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ПЕРШЕ ДИТЯ
 Найпершим громадянином Студрес-
публіки офіційно стала … зауважте 
стала…NATALIA OLEGIVNA з команди 
Дніпра! Першокурсниця Національного 
г і р н и ч о г о  у н і в е р с и т е т у 
(м.Дніпро)університету вперше приїха-
ла до Всеукраїнски та  «просто в захваті 
від атмосфери та настрою команди!»,

Оголошуємо невеликий конкурс, хто 
знайде цю lucky girl. сфотографується з 
нею, зашарить фото у соц..мережу та 
покаже Софії Пишнєвій (голов.редактор 
газети) – отримає пам’ятний подарунок!  

#СР2016 #студреспубліка2016

Доброго ранку, студреспублiканець! 

 Вітаємо всіх активних, талановитих, незалежних та … 
заряджених! Знаємо, що ніч була важкою, реєстрація тривала з 
трьох ночі до … обіду. Проте це – найяскравіший початок нової 
сторінки історії «Студентської республіки-2016»! Випробування, 
яке ви склали навідмінно, якщо на вас є паспорт та браслетик. 
 Наша команда вітає найкрутішу молодь країни! 
Тому що саме МИ кожного року відмічаємо День незалежності 
України усі разом! 
З УСІЄЇ КРАЇНИ МИ ЗБИРАЄМОСЯ ЗАРАДИ ОДИН ОДНОГО!

День незалежності України - символ? 
Свято? Досягнення? Все разом! 
День незалежності - це день, коли 

ми разом попри все! 
 Це - початок Студреспубліки та ще 
один день з історії незалежної держави, 
нащої історії. 
 КОХАЙТЕ, працюйте, думайте і буде 
нам щастя! В нас з тобою величезні сили, 
енергія, драйв та вже власний досвід. Мрії, 
сподівання, інколи страх, але завжди - крок 
до мети.
МИ змінимо світ, зітрем стереотипи! - памятаєш? ДІЙМО! 
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Анонс
ФІЗГОДИНКА ДЛЯ МОЗКУ

      Сьогодні з 14:00 до 21:30 - для нас змістовні зустрічі, 
відверті діалоги та розмова про проблеми, реалії. 
       Антоній Рудий, пан Окара, Юрій Шевела - це ті 
експерти, котрі формують світ своїми діями. 
Поспілкуйтеся з тими людьми, котрі розуміють справжній 

РЕСПУБЛІКАДА
Спортивно-журналістські змагання - як вам? 
На Студреспубліці це можливо. Поки хтось програє чи 
лідирує, інші заархівують подію для нащадків та СБУ.

МАФІЯ
Так, вона ніколи не спить. І сьогодні о 21:30 ви  
побачите тернопільського Капоне, дніпровського 
Джонні та київську Повію. 
А хто буде правий - слідкуйте!
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ИНТЕРВЬЮ c УТРА
Естественно, первыми к кому мы пошли брать интервью были 

наши доблестные работники контрольно-пропускного пункта и 
регистрационного стола. 

Сережа, 
начальник охраны 

Я тебя сейчас 
укушу

Стас, рыцарь КПП

Стою тут с трех утра, не хватает 
спальника, пару девочек и еды. 

Ребята очень заряженные, 
позитивный адекватный народ. 

Видят мешки под глазами и входя 
в положение.

МАПА 
СТУДЕНТСЬКОI�  
РЕСПУБЛIКИ 

Звідки ж ми приїхали? 
Офіційно � 
Дніпропетровська, 
Запорізьська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, 
Луганська, Миколаївська, 
Полтавська, Рівенська, 
Тернопільська, Херсонська, 
Чернігівська, Чернівецька області та команда міста-героя Київ!! 
Неофіційно � 
Звичайно, що серед цих команд ви вільно зможете знайти людей з 
Одеси, Львова, Сум та інших українських міст.

     3 – це даббл-подія – життя 
громад та організаційно-
діяльнісна гра поєдналися у 
тісному, невідривному 
тандемі: є можливість і м’яч 
поганяти, і замислитися над 
змістом буття. Громади – це 
ВИ, команди, - як ви живите, 
так і буде жити Україна у 
наступному році. 
Аналізувати-не 
переаналізувати. 
      Якщо простіше, то пісочок 
гарячий, студреспубліканці 
ще гарячіші, музика модна, а 
подія варта того, щоб стати в 
черговий раз резонансною та 
крутою!

Персонально хочу привітати 
ТЕБЕ, мій засмаглий друг, з 

початком шалено крутої події – 
фіналу міжнародної програми 

молодіжного мульти-фестивалю 
«Студентська республіка 2016». 

Чому цього року це буде 
МЕГАмульти-фестиваль? 

     1 – нові реалії вимагають нових 
дій від молоді, тому ми з вами 
будемо грати «по-новому». 
Оцінили сарказм? Як само будемо 
грати – вам розповість Павло 
Вікнянський. 
     2 – це 18 (вісімнадцятий!) 
фінал програми – неймовірний 
вік для молодіжного мульти-
фестивалю. Тому атмосфера вже 
дорослих рішень має бути 
основною. Подивимося. 

Катюша Белоконь, 
ответственная за регистрацию,
 царица паспортного стола: 

 ЭТО - Ж… 

жжжесть, много 

неорганизованных 

команд, хотя все 

на позитиве.
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