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Нагадуймо, що пообіді
відбудеться перший
факультатив, що допоможе
вам поринути у мисленевий
вимір Студреспубліканського
Всесвіту. Філософ, експерт із
стратегування та добрий
друг Студреспубліки Сергій
Дацюк прочитає
факультатив «Наступний
крок людства».
З цього і почнеться
маштабна гра XV ювілейної
програми «Студентська
республіка-2013».
24.08, 15:30, Факультативний майдан 11.

Сьогодні вночі успішно
розпочалася реєстрація
учасників ювілейної XV
Студреспубліки!
Найпершими на території
Студреспубліки зявилися
гості з регіону Ч, серед них
було помічено і
Студпрезидента Володимира
Палагнюка. Рано прибули і
друзі з регіону Зак. Чекали
реєстрації з девятої години
вечора і гравці регіону Дн, що
зустріли початок реєстрації з
регіоном С з «напівматерика» нашої держави.
Сподіваємося, що
реєстрація залишить
гарні спогади
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О 17:00 годині запрошуємо
усіх на факультатив Михайла
Мінакова «Ротація еліт і
можливе політичне
майбутнє: Україна 20132023». Враховуючи, що пан
Мінаков - всесвітньовідомий
філософ та президент Фонду
якісної політики, доповідь
обіцяє бути
широкоформатною та
глибинною.

Для соціально свідомої
молоді, закоханих пар, та
тих, хто планує створити
власну родину (або вже
одружилися) пропонуємо
відвідати Конгрес молодих
родин. Адже спільне життя це випробування почуттів та
вашої рішучості до «жили
довго та щасливо».

24.08, 17:00,
24.08, 18:30,
Факультативний майдан 11 Факультативний майдан 12

обом сторонам, як оргкомітету,
так і гравцям.

Коментарі
першоприхідців
Оля, регіон Зак: Ми
приїхали на Студреспубліку
вперше. Реєстрація пройшла
дуже швико та добре. Поки все
кльово, але хочеться спати.)
Вранці потрібний свіжий
погляд та сили.
Андрій, регіон Зак: Дуже
дискомфортна дорога,
хочеться виспатися та
прокинутися з новими силами.
Вже познайомилися з іншими
делегаціями, що тільки
реєструються.
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За Діло!

Цитати
Великих
Мрії народжуються
лише у вільних людей
(Сергій Дацюк)
Бути молодою
нацією означає для нас
можливість звершень,
які стануть великим
прикладом цього
світу! (Олександр
Бланк)
Наша відповідальна
доля – будувати
заможну Українську
Республіку та
гармонійний світ
(Павло Вікнянський)
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СТУДРЕСПУБЛІКА - 15 років для України!

Друзі, республіканці!
Сьогодні Україні 22 роки, з них 15 – разом із Студреспублікою.
Як ми прожили ці роки? Впевнений, ми просто зобов'язані були прожити їх набагато краще! Ми мали бути не
серед країн-лузерів, а серед ТОП-20 найрозвинутіших країн світу. На жаль, не сталося…
За цей час виросло ціле покоління активних громадян, до життя яких мала відношення Студреспубліка. Вони
хотіли і хочуть справді піднести країну – і для цього використовувати інструменти влади. Але не так, як це
роблять горе-політики нинішньої України.
Чого ж ми хочемо, ми – республіканці? А чесніше сказати: чого хочу я, Павло Вікнянський як республіканець? Я
хочу пишатися своєю Україною! Країною, де буде менше маніпуляцій і обдурення людей, де припиниться
зубожіння народу, де серед головних чеснот буде праця та звитяга, де правда та честь – це дуже важливі
цінності.
А ще – країною, в якій би нарешті з'явилися нобелівські лауреати, відродилася передова наука, де буде
соціальний оптимізм, а молодь зможе розраховувати свої плани на років 20 наперед - і ці плани будуть
втілюватися.
Отака моя усміхнена Україна!
Я в це вірю!
Ми всі разом уже напрацювали Стратегію-2050 для України, зрушимося далі – наповнимо
її реальним змістом, підготуємо реальне бачення потрібних перетворень в Україні по
окремих важливих напрямках. Такого документа немає ні в кого, бо просто непотрібен.
А для Республіки – він важливий, тому що далі – ми будемо його втілювати. Це вже треба
не лише нам – це треба вже країні.
Дорогі республіканці – Студентські мери та депутати Студентських магістратів, лідери
регіональних Студреспублік, учасники суб-фестів , просто гарні люди – я в вас вірю!
Павло Вікнянський
Національний лідер Студреспубліки

Цього року «Студентській
республіці» виповнюється 15 років, а
це дорослий рік не тільки для
молодіжної організаціх, але і для
країни. Згадаймо, як зростала та
формувалася Студреспубліка...

Вперше програма
«Студентська республіка» була
проведена в рамках святкування
Дня молоді 1998р. у м.Києві.
Зважаючи на значний резонанс,
уже з 1999р. «Студентська
республіка» здійснюється як
всеукраїнський проект, тобто на
рівні кожного регіону України.

З 2002р. програма
підтримується профільними
органами державної влади,
відповідальними за реалізацію
освітньої та молодіжної
політики. З 2004р. у Криму, на
узбережжі моря, проводиться
фінальна частина програми за
участі переможців
регіональних етапів. Із 2006р.
програма була вперше
проведена в форматі мультифестивалю. В 2007р. був
взятий курс на міжнародний
формат Студреспубліки.

