
1. Бібліотека «Coціаріум» 

 

 

          Обставини задуму.  З 2008 року у нас в мiстi була розпочата iдея архітектурно-

го конкурсу проекту бібліотеки пам’яті одного народного депутата. Тоді я i взявся за 

створення виду будівлі. Близько півроку я по вечорах креслив ескізи планів споруди, 

проте тоді у 2010 роцi  отримав лише буклет з роботами учасників. А декілька днів 

назад з сюжету новин дізнався про телепроект «НЛ».  

          Мій проект ще на віртуальному етапі, але я знаю організації, що могли б 

проконсультувати по будівельним питанням, прорахувати кошторис всього 

будівництва, за їхніми умовами.  Орієнтовна вартість декілька десятків мільйонів 

гривень. Час зведення близько 18 мiсяцiв, при заключених договорах з підрядниками 

та регулярних постачаннях будматерiалiв. За коштами треба звернутись до великих 

фондiв, меценатiв. 

          Перспективність  задуму:  після побудови та введення в експлуатацію будівля 

може вийти на часткову самокомпенсацiю наявних фінансових витрат 

(електроенергія/вода, зарплата персоналу) за рахунок  здачі в аренду підвальних 

кімнат, залів для конференцій, друкувальних, комп’ютерних та iнтернет послуг, 

буфету, проте потребується розрахунок з бiльш точними данними. 

          Бiблiотека дозволить молоді та різним людям багатогранно, раціонально та з 

пользою проводити свій час у зустрічах, навчанні, пошуку інформації  та відпочинку. 

           Чому беру участь у проекті? Спроба створення корисного інформаційно-

культурного місця для населення. Запримiтитись для однієї дівчини. 

             

  

 

 

 

 

 



2. Moral abuse control center 

Центр культури та здоров’я 

           Ціль. Для зменшення негативного впливу ефіру телебачення на населення треба 

зробити центр з контролю за змістом програм, що виходять за межі людських етичних 

норм. Також однією з функцій організації є сповiщення про побутовi моменти, якi можуть 

нашкодити здоров’ю та життю. 

          Глядачі  також зможуть допомагати роботi таких центрiв повiдомляючи на 

електронну  пошту інформацію про сюжети програм/фільмів/телепередач в ЗМI, що можна 

було б показати пiсля 22:00 або зовсім не показувати.   

          Далi робити запит до каналу, за часом виходу програми перевіряти iнформацiю та 

виписувати попередження джерелу та здійснювати iншi стимулюючi заходи.  Якщо випадки 

будуть продовжуватись – накладати штраф, частка якої віддається як премiя особi, що 

повідомила про це.  

 

          Центр може бути створений при Департаменті культури в районних центрах, тому не 

потребує неймовірних грошових затрат, необхідна лише кiмната з комп’ютером, iнтернетом 

та операторами-редакторами, якi мають широкий кругозір, що будуть відслідковувати, 

класифiкувати та сортувати iнформацiю. Термiн виконання орієнтовно 2 тижнi - подати 

об’яву для пошуку 2х кандидатів, пiдiбрати офiс, а мiський голова, представник 

департаменту культури мають пiдписати указ про створення вiддiлу та посад. Результат 

роботи за тиждень подається у виглядi програми на місцевому каналi десь раз на два тижнi. 

           Де-якi вiдеоматерiали з новин по ТБ можливі для перегляду лише спiвробiтникам 

внутрішніх служб. Зiбрано близько 9 аркушiв (до 150 випадкiв) з доказами-прикладами 

сюжетів, що краще б їх не показували у новинах та фiльмах. Періодично по місцевих 

каналах (де погана кримiнальна статистика) треба показувати cоцрекламу, де вказувати - що 

ввечерi бажано сплановувати свiй маршрут, так щоб вiн проходив через освiтленi місця. 

Дiтям не пiдходити до незнайомих осiб, коли наближається агресивний пес – що робити. 

Якщо сталась якась небезпечна ситуацiя, як дiяти. В школах до урокiв валеологiї та 

фiзкультури слiд внести в програму способи самозахисту. Вказати на межi допустимої 

оборони (запросити юриста з академiї МВС). 

           Можливi пункти до Кодексу мовлення, на прикладах: 

- при показуваннi новин про ДТП - нiяких крупних планiв, iнтерв’ю з родичами (лише якщо 

самi забажають); 

- побутовi вбивства - в новинах достатньо промови диктора без вiдеосюжетiв; 

- якщо хтось випав з вiкна школи, журналiст не повинен включати професійну говiркiсть та 

добавляти - можливо це було самогубство (зайвi iдеї дiтям не потрiбнi) - вказувати лише 

факт подiї, а результат має об’явити розслiдування; 

- кулiнарнi шоу: процеси розрiзання продуктiв iз тварин не показувати детально; (було й 

iнше - одна полiтпaртiя принесла вiдрiзанi голови свиней до облради...). 



- програми про мисливство - хоч в який час будуть показанi - у добру сторону на психiку не 

будуть впливати...  

- частi програми з розслiдуваннями (особливо де детально показують/описують хiд 

слiдства) можуть вводити населення в депресiю (а з погiршенням психосоматики- гiрше 

починають працювати легенi, серце i випадки зi смертями в школах на уроках фiзкультури 

можуть бути пов’язаними з цим явищем), а в гiршому видi - до злочину; 

- медичнi програми потрiбнi (бо примiтивнi знання біології зі школи не завжди 

залишаються), але перед сюжетом з операцiєю давати попередження; при наявностi 

вiдкритих частин тiла, попередження про бажаний вiк аудиторiї;  

 - в шоу програмах з нестандартними громадськими об’єднаннями, ЕМО течiями, чи 

особистостями, при наявностi медичних манiпуляцiй над тiлом - татуаж; пiрсинги, проколи 

шкiри, введення стороннiх "декоруючих" предметiв пiд шкiру - вказання на можливi 

наслiдки здоров’ю. 

  - агресивна реклама (один з трьох видiв) - для найбiльш швидкого запамятовування за 

короткий час, при цьому використовується збiльшена гучнiсть звуку, крики, каскадерськi 

трюки (молодь стрибає по конструкцiям на дахах...) - встановити допустимi лiмiти по 

контенту для створювачiв.   

 - показ iноземних фiльмiв - не перекладати значення слiв напряму, згладшувати значення 

найближчими синонiмами. 

- обдумувати соцрекламу, бо створювали й таку, коли для запобiгання появи шкiдливих 

звичок у дiтей, напряму показано, як це робити (www.youtube.com/watch?v=eXOGlYrlb3w). 

          Якщо у когось в квартирi відбулась неприємність, не треба вриватися туди з камерою 

для шоу, кажучи – "якi ж ви тут нероби, бездарi, збираєте всякий мотлох, за дiтями не 

слідкуєте", а в програмах перiодично інформувати, що  треба планувати справи та бюджет 

на мiсяць, відпочивати правильно (не телевізор чи планшет дивитись, а робити повне 

розслаблення, як у йозi, на природi, але не під час руху по дорозі, бо у сучасної людини 

накопичуються десятки задач, що вона тримає в собi, при цьому у когось відбуваються 

головні болi, порушення памятi, вiд чого можуть бути трагедії, як забування дитини на 

морозi чи у машинi пiд час спеки; перебуваючи в лісах перевіряти шкiру дітей на 

вiдсутнiсть клiщiв вiд яких може з’явитися хвороба ДЦП; поступово пiднiмати питання 

замiни автоматiв та проводiв живлення для запобігання пожеж; самому слiдкувати за 

витяжкою для попередження ракових захворювань у жiнок, що довго стоять бiля печi на 

кухнi та отруєнь чадним газом у приватних домоволодiннях.    

 

          Мета – вплив на формат вiдеоконтенту на телебаченні, підняття культурного та 

інтелектуального рiвня населення, запобiгання надзвичайним ситуаціям(як у домi так i на 

вулицi), запобiгання хворобам, що зменшить витрати міського бюджету (на вбирання 

помальованностi стін на вулицях, на ремонтi зламаного), сприятиме туристичнiй 

привабливостi мiст.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=eXOGlYrlb3w

