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“Студреспубліка має унікальний формат… аналогів
я не знаю!!!”
молоді та спорту.

- Для чого призначений
проект «Студреспубліка»?
- Хотілося б розпочати з
того, що Студреспубліка
тільки розпочиналася як
проект. Наразі це ціле
суспільне явище, більш
за те — це, мабуть, чи не
найбільший громадський
проект тривалої дії вже
більше 12 років, який є
на пострадянському просторі. Акцентую увагу —
некомерційний, хоча ми
вважаємо, що політикою
Студреспубліки є певна
прагматичність, і хоча
наші учасники роблять
Цього року Студреспубліка вперше відбулася в
Білорусі, ми ведемо перемовини щодо првоеденя
Студреспубліки в Росії,
Молдові, Грузії тощо.
- Чи має підтримку проект у державних структурах?
- Проект традиційно підтримується
органами
державної влади. Цього
року ми отримали перше
місце у рейтингу конкурсів і проектів Міністерства
України у справах сім’ї,

Я бачив багато різних чиновників, і майже ніколи не бачив, щоб якийсь
чиновник захоплювався
і “бігав” громадськими
активістами. Посадовцям
треба працювати для
держави, а задача наша
— переконати, донести,
вмовити.
- Студенти – народ допитливий і комунікабельний, їм завжди хочеться
знати, як справи у молоді
з інших країн?
Ми є прибічниками відкритих кордонів. У нас
нема персоніфікованого
членства. Студреспубліка
має бути найбільшим європейським проектом як
у Росії, так і в Європі. Тим
паче, що багато питань,
які стоять перед молоддю
в інших країнах, акутальні і у нас. Студреспубілка
має унікальний формат,
аналогів я не знаю. Може,
це трохи пафосне порівняння, але Це як у Греції
Олімпіада. Так і Україна
-свою Студреспубліку.

слово від редакції

за матеріалами
редакції

Після слів керівника гри, Павла Вікнянського, наша редакція хоче
презентувати вам статті про заходи, які пройшли протягом
року, які готували нас до самої головної ГРИ РОКУ.

проект,який готовий був захищати і доказувати, що він найкращий. До речі, переможець Нового старту на іншому заході
виграла 10 тис. доларів для реалізації свого
проекту. Гравцями були молоді
люди з різних
вузів України, з
різноманітними
спеціальностями
і поглядами на
життя та нашу
державу вцілому.
Для
більшого
ефекту в грі була
навіть створена Світова експертна рада,
яка
керувала
всім світом і
більшість
робилося так, як
хотіли
цього
учасники, які до
неї увійшли. Як
один із учасників
Світової ради можу сказати, що для
світу Україна ніщо, вона відіграє лише
роль сировинного придатка та роль
обслуговуючої території для інших
сильніших держав.
Однак, сьогодні я перегортаю сторінку
ОДГ і переходжу в реальне життя. Я провела аналіз стратегії для України до 2050
р. і можу сказати, що ми зробили величезну справу. Ця стратегія є великим кроком
вперед для розвитку нашої держави. По –

Віра Андріюк
- Депутат Студ ентського парламенту України

перше, вона написана не просто тому, що
стояло таке завдання, а прожита всіма
гравцями. По – друге, хоча й написана досить молодими людьми, однак кожен із них
є професіоналом у своїй галузі. По – третє,
і найголовніше, зроблена справжніми
українцями, яким не байдужа доля рідної
країни.
Цікаво те, що було представлено 2
стратегії, які не лише не суперечать одна
одній, а більше того є доповнюваними
між собою. Над ними попрацювала група
«зшивки», до якої увійшли деякі учасники Нового старту та постійні експерти
Студреспубліки. Зараз Стратегія – 2050
є цілісним документом, який потрібно
лише втілити в життя. З упевненістю
можу сказати, що Україна має достеменно
прописаний шлях на 40 років вперед. І саме
головне, вона бачить точку опори, світлу
мету до якої варто прагнути.
Щодо кінцевої мети, то я думаю, що
в кожного українця вона своя. Я ж хочу,
щоб всі люди були щасливі, а Україна
процвітала. І для мене буде неважливо, де
це відбуватиметься: на Землі чи в Космосі.
Учасники Літньої Студреспубліки мають унікальну можливість під час гри
використовувати дану стратегію. І дуже
важливо, щоб розробивши ідеологію майбутнього стратегія України – 2050 не залишилася стратегією просто стратегією
на папері, а була втілена в
життя.

Ми написали Стратегію розвитку України до 2050 р. Давайте втілювати разом!
От і закінчився Новий старт і ще одна
ОДГ.
Цей проект відбувався, як на мене, у
якомусь іншому вимірі. Оскільки було
запропоновано
таку
кількість
різноманітних ідей, які здавалися
просто фантастичними. Однак, зі
слів авторів даних ідей - це все реально.
Найбільше мене вразили ідеї про те, що
Україна може вийти у світові лідери по
відправленню людей в Космос, про те,
що до 2050 р. знайдуться такі ліки за
допомогою яких люди будуть жити 300
років, про те,
що люди зможуть перейти
на абсолютне
обслуговування за допомогою роботів,
навіть будуть
діяти,так
звані, робото
– няні, а весь
зекономлений
час ми зможемо витрачати на себе,
на
власний
розвиток, на
навчання
і
відпочинок.
Участь у
проекті брали справді найкращі люди, оскільки їх
відбирали за якістю і презентабельністю
проекту. Кожний з них вже розробив свій

Інжинірінг Майбутнього

Шизофренія (з грецької. σχίζω — «розколюю»
+ φρήν — «розум») — поліморфний психічний
розлад чи група психічних розладів, для яких характерні відхилення в сприйнятті реальності чи
її відображенні.
Чи не знаходите ви дані симптоми характерними для значної частини людства сьогодні у
ХХІ столітті? Ступивши до 6-го технологічного
укладу, живучи в епоху генетичних трансформацій, освоєння космосу і нанотехнологій, Людство досі перебуває в стані апатійної невизначеності своєї ролі, функцій, та сенсу існування. На
фоні невизначеності виникає безліч спекуляцій
щодо цих питань та безліч способів «лікування»
фрустрації. Під впливом маніпулятивного навіювання в битвах за контроль людської свідомості люди перетворилися на казкарів та майстрів
самообману. Із кожною атакою Земля все більше
нагадує дім божевільних.
Рятувати людство потрібно не
від ядерної зброї чи вуглекислого газу, рятувати потрібно від тотальної втрати здорового глузду і
наростаючого хаосу.
Не вигадуючи велосипед можна
сказати, що для порятунку потрібна спільна мета, спільна ідеологія,
але не виписана з філософських
книжок чи містичних вчень не задекларована «бидло-елітою» на
передвиборчих папірцях, не вигадана черговим божевільним
Месією та шахраєм, а породжена
колективною свідомістю громад,
натхненних футурологічними роздумами, відповідна духу часу та
перетворена психологами і соціальними інженерами в позитивний ментальний вірус.
Гарантією «екологічності» та адекватності ідеології повинно стати її чітке та невід’ємне відображення в діяльності - циклічний взаємозв’язок із
стратегією існування, тобто стратегією розвитку людства як цілого і як кожної, гармонійно
поєднаної з іншими, спільноти.
Маємо зрозуміти, куди ж рухатись людству.
Відкидаючи усі накопичені за століття тотальної
маніпуляції архаїчні ментальні віруси, досліджуючи еволюційний процес, бачимо основну і в
наш час найвиразнішу тенденцію – розвиток. Досить обманювати себе картинками «простого»
минулого виправдовуючи неповноцінність та
неадаптованість. Майбутнє не настає для тих,
хто не спроможний його усвідомити. Протягом
мільйонів років Життя на Планеті розвивалося,
ускладнювалося, набувало нових форм. Людство підійшло до моменту чергових змін, у першу
чергу змін форм свідомості. Можливо найближчим часом Homo Sapiens доведеться конкурувати із штучним інтелектом в номінації «Вершина
еволюції живої матерії», можливо - з генетично
модифікованими та технічно вдосконаленими

