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ХРОНІКИ
«НОВІ ПРОГРЕСИВНІ ФОРМИ

СОЛІДАРНОСТІ В УКРАЇНІ, 

ЄВРОПІ ТА СВІТІ»

Офіційне виданн
я «XI Зимової Студреспубліки

»

Зацікавлені погляди

«Бути людиною - це бути в співмешканні з іншими: живими, 
мертвими та ненародженими»

Михайло Мінаков

людиною», «Інтерсуб’єктивність ем-
патії і солідарність», «Етика спільної 
біди», «Солідарність і політика», 
«Політика без солідарності», «ЄС 
та Рада Європи як креативність 
поколінь після Другої Світової», 
«ЄС як зона миру та солідарності, 
заснованої на верховенстві права», 
«Європа» як симптом пост-радянської 
дезорієнтації», «Криза Європи як 
криза солідарності», «ЄС трьох 
швидкостей».
Всі слухали в ідеальній тиші, з 
блискучими від інтересу очима. 
Навіть не віриться, що вже минула 
ціла година. Та слухачі не спішать 
відпускати Михайла Мінакова. Багато 
цікавих питань чекає на нього.

Сергій Белашко наводив прості 
приклади аби пояснити складні речі. 
Говорив, про грамотне поєднання 
системи заборон з системою 
стимулів, пояснив, як українцям 
нав’язуються системи солідарності, 
провів цікавий аналіз інформаційних 
суспільств в різних державах.

Заключним спікером сьогодні 
став політолог Сергій Белашко з 
факультативом «Неокорпоративізм 
і солідарність в інформаційному 
суспільстві». Експерт зазначив, що 
є різні форми людської взаємодії 
та соціальної інтеграції. Також він 
порівняв моделі взаємодії в різних 
країнах. Розповів, що профспілки 
створюються не тільки, щоб 
кошмарити працедавців.
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І без того ідеальний сонячний день 
покращити може тільки факультатив 
в “Зимовій Студреспубліці”. Всі 
учасники вже в передчутті початку 
колективної інтелектуальної діяль-
ності. 
Познайомившись, нам розпо- 
відають суворі, але справедливі 
правила мабутньої гри. Тепер, після 
виголошення учасників чотирьох 
груп, розпочинається факультатив. 
Здоповіддю на тему «Після демократії. 
Після Європи. Вик-лики для України» 
вийшов філософ, політолог та історик 
Михайло Мінаков. 
Роль спікера йому вдається легко. 
Окрім теми, було висвітлено
багато підтем: «Особливість буття

Профспілки для того, щоб кошмарити 
працедавців?

Цитати учасників/ць:

«Социальный статус, как 
нулевую точку, мы не 
выбираем»

Олександр Єжов

«Внутреннее воспитание, на-
ша внутненняя культура 
может повлиять на то, что 
у нас с солидаризацией будет 
проблемы. Может она нам и 
интересна, но мы воспитанны 
такие образом, что не будем 
её поддерживать».

Софія Дика

«Если есть порох дай 
огня- это прям как про 
эти выборы»

Цитати мудреців:

Андрій Окара
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Холодна прогресія

Минуло 4 години від початку. Та 
цікавість учасників не згасає. 
Не встигли  й кліпнути очима як 
розпочався факультатив «Інститу 
ціолізована солідарність як 
виклик Європи майбутнього» від 
культурологині Анни Глезер. Спікерка 
влучно розбавляє жартами свою 
доповідь. 

Анна Гезер поділила солідарність 
на індивідуальну та структурну. Це 
дало змогу більш поглибитись в тему 
доповіді. Вона пояснила, що багато 
рухів ЄС будуються на розумінні 
плюсів проектів. 

завданням – поданням доповіді у 
вигляді схеми, єдиною, хто вцілому 
зміг поєднати форму і зміст – це 
була 1 група, за що й отримала 
максимум юнітів. Вцілому, учасники/
ціне розуміли, як правильно 
відповісти на поставлені питання, 
часто були зауваження, що виступи 
фрагментарні, а схеми поверхові та 
схожі на перелік синонімічних рядів.

Всіма улюблена ОДГ розпочата! 
Першим пленарне засідання було на 
тему: «Наші досвіди громадянської 
солідарності». 4 групи готували свої 
виступи. Та не все виходило ідеально. 
На виголошення презентації було 3 
хвилини.
Четверта група не встигла до кінця 
завершити доповідь, хоча відповідь 
була доволі змістовна, 2 і 3 вцілому не 
справилися з основним поставленим

«Думать о себе в первую 
очередь говорит о эгоизме, 
думать обо всех говорит о 
благополучии общества.»

Цитати мудреців:

Її позитивна налаштованість пере-
дається всім учасникам/цям. Досвід 
проживання в Німеччині дав свій 
відбиток на факультативі. Цікаві 
факти, приклади та порівняння, що 
змушуютьс лухачів/ок замислитись, 
були втілені в доповіді.

У даний час відбувається стратегія 
«держави вузької солідарності». Це 
значить, що фінансування наших 
соціальних інститутів почало 
зменшуватись в користь радикальної 
економії.

Анна Гезер

Пограємо?

Друге пленарне засідання було на 
тему: «Що заважає солідарності?». 
Учасникам/цям було важко зібратися, 
ні одна група не змогла намалювати 
змістовну схему. Вони були 
поверхневі та підходили не лише для 
розгортання цієї теми, але й будь-якої 
іншої. З кожним разом групи мають 
менше часу на представлення своїх 
доповідей, а критики від експертів 
стає дедалі більше.

Результати 1 дня:
1 група – 27
2 група – 15
3 група – 17
4 група – 25 

Але це тільки початок! Чекаємо 
на ще більш запеклішу гру другої 
доби.


