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Сьогодні розпочався наймаштабніший та наймолодіжніший фестиваль
літа - Студентська Республіка -2012!

Всеукраїнська молодіжна громадська
організація ―Студентська республіка‖ стала
Міжнародною, що свідчить про стрімке зростання громадської діяльності серед молоді,
Вже 14 років поспіль з усіх куточків
про хвилю активізації здібного та небайдуУкраїни до Криму приїжджають студенти й
жого покоління. І це означає, що Студресактивна молодь, що прагне розвиватися та
публіка досягає своєї мети.
будувати кращу країну. Юні політики, бізнеПопереду 4 захопливих дні, насичена
смени, шоумени та спортсмени приїжджають програма та нова історія. Подивимось, що
задля того, щоб довести, що молодь може
створить студреспубліканська молодь цього
творити майбутнє, що вона здатна на більше. року!

Політичний філософ, що позиціонує себе самого, як «странствующий философ», відомий політолог та добрий друг
Студреспубліки – Андрій Окара. Людина,

24 серпня 1991 року Україна
стала Незалежною, тобто самостійною
та само здатною країною, з власним
курсом розвитку, з власними законами
та порядками. І ось нам 21 рік! Цеж, як
і у нас – студентський вік. Саме тому є і
помилки, і невпевненість, і незнання в
країні, але також є сила, зростаючий
потенціал та нестримна жага бути ліпше. Саме тому, ми віримо, що наша

що того року вийшла босоніж у помаранчевій майці на сцену, а потім розповідала
про україно-російські відновини та подолання разом з студентами шукала шляхи
вирішення …

молода Україна стане лідером, розумною та мудрою державою, з активним
та впевненим населенням. І цим впевненим поколінням повинні стати ми з
вами. І на зразку Студреспубліки ми
повині потрохи будувати кращу країну,
з гідною історією, багатою культурою та
зразковими порядками.
З Днем Незалежності, Україно!

Редакційна група
Андріюк Віра — бренд-менеджер Студреспубліки
Пишнєва Софія — головний редактор
Кустова Веронiка — верстальник
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Випуск № 1 (24.08.12)
Поради молодіжним мережам/асоціаціям
I . ПОРАДИ: ЩО РОБИТИ В НАСТУПНІ КІЛЬКА
РОКІВ
1. Створити кілька малих груп:
а) групи, кожна з яких складалася б з одного юриста,
одного економіста, одного політолога, одного соціолога.
б) або професійні групи юристів, економістів, політологів і т.д., де кожна група буде досліджувати свою сферу
2. Вибрати кілька нормальних країн, де є політична
свобода, економічний добробут для всього населення ,
соціальна справедливість та співжиття з природою, наприклад – Австрія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія,
Швеція.
3. Вивчити конституції цих країн, їх «архітектуру» та
основні статті, політичну структуру, економічну систему,
ідеологію кількох партій та програм дій цих партій, думаюче про те, як для України ці складові суспільного
ладу були б в гармонії, а не в дисонансі з іншими складовими. Учасники цієї праці ставали б філософамиархітекторами суспільного ладу України.
4. Зробити резюме/підсумки вивченого в електронному вигляді та розіслати їх до інших груп.
5. Зібрати більші і довші збори та подискутувати
про те, яка потрібна архітектура для України: політична,
економічна, соціальна сфера.
6. Забезпечити широке висвітлення цих дискусій
через авторитетні ЗМІ, з метою поширення прогресивних думок та ідей у суспільстві.
7. Подумати про створення кількох нових партій,
наприклад, соціалістичної, центриської, ліберальної.
БФБГ готовий супроводжувати вищезгадані процеси,
допомагати з контактами та фінансувати деяку роботу.
Що не треба робити:
Поодиноко вступати до існуючих партій.Якщо вже йти
на вибори восени 2012-го, то не поодиноко, а групами
для створення критичної маси нових ідей та підходів.
II. ЩО РОБИТИ ВЖЕ ЗАРАЗ
Бути активним на місцевому рівні.
Вивчатися на прикладах самоврядування від, скажімо,
Німеччини чи Вінницької області, та допомагати запровадити реформу з самоврядування.

Ми здійснимо мрію! Обов’язково
в Україні!
Цього року літній цикл
Студреспублік – від регіонів до фіналу – присвячений Мрії. Мрії в прекрасну землю: улюблене місто
чи край, в яких хочеться
жити та в якому відчуваєш щастя. Оце, здається, і
є наша Українська
Європа – відчувати
себе Людиною.
Зараз ми всі разом будемо грати в спільну
країну. Хочеться вірити, що жити в ній будемо ми не так, як завелося в Країні У, тобто… скажімо так, фігово, бідно й інфантильно-наївно! Натомість - разом побудуємо
справжню Країну Своєї Мрії.
Де є взаємна довіра, повага, посмішки не
блюзнірства, а щастя, де добробут – то не
крихти зі столу олігарха, які дозволяють
виживати, а спосіб відчувати наш успіх,
достойність і розвиток.
Чи зможемо? То залежить лише від зусиль
кожного з усіх нас, від здатності домовлятися, йти на поступки, але коли питання стосується цінностей, проте не амбіцій – бути
принциповими. І нехай ця дорога приведе
нас до Мрії, обов’язково здійсненої!
Досить вже з нас ледащої утопії – попрацюємо і розбудуємо країну нашої мрії!
Національний лідер Студреспубліки

Богдан Гаврилишин

1

Дорогие друзья!
Мы собрались здесь для того чтобы
обсудить какая должна быть идеальная страна. Страна моей мечты. Как она должна быть
устроена? Где предоставлять свободы, а где
наоборот накладывать ограничения на деятельность жителей страны.
Правильного ответа нет. Попробуем
рассмотреть разные вариации между потребностью обладать личной собственностью и
потребностью вести общее хозяйство, между
материальными ценностями в обществе и
духовными.
Формат игры. Игра предполагает разделение участников на кластеры, группы внутри
кластера, их работу в рамках этих кластеров и
групп над поставленными Руководителем
игры проблемами, последующую презентацию результатов работы на пленумах. Во
время игры запрещены любые формы коллективного выражения эмоций, как то: аплодисменты, улюлюканья, крики и т.п.

Кластерные пленумы. Группа формирует
свою позицию по заявленной теме и презентует в виде схемы на кластерном пленуме (1
представитель). Эксперт оценивает позиции
групп и выносит наилучшую на общий пленум (в случае равнозначных позиций модератор назначает голосование). Эксперт имеет
право бонусировать НДЛМчиками.
Доработка позиций. Выбранная для общего пленума позиция дорабатывается представителями всех групп, которые работали в
рамках кластера.
Общий пленум. Позиции вынесенные на
общий пленум оцениваются экспертами в
эквивалентах.
Эквивалент. Используется для оценки смысловых позиций групп на общих пленумах,
возможно, будет иметь влияние на коррекцию результатов выборов.

Рада мудрых. Совет мудрых – высший
орган Студреспублики, обладает правом вето
на все решения, противоречащие главному
Экспертная оценка.Оценка работы групп
замыслу Студреспублики.
проводится экспертами. Руководитель игры и
Формат работы – совещания, на которые
Эксперты оценивают работу группы на кламогут быть приглашены до 2 участников игстерных и общих пленумах и премируют отры.
дельных участников и группы посредством.
Руководство игры имеет право штрафовать
Университет. В рамках игры проводятся
группы и отдельных участников чѐрными
факультативы–семинары, которые имеют
метками. Эквиваленты кластеров суммируютстатус университета Студреспублики.
ся на протяжении всей игры. Сума эквивалентов кластера может иметь влияние на методиЗа посещение университета возможна выплаку подсчѐта голосов.
та стипендии.
Группа в игре. Группа – центральная единица игрового процесса. Для создания группы минимум 2м игрокам необходимо подать
заявку и завизировать ее у эксперта, который
ведѐт соответствующий кластер.

На усмотрение эксперта наиболее активные
игроки могут быть награждены эквивалентами.
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Многое из того, что сейчас
мы называем реальностью,
было когда-то чьей-то мечтой!
Мечтой, а не иллюзией, порождением фантазматических порывов.
Для воплощения мечты нужно выполнить несколько условий. Во-первых, отличать
мечту от иллюзий. Во-вторых,
вложить хотя бы часть своей
жизни в достижение мечты.
Отличить мечту от иллюзий
сложно. Поскольку мечта – это
представление о несуществующем, то немало рисков связано
с мышлением такого рода. Самым простым риском является
риск впасть в маниловщину.
Благие мечтания, наполняющие скучающий ленивый ум

Павло Вікнянський

значимостью, могут подменить
нечто могущее стать реальностью пустыми развратноленивыми образами.
Еще один риск – превращение моей мечты в ужас для
всех остальных – нынешних и
будущих. Экология мечты требует этики, изначального уважения к другим.
Не меньшим риском является и утопическое мышление. В
зазор между мечтателем/
ьницей и его/ее мечтой могут
запустить свои щупальца внешние анонимные инстанции
идеологий, либо подчиняющих
нас чужому интересу, либо выталкивающих нас на окраины
жизни, откуда реальность поменять невозможно. Именно тут,

ребята не отдыхают, а ув-

на
маргиналиях жизни мы часто
впадаем в утопические мечтания, прожектерство, бред социального инженеринга.
Главное отличие мечты от
иллюзии – в потенции первой
стать жизнью. Это чудо перевоплощения из мышления о несуществующем в зодчество будущего связано с жертвой, приносимой мечтателем. Это – взнос
личными силами, инвестиция
собственной жизни в продолжение Жизни как таковой. Достижение мечты – непременное
требование к тому, кто решиться мечтать.
Михаил Минаков

Бланк Олександр

(лідер Студентської Республіки): “Місія Студреспуб-

леченно трудятся, "играя"
в государственность, дума-

(бізнесмен ,учасник партнерської ради Студреспуб-

ліки — підготовка молоді

ют и учатся управлять”,

ліки) : “Мета кожного, хто
буде на Студреспубліці –
перемогти, адже фактично
мова йде про виборну кампанію, яка просто дуже
швидко відбувається. ‖

до активного дорослого

Дацюк Серій
життя, формування полі(консультант корпорації
тичної і громадянської від- стратегічного консалтингу
повідальності, налаго“Гардарика ” , експерт у
дження контактів зі студе- сфері комунікації, управнтами всього світу, вихоління та стратегування ) :
вання покоління свідомих

“Суть благородства проявляється тільки всередині
республіки, коли воно може
Україну і зробити її значи- становити цінність не якимим суб'єктом і автором
хось окремих прошарків, а
світової політики.”; “У нас всього суспільства. ”
українців, котрі будуть
здатні перетворити нашу
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