гуманоїдами з пересадженим або вирощеним
мозком. Зрозуміло одне: життєвий майданчик
майбутнього - це лабораторія та полігон змагання технологій. Більша частина людства вже зараз катастрофічно програє це змагання і випадає
з еволюційного ланцюга.
В умовах світової деструктивної конкуренції
Україна має небагато варіантів, але є серйозний
шанс стати провідником Людства в нову Епоху
на новий еволюційний виток. Для цього потрібна неймовірна енергія думки і дії, що може народитися тільки в синергії усього українського
народу.
Хто знайде інструмент синергетичного
об’єднання - той і врятує Україну. «Першою
ластівкою надії» стала прогресивна молодь, свідомість якої синхронізувалася протягом 4 діб
у пошуках Стратегії-2050 для України в рамках
проекту Студреспубліки - організаційно діяльнісної гри «Новий Старт». Прориваючи рамки інформаційного «зомбопростору» та переносячи думки
на горизонт майбутнього, вдалося
побачити цивілізаційні тренди та
зрозуміти роль України у новій реальності світу. Стала очевидною
необхідність колективного, у всеукраїнських масштабах, доопрацювання та деталізації Стратегії,
перетворення її на всенародний
план розвитку. Каркас Стратегії,
готовий до широкомасштабного
оприлюднення, вражає своєю сміливістю та оголює безліч проблем.
Стала також очевидною необхідність об’єднання України довкола
спільної ідеї, ядром якої є Стратегія.
Ця надзадача вирішується на грандіозному синергетичному проекті Студреспубліки-2010, де тисячі молодих, обдарованих людей
об’єдналися спільним мисленням для проектування майбутнього.
За більшістю показників потенціалу розвитку Україна вже мала б бути серед незаперечних світових лідерів - колискою прогресу ХХІ
століття. Головною перешкодою є хронічна байдужість до майбутнього в першу чергу у так званої політичної еліти – «бидло-еліти», тому третім
завданням для розвитку України очевидно стане
безкомпромісна зміна правлячих кіл.
Досить «заліковувати» свою апатію невизначеності, адже незалежно від того чи перед смертю, чи перед реінкарнацією, чи перед вознесінням, або розчиненням у Всесвіті – на нас усіх
чекає цікава гра з реальністю. Залік і результат
у цій грі – командний. Де Команда – Людство і
Україна. Чи зможемо ми створити
командну дисципліну, командній
дух, командну мрію? Від цього залежить майбутнє Світу.

Олексій Жмеренецький

ЗиСР-II: Почему украинцы имитируют

Текущая ситуация в стране такова, что органы власти занимаются активной бездеятельностью.
Политические партии, претендующие на власть, ведут себя после выборов вполне предсказуемо,
но не менее шокирующе. Те же, кто считают себя молодыми и активными, занимаются имитацией
трудовой деятельности в ОСС или клонируют «импотентные» молодежные организации, при этом,
активно критикуя бездеятельность правительства. Невольно задаешься риторическими вопросами…
Молодежь Украины, о существовании которой политики и не подозревают
(или вспоминают перед выборами), не
без помощи более старшего поколения,
попыталась дать ответ на эти и другие
риторические вопросы в проекте «ЗиСР
II».
Еще в середине игры усилиями одной
из команд, стало понятно, что украинцы
не готовы брать на себя ответственность
за принятие решений. Видимо не прошло то время, когда правящих князей
заказывали в Киев из скандинавских стран наложенным платежом.
Результат игры говорит сам за себя. Молодежь (и не только) решила что пора действовать, пора
менять установки. Украине нужны политические партии нового формата (не путать с хорошо забытым старым), знающие про стратегии не по наслышке. Молодежные организации оказывается тоже
нужны, но не всякие. а только без управленческого ядра, зато с мозговым центром. Роль такого мозгового центра для новых политических партий и молодежных организаций должна брать на себя так
называемая «Фабрика Мыслей» (Think Tank). Это пожалуй самая новая и непривычная для Украины
организация (Что это такое и чем это запивают подробнее можно найти на сайте www.studrespublika.
com). Построением всех этих новых структур, и придется заняться «новому украинцу».
Факты констатировал С.А.

Олександр Бланк - політ технолог, експерт:

«Мета кожного, хто буде на Студреспубліці – перемогти»
«Ідеології в Україні зараз нема – навіть «списати», як це роблять завжди, немає звідки.
Ідеологія – те, у що люди по-справжньому вірять і навіть готові щось за це віддати, тому
дуже важливо, щоб кожен із наших учасників сам себе знайшов у цій ідеології»
Павло Вікнянській - Лідер Студреспубліки, керівник ігри:

«Новий сучасний світ — це кібернетичне середовище, де вирішальну роль
відіграватимуть знання та інтелект.»
«В скором будущем в Украине произойдет кардинальная смена власти. Та структура, которая выстроена правящей псевдоэлитой, разрушится. И это будет для нас и для всех молодых
политиков и лидеров настоящий шанс.»
Ира Тищенко - Президент Cтудреспублики-2009:
«ОДИ отличается во всём. Я по доброму завидую участникам
игры - в прошлом году были скучные пленумы на жаре, когда сейчас же это целое медийное
шоу с привлеченим кучи техники, известных тв-ведущих… это здорово! Каждый участник
прозреет сам от себя. Всем участникам ОДИ удачи»
Руслан Хасанов - заместитель руководителя игры:

«Вообще завтрашняя Студреспублика качественно иного характера. Тут
гармония смыслов будет достигаться с помощью современных телекомуникационных и медийных площадок. У каждого есть шанс донести свое мнение, позицию всем! Жизнь ускорится, а время растянется. Так мы успеем за четверо суток отыскать идеологию будущего!»
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