Темою фіналу
Студреспубліки у 2009р.
стала «Онтологія українця»,
в 2010р. – «Ідеологія
майбутнього», 2011р. –
«Україна у ТОП-20. Війна і
мир цивілізацій», 2012р. –
«Україна моєї мрії».
Тема
Студреспубліки2013:
«Майбутнє: від
мрії до
реального
плану дій».
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Шановні, студреспубліканці! Щиро вітаємо вас зі святом Незалежності України! Впевнені, що
така активна та обдарована молодь, що хоче та може діяти, зрушить з місця країну та почне
новий етап історії.
22 роки Україна розкриває себе для світу і саме студреспубліканська драфт-стратегія розвитку
допоможе нам досягти мети країни-лідера.
Уперше День
Незалежності України було
відзначено 16 липня 1991
року — в пам'ять про те, що
минулого року — 16 липня
1990 року — Верховна Рада
Української РСР ухвалила
Декларацію про державний
суверенітет України.
Одночасно того ж 16
липня 1990 року
Верховна Рада
Української РСР ухвалила
постанову «Про День
проголошення
незалежності України».
У ній зазначено:
«Зважаючи на волю
українського народу та
його одвічне прагнення до
незалежності,
підтверджуючи
історичну вагомість
прийняття Декларації
про державний
суверенітет України 16
липня 1990 року, Верховна
Рада Української
Радянської Соціалістичної
Республіки постановляє:
вважати день 16 липня Днем
проголошення
незалежності
України і щорічно
відзначати його
як державне
загальнонародне
свято України.»
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Але оскільки 24 серпня
1991 року Верховна Рада
Української РСР ухвалила Акт
проголошення незалежності
України, який 1 грудня1991
року підтвердив народ на
Всеукраїнському референдумі,
виникла потреба змінити дату

святкування Дня
незалежності України.
Тож 20 лютого 1992 року
Верховна Рада України
ухвалила постанову «Про День
незалежності України». У ній
зазначено: «Зважаючи на волю
українського народу та його
одвічне прагнення до
незалежності,
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підтверджуючи історичну
вагомість прийняття Акта
проголошення незалежності
України 24 серпня 1991 року,
Верховна Рада України
постановляє:
1. Вважати день 24 серпня
Днем незалежності України і
щорічно відзначати його як
державне
загальнонародне свято
України.
2. Постанову Верховної
Ради Української РСР
«Про День
проголошення
незалежності України»
від 16 липня 1990 року
вважати такою, що
втратила чинність.»
ДЕНЬ ПРАПОРУ
Починаючи з 2004
року, 23 серпня
відзначається як День
Державного Прапора
України згідно з Указом
Президента України №
987/2004 від 23.08.2004 р. «Про
день Державного Прапора
України».
Святкування Дня Державного
Прапора в Україні спрямовано
на вшанування багатовікової
історії України, державної
символіки незалежної України
та виховання поваги громадян
до держсимволів країни.

Задача Студреспублики в
этом год весьма амбициозна.
Участники должны создать
уникальный документ: План
действий для Украины по
достижению желаемой
картины будущего.
Своё видение участники
презентуют на одной из 4-х
отраслевых больших групп:
«Государство и Общество»,
«Экономика и Технология»,
«Культура, Образование,
Наука» и «Здоровье и
Безопасность». Кроме этого,
участники смогут
самоопределиться в одной
из профессиональных ролей:
военные, чиновники,
юристы, экологи и т.п. Если
мыль (идея, проект)
покажутся остальным
игрокам достаточно
обоснованной, интересной и
креативной,
то победитель отборочного
(отраслевого)

пленума попадает на общий
пленум. Там он презентует
свои идеи всем гражданам
Студреспублики. Именно на
большом пленуме участник
получает возможность
получить максимальное
количество игровых денег,
славы, признания. А также
любви организаторов ;-)
Очень важным ресурс,
который даётся игрокам –
это эксперты. В этом году
организаторы дарят
участниками шанс на
общение с 15-ю
уникальными людьми,
каждый из которых достиг
значительных успехов в
своей области. Это учёные,
политики, государственные
служащие. Каждый из них
обладает уникальным
жизненным опытом.
Консультации (а также
просто общение) с такими

специалистами позволит
игрокам сделать свои
проекты глубокими и
совершенными. Особенность
игры этого года состоит в
том, что политических
результатов сможет
добиться только тот игрок,
который многого достиг в
организационнодеятельностной игре. Проще
говоря, тот, кто ничего не
достиг на пленумах, просто
не станет кандидатом в
парламент или в
президенты. Мы,
организаторы, искренне
желаем самым творческим,
умным и креативным
игрокам удачи и
грандиозной победы на
юбилейной, 15-й
Студреспублике!
Максим Гардус,
модератор

УВАГА! ВАЖЛИВО!
Цього року Студреспубліка повністю створює структуру справжньої країни.
Тому:
1) на території студкраїни діє грошова валюта НДЛМчики. Курс 1 НДЛМчик : 1
грн. Протягом гри курс може змінюватися. Це залежить від активності учасників
ОДГ та мульти-фестивальної частини.
2) у рамках мульти-фестивалю існує «Піратська Республіка», де кожний може
придбати ВСЕ, що дозволяється законами держави та моралі. Валюта купівліпродажу - НДЛМчики. Курс обміну та місце активності - біля Митниці.
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