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1 - ВСТУП 
 

ЗАВДАННЯ ФОНДУ “РОМУАЛЬДО ДЕЛЬ Б’ЯНКО” 
Головною метою діяльності Фонду є створення міжнародної інтеграції; наш Фонд 
організовує у Флоренції зустрічі та різноманітні заходи міжнародного рівня, на яких 
молодь різних країн і різних культур може краще пізнати одне одного та розвивати й 
зміцнювати дружбу і співробітництво, що сприяє зміцненню справи миру у всьому 
світі. 

 
 

2 - ПЕРЕДУМОВИ 
 
2.1 - ЖИТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Життя – це постійне віддзеркалювання сучасних людських відносин. Наш Фонд 
трактує таке зобов’язання як внесок у справу розвитку широкої міжнародної мережі 
взаєморозуміння та справжньої дружби, що особливо важливо у даний історичний 
момент, коли зростає кількість мігрантів та відкриваються кордони раніше ізольованих 
держав. 
 

2.2 - СВОБОДА ТА ЦІННОСТІ 
Ми маємо на увазі тих, хто після тривалого періоду життя під “не демократичним” 
режимом сьогодні насолоджуються свободою думки, свободою слова, голосування, 
вибору релігії, інакше кажучи, свободою вибору вільної дії. Все це допоможе їм 
підняти рівень добробуту, що призведе до підвищення усвідомлення особистих 
можливостей та більшої впевненості в собі. Все вище згадане є дуже позитивним, але 
що для цього необхідно? 
 

2.3 - ЕГОЇЗМ І КОНСУМИЗМ 
Існує можливість втратити здатність оцінювати спонтанність і задоволення від 
ентузіазму навіть у дрібницях, запропонованих з щирістю. Така втрата не є позитивним 
фактором, оскільки призводить до звички “користуйся і викидай”, виходячи за межі 
логічної необхідності. Така культура призводить до торжества егоїзму з його 
руйнівною дією також і у сфері суспільних відносин навіть в сім'ї, яка завжди була і є 
основою нашого суспільства. 

 
2.4 - ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ – ІНДИВІДУАЛІЗМ І САМОТНІСТЬ 

Розвиток технологій веде до розширення комунікацій, а це означає – до більшого 
ризику підвищення індивідуалізму, отже, і до самотності. 
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2.5 - ЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ 
Існує ризик втрати головних людських цінностей. Ми відчуваємо себе ніби втягнутими 
у безумство. Який вибрати напрямок? 
У чому полягає соціальний і культурний прогрес? Нажаль, сьогодні поширюється 
марне, методичне, короткозоре відчуття втрати страху перед загрозою втрати 
природних запасів людських цінностей без будь-яких оцінок того, що може бути 
заслуговуючим довіри розвитком. У державах, де раніше панувала тоталітарна система, 
індивідуум ховався в самому собі, щоб захистити свою особистість, свої особисті 
цінності. Ми можемо спитати самих себе, чи може відсутність демократії у цих країнах 
призвести до заморожування деяких вічних людських цінностей? Якщо це так, то ми 
запитаємо себе ще раз, чи в змозі країни, які страждали від відсутності демократії на 
протязі тривалого періоду, сьогодні, коли вони відроджують свої древні людські 
цінності, - чи зможуть вони допомогти іншим країнам об’єднати їх спільні зусилля для 
того, щоби ці цінності були основою їх взаємних відносин? 
 
 

3 - ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ТА МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ 
 
Культурна спадщина може бути потужним рушієм для організації зустрічей, 
взаємообміну знаннями, міжособистими знаннями, розуміння та дружби: туризм може 
стати могутнім стратегