Фестиваль «ДоброТи» у Києві!

3-4 листопада у Києві відбувся Третій Міжнародний фестиваль «ДоброТи»! Це було
чудове свято! Ми з родиною провели два дивовижних дні в атмосфері добра,
пізнання і радості. Від цього заходу стільки спогадів та вражень, що, чесно кажучи,
аж дух захоплює!

На фестивалі було чимало цікавих подій. Та найважливішим і найцікавішим проектом, на
нашу думку, стало обговорення соціальних тем за круглим столом. Гості фестивалю з
радістю ділилися своїми ідеями, гаряче обговорювали різноманітні питання, шукали
вирішення насущних проблем у суспільстві.

Доки діти вчилися прикрашати пряники на лагоді від чеських гостей, ми з чоловіком
відвідали круглий стіл на тему «Створи cвій інтелект-центр».

За круглим столом були присутні люди з різних міст і країн. Всі вони — активні, цікаві,
приїхали cюди для того, щоб шляхом об’єднання зусиль знайти відповіді на такі питання:
«Що може зробити кожна людина для зміцнення культурної основи суспільства?», «Яким
шляхом треба йти, щоб відродити культурно-моральні цінності в суспільстві?»
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та ряд інших питань. Це дало можливість почути цікаві думки.

На круглому столі, присвяченому інтелект-центрам, ми порушили питання про те, що дане
поняття не обмежується лише бібліотеками, адже кожна людина може створити свій
інтелект-центр на базі якоїсь хорошої ідеї. Головне — це бажання кожного підвищити
свій інтелектуальний рівень та поділитися знаннями з іншими.

Також порушувалась досить важлива проблема достовірності інформації, яку
поширюють ЗМІ та Інтернет. Абсолютно вірно зауважив Андрій Михальчук (ведучий), що
джерелом майже всієї наявної інформації у ЗМІ та Інтернеті (окрім новин) є книги. Але,
на жаль, не завжди її подають у первісному вигляді. Тож глядачі та читачі отримують
вже видозмінену, неточну інформацію. Для того щоб інтелектуально розвиватися,
розуміти справжню суть історичних і наукових фактів, необхідно перевіряти всі дані в
книгах! І тоді ніхто не зможе керувати масою людей, нав’язуючи спеціально змінену
інформацію.

Атмосфера за круглим столом була доволі дружня. Кожен висловлював власну думку, усі
разом шукали вихід із різноманітних проблемних ситуацій, що склалися в суспільстві, — і
знаходили!

Наз з чоловіком надихнула ідеєя об’єднати людей нашого району навколо теми «Навіщо
ми дивимося телевізор, і яку інформацію нам нав’язують з телеекранів». Я вважаю, що
ця тема знайде свій резонанс серед мешканців нашого будинку і району. Про це, я
сподіваюся, ми скоро напишемо в «Лагоду» (поділимося досвідом).

Загалом, було цікаво і зовсім не хотілося розлучатися з учасниками обговорення. Велике
спасибі всім організаторам та учасникам круглого столу за інтелектуальний внесок у
розвиток сучасного суспільства!

Ну і, звичайно ж, нам запам’ятався, надихнув і вразив виступ Молодіжного театру
«Лагода». Ми з дітьми вже бачили раніше притчі «Про Совість», «Про пошуки Істини»,
але із задоволенням насолодилися видовищем ще раз. Ці постановки, як на мене, можна
дивитися не один, і навіть не два рази. Адже під час кожного перегляду відкриваєш для
себе щось нове, краще сприймаєш глибинну суть притч. Дякуємо акторам за такі
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прекрасні вистави!

Нова танцювальна постановка притчі «Про Крижинку» залишила відбиток глибокої
мудрості, радості і дала можливість замислитися про те, навіщо живе людина. Молоді
актори продемонстрували на сцені красивий танець, в якому кожен глядач побачив свій
таємний зміст. Хочеться подякувати цій молоді за те, що вона розвивається, рухається
вперед і дарує людям незабутні хвилини внутрішнього щастя і радості!

Показ соціальних роликів нового формату знову (як і на двох попередніх фестивалях)
зібрав багато глядачів. Ці глибокі й мудрі сюжети не залишили байдужими людей.
Особливістю цих роликів, на мою думку, є те, що в них практично не акцентується увага
на самій проблемі, а показується простий шлях її вирішення. Найбільше нас вразив ролик
«Телевізор» — в ньому порушується важливі моментм щодо вихованні дітей, стосунків
батьків і підростаючого покоління. Спасибі велике творцям цього ролика! До речі, він
буде дуже доречним для нашого майбутнього обговорення соціальної теми «Навіщо ми
дивимося телевізор» серед жителів нашого району. Сподіваюся, що незабаром ми
побачимо соціальну рекламу нового формату, створену різними людьми, котрі вкладуть у
неї виключно позитивні моделі поведінки людини. Бо найголовніше при цьому —
передати досвід тим, хто хоче робити добрі справи сам, на своєму місці.

Насправді обмін досвідом, спілкування і згуртування однодумців — і було одним із
головних завдань цього фестивалю. Численні лагоди (майстер-класи), обговорення,
концерт, соціальні ролики — все це надихало на добрі та соціально важливі вчинки!
Сподіваюся, що після фестивалю ці помисли й прагнення знайдуть своє реальне втілення
в житті кожної людини.

Я дуже сподіваюся прочитати й інші відгуки-статті про цей фестиваль «ДоброТи».
Оскільки організаторам такого заходу, напевно, дуже необхідно мати зворотній зв’язок.
Їм важливо знати про те, що сподобалося відвідувачам, які ідеї вони для себе
запозичили, з ким познайомилися, що можна поліпшити в фестивалі. І справді, кожен
може допомогти зробити наступний фестиваль ще кращим, ще цікавішим і мудрішим!

Гарний настрій, дух свята і прагнення рухатися вперед залишаться в наших серцях
надовго. Ще раз дякуємо організаторам цього заходу! Дійсно, кожна людина на
своєму місці може творити добрі, потрібні і корисні вчинки, сприяючи
культурно-моральному відродженню суспільства.
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Родина Романенків
м. Київ.

4/4

