Напутнє слово вiд редакції “Хронiк”
Вітаємо новачків та бувалих республіканців, експертів та організаторів з ювілейною «Х Зимовою Студреспублікою»!
Вже вдесяте ентузіасти з усієї України
збираються разом, аби у дискусіях та
суперечках знайти шляхи вирішення
найгостріших політичних, економічних
та соціальних проблем. І якщо раніше у
полі зору республіканців була переважно Україна та її внутрішні проблеми, то
цьогоріч було вирішено долучитися до
обговорення та вирішення глобальних
проблем людства. Роззброєння, загроза переростання локальних конфліктів
у світові війни, пошук альтернативних
джерел енергії, катастрофічна ситуація
з екологією – все це та багато іншого
потребує термінового вирішення. Поки
наша країна ледь спроможна боротися
з корупцією, протистояти війні та впроваджувати реформи – чи зможе вона у
стані занепаду допомагати й іншим державам? І якщо так, то яка сфера діяльності найбільше стане у пригоді світовому
співтовариству? Впевнена, що республіканці знайдуть відповіді на ці питання,
адже не варто применшувати свій потенціал. Кожен з нас дійсно може змінити
світ на краще і це не пафосні слова, а
щира правда для тих, хто вірить та наполегливо працює. Я переконана, що при
температурі -25°С до Мигово дісталися
лише справжні інтелектуали та патріоти, які чітко усвідомлюють свою мету та
бачать шляхи її досягнення. До того ж
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ми приємно вражені кількістю новачків
на Зимці. Такі подорожі – вихід з зони
комфорту, можливість перевірити себе,
долучитися до спільної справи та прокачати свої знання та навички. Не змарнуйте ці 3 дні – будьте активними, ставте
питання, дискутуйте, аргументуйте власну точку зору, робіть все для того, аби
віднайти істину. Пам’ятайте, що краще
помилятися, програвати, але при цьому
інтелектуально зростати, ніж соромитися висловити власну думку та уникати
участі у грі. Ваші слова мають реальний
вплив на ситуацію – майте сміливість
презентувати свою точку зору та не бійтеся критики. Знайомтеся, спілкуйтеся,
вдягайтеся тепліше та не забувайте насолоджуватися мальовничими краєвидами
навколо.

Три дні роздумів та осяянь, наполегливої натхненної праці, поразок та перемог і вони розпочинаються прямо зараз!
А я обіцяю поспілкуватися з усіма
охочими, щоб зафіксувати всі ваші приємні емоції, побажання, зауваження та
коментарі на сторінках офіційного ЗМІ
«X Зимової Студреспубліки» – газети
«Хроніки».
З побажаннями продуктивної гри,
журналістка Дар’я Левковська.
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«Україна і людство: що ми можемо зробити для Світу?»
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Боротися й шукати, знайти і не здаватися!
Павло Вікнянський, лідер руспубліканців: «Тема гри – «Україна і людство:
що ми можемо зробити для Світу» прямо
стосується нас. Вона складна, вистраждана, але для нас цілком природна. Ми
прогнемо уникнути остаточної деградації країни. Вже давно стало очевидним,
що старі методи більше не працюють та
лише ускладнюють ситуацію. Тільки докладаючи креативних та інтелектуальних
зусиль зможемо поборотися з глобальними проблемами. Світові проблеми реабілітації війни як чогось нібито нормального,
ксенофобії, нерівності, загрози різноманітних несвобод – всі ці проблеми сер-

спільного блага як вищий прояв людського духу чи безкінечне перебування у
статусі безнадійної, але дуже гордовитої
провінції? Вирішувати це тільки нам.
Філософ Сергій Дацюк: «Рамкою у грі
у нас завжди була Україна. Але ми вийшли на розуміння того, що весь світ нині
у складному становищі. Ми переходимо
до розгляду людства та його глобальних
проблем. Тепер рамка нашої відповідальності – ціле людство. Україна знаходиться
в ситуації поразки та контрреволюції. Але
потрібно вистояти, вижити та тримати цю
рамку - що б не було. Саме з такою мотивацією нам всім треба увійти в гру».

йозні і прямо стосуються українців. Зараз
Україна фактично в самоізоляції і знову
намагається перекласти на когось відповідальність за власні проблеми. Що ж чекає
нас та нашу країну: вільна творчість для

«Кажуть, що все наше життя – це гра.
Але коли нами грають на шахівниці –
це зовсім не весело. Не будьте пішаками
у грі!», - Олексій Бурбак, громадський
діяч, друг Студреспубліки.
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Студреспублика connecting people!
Редакция «Хроник» ловила участников по всему Мигово, чтоб познакомиться и
пообщаться. Кто-то на “Зимке” впервые, а для кого-то Мигово уже успело стать
чуть ли не родным домом. Нам удалось пообщаться с девушками из Харькова.
«Я узнала о Студреспублике от главы
студ.совета моего университета. Я очень
заинтересовалась и решила пригласить
свою подругу – Яну. На «Зимке» я хочу
испытать себя, попробовать свои силы в
игре, пообщаться с людьми, ведь тут люди
со всей Украины с совершенно разными
взглядами. По моему мнению, главная проблема – недостаток хорошей медицины.
Жаль, что многие люди, которые могли бы
заниматься научной деятельностью в сфере здравоохранения в Украине, не могут
этим заниматься из-за финансовых трудностей. Возможно, в Украине могли бы
даже изобрести лекарство от рака, если бы
были ресурсы для этого».
София Лещенко, Студентка
Медицинского университета, факультет
Лечебного дела.

«На «Зимку» я приехала второй раз, первый
раз был фактически добровольно-принудительно (меня заставил Щерба…только ему не
говорите!). На самом деле, в прошлом году
я ехала вообще не понимая, что такое Студреспублика, ведь до этого я не занималась

«Студреспублика connecting people! Хочу
попробовать себя на журналистском поприще, внедриться в эту сферу. Ну и, конечно,
общение с людьми! Я считаю, что главная
проблема мира – голод. Мне кажется, что
если мы проведем сельскохозяйственную
реформу, модернизируем эту сферу, то сможем не только себя обеспечить, но и очень
крупно помочь миру».
Яна Моисеева, студентка ХНУ им.
Каразина, факультет Международных
экономических отношений и
туристического бизнеса.

общественной деятельностью. В этом же
году, будучи региональной координаторкой
по Харькову, я четко понимала, куда еду,
и ждала этой игры с лета. Мои основные
ожидания – получить новые знания и выработать интеллектуальный продукт, который
можно будет внедрять в регионе и который
поможет Украине. Для меня главной глобальной проблемой является отсутствие
свободомыслия, свободы слова, свободы
действий. Я думаю, Украина сможет помочь
решить эту проблему в мире, разобравшись
с ней сперва внутри страны».

Мария Корабельникова, региональная координаторка Студреспублики по
Харьковской области, студентка Государственной академии культуры.
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«Майбутнє революції»
Цьогоріч перший факультатив відбувся по
скапу, на зв’язку – знаний та авторитетний
філософ Михайло Мінаков. Тема актуальна
для Світу та України – «Майбутнє революції».

Про останні світові революції, їх причини та
наслідки говорив Михайло Мінаков.
«Фактически революция – создание новых
форм общения об общем благе. Сейчас в мире
происходят несколько революций одновременно. Во-первых, биотехнологии. Жизнь уже никогда не будет священной потому, что ученые
научились воссоздавать ее. Вторая революция
– информационная. В связи с этим возникает
гораздо большее равенство и может показаться, что сетевая анархическая утопия почти
воплощена в реальность. Третья революция
– преодоление колониализма. Колониализм
пал, но равенство не наступило. Существуют
страны, которые больше всего выигрывают на
торговле и обмене, другие же страны соглашаются со своей незавидной участью. Некоторые
государства находятся в статусе полупериферии-полуцентра. Также есть страны в изоляции, где происходят сепаратистские движения.
Четвертая революция только должна произойти, иначе мы существовать не сможем,
– идея заполненного мира. Вся полнота, которая выражается в демографии, системах
производства, распределения и перераспреде-

ления ресурсов, показывает, что управление
этим миром не возможно без создания других
структур, кроме ООН и тех, к которым мы
привыкли. Пятая революция касается того,
что не только корпорации подрывают силу
государств. Сейчас же некоторые большие города начинают соперничать с государствами и
подрывать их авторитет. Таким образом возникает новое неравенство.
Мы существуем как часть большого мира и
нам нужно быть готовыми к этим угрозам. Глобальные революционные процессы у нас идут
со свей спецификой. Например, революция в
биотехнологии предоставляет для нас угрозу.
Даже в самых далеких селах уже используются ГМО. Для Украины присутствует биотехнологическая не то угроза, не то выгода.
Сетевое общество для нас было источником стресса из-за неравенства. Наши Майданы
были напрямую связаны с сетевыми ресурсами. Через сеть общество узнало многие подробности о правящей власти, что спровоцировало революционные движения. Но сетевое
общество так же создает огромные возможности для авторитарного правления.
Мы – часть большого и сложного мира.
Воля является крайне важным ресурсом для
революций, которые будут вести к успеху. Разум – это воля к изменениям, к формированию
нового. Нам нужно знать, видеть и понимать
все, что ограничивает волю. Каждая революция имеет креативную и деструктивную
часть. Ни одной революции не происходит без
насилия и гражданской войны. Это нужно минимизировать, иначе мы будем снова и снова
повторять ХХ век. Была надежда, что гигантское небывалое уничтожение человека человеком наконец-то прервалось. Но сейчас есть
много предпосылок для создания новых кровавых земель. Для того, чтобы Украина вышла
на точку возрождения, нам необходимо вести
каждодневную работу по созданию новых
форм работы на уставшей, воюющей земле».
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