научной  библиотеки  
им. М.С.  Грушевського  и  студклуба  "Культура-Информация-Образование"  
кафедры  документоведения  и  информационной  деятельности  Одесского  
национального политехнического университета.

Ключевые  слова: инфокоммуникационные  технологии,  Центр 
европейской  информации,  студенческий  клуб  "Культура-Информация-
Образование"("КИО")

 Results of joint long-term information and communication activity of Center  
of  European  information, that  functions  on  the  base  of  the  Odessa  universal  
scientific  library  named  after  M.S.  Grushevsky, and  student  club  "Culture-
information-formation" of  department  of  records  management  and  informative  
activity of the Odessa national polytechnic university.
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УДК 681.3                                                                                    С.А .Березовский

КОММУТАЦИОННЫЙ ФРАКТАЛ «ВЕНОЧЕК»
НА ЭЛЕМЕНТАХ БЕРЕЗОВСКОГО

Предлагается новый подход к построению коммутационных структур  
(КС),  призванных  эффективно  использовать  ресурсы  системы  и,  как  
следствие, обеспечивать достижение максимального быстродействия.

Ключевые слова:  реконфигурируемая коммутационная структура для  
параллельных технических систем

Новые  технологические  решения  и  масштабируемость  частоты 
позволяли  на  определенном  этапе  развития  для  большинства  технических 
систем  увеличивать  производительность  без  существенных  структурных 
изменений или аппаратного ускорения. 

Основным  методом  повышения  производительности  технических 
систем  на  современном  этапе  является  введение  дополнительных 
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