спубліки»

вої Студре

Трансформація світу

Коментарі від учасниці
София Дикая - участница «XI
Зимней Студреспублики»

Народний депутат з партії «Народ
ний фронт» Максим Бурбак приїхав
на ЗиСР-ХI, аби поспілкуватися з
прогресивною молоддю. Розмова була
дуже гострою.
Все більше і більше людей стають
байдужі до політичної ситуації в
Україні. Суспільство просто нена
видить владу. Спікер наголосив
що, два останні роки підуть на
обслуговування внутрішнього бло
ку. Люди потребують державу як
інституту, тільки їм необхідно це
зрозуміти.
Політики розуміють через що
їхні рейтинги падають. Треба ма
ти мужність, аби продовжувати
вести свою політику з низькими
рейтингами. Кандидати в президенти
обіцяють поліпшення економічної
ситуації, хоча не мають до неї ніякого
відношення. Це просто пил людям в
очі.
На завершення Максим Бурбак
додав: «Політика - це не хобі, а про
фесія. І нею потрібно займатися про
фесійно».
Далі
учасники/ці
задавали
абсолютно різні, але дуже критичні
питання. Однією з ключових тем –
була мова і прийняття мовного
закону. Говорили й про тарифи, газ,
реформи й інші проблемні моменти
України. Звісно, велася мова й про те,
як солідаризувати українців та спасти
країну.
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- Какие Ваши ожидания от сегод
няшнего дня?
- Я думаю, что будет всё намного
серьёзнее, потому что вопросы уже
будут более глобального характера,
более интересные и я думаю, что мы
с группой сможем показать хороший
результат. Потому что очень хорошие
эксперты собрались и участники тоже
достойные.

я «XI Зимо
ійне виданн
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Бабусі не об’єднуються?
Відбулось пленарне засідання №3
на тему: «Звідки береться відпові
дальність?» Під час доповідей груп
виробилися 4 позиції.
Неоліберали виголосили презен
тацію про передумови (привід та
причини). Учасники пояснили, що
для
об’єднання
будь-яких
груп
необхідно мати лідера. І всі ми
тут об’єднані ціллю. Якщо люди
не об’єднуються, значить немає
причини.
Культурні
марксисти
пояснили
свою
інтерпретацію
культури. Анна Глезер зазначила:
«Щоб розуміти соціум вона (людина)
повинна розуміти культуру».
Усоціал-дарвіністів була най
більш візуально насичена презен
тація. В ній було розписано три
рівні солідаризації, які базуються на
піраміді Маслоу.
Прогресисти пояснили, що свою
потребу ми реалізуємо волею. Саме з
неї береться наша солідаризація.

- Довольны ли Вы тем,
что
поехали сюда?
- Да, довольна. Здесь и природа
хорошая и коллектив, компания
хорошая и люди умные. Поэтому
интересно.
Редакційна група:
Бренд-менеджерка: Віра Андріюк
Журналістка: Тетяна Антонова
Верстальниця: Юлія Горда
Фотограф: Андрій Расенчук
Тираж: 50 прим.

РМИ
ЕСИВНІ ФО
«НОВІ ПРНООГРСТІ В УКРАЇНІ,
СОЛІДАР СВІТІ»
ЄВРОПІ ТА

В кінці засідання було виокремлено
ключові питання:
1. Що робити з тим, хто не хочу
солідаризуватися?
2. Чи можлива солідарність без
самопожертви?
3. Конфлікт міжколективним та
індивідуальним.

Цитати мудреців:
«Если бы вы были норма
льными, вы бы сюда не при
ехали»
Сергій Белашко
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Снайпер-спецкореспондент

Запеклий поєдинок

Пілар Бонет наводила досить
жорсткі життєві приклади. Вона
дізналась, як від холоду помирали
люди літнього віку в будинку при
старілих. Вона одразу повідомила
про це ЗМІ. Першість - запорука
успіху. Не потрібно боятися того,
що відбувається. Кричіть про ваші
знахідки!

Факультатив «Солідарність і сво
бода слова» провела спец. корес
пондентка іспанскої газети ElPaís
Пілар Бонет. Вона зізналась: «Для
меня выступление здесь на самом
деле выбор». Розповіла про те, що
бачить себе наче снайпера. Вона знає
точно, що треба описувати чесно те,
що бачиш зі своїми протиріччями.
Це необхідно робити обережно, адже
можливо завдати шкоди людині,
своїми журналістськими діями.

Потрібна самопожертва для того,
щоб перетворити прості та шаблонні
слова на дієві. Журналістика містить
багато питань, на які досі не знайдено
відповіді. Не зважаючи на свій досвід
та багаж знань, Пілар Бонет разом з
нашими учасниками та експертами,
шукає відповіді на хвилюючі питання.

Пройшло пленарне засідання №4
на тему «Супротивники солідарності».
Неоліберали розповіли про про
тивників солідаризації в широкому та
вузькому понятті. Створили систему
піраміди, яка включала такі пункти:
я, група, місто, країна, світ.
Прогресисти поділили державу
на парламент, владу та міністерство.
Крім того, вони доробили минулу
презентацію і вказали, що джерелом
солідаризації є усвідомлення та воля.
Соціал-дарвіністи (праві) виділили

солідарність та противників кон
куренції. Поділили противників на
тоталітарну владу та капіталізм.
Культурні
марксисти
пре
зентували
піраміду
формування
культури. Виголосили свою систему
суб’єктів: глобальне – відсутність
суспільного
договору,
корпорації,
національні
держави;
суспільне фінансово-політичні
групи
(легі
тимації власної влади); спільне солідарність
груп
та
антигруп;
індивідуальне - автономія індивіда.

Цитати мудреців:
«Во
время
войны
правда оказывается в
дефиците»
Михайло Мінаков

Цитати мудреців:
«Солидарность – это как
Алёнка…»

Сергій Белашко
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«Превратите ваше ра
зочарование в топливо»
Пілар Бонет

Результаты:
Неоліберали – 38 юнітів
Прогресисти – 37 юнітів
Праві – 20 юнітів
Культурні максисти – 42 юніти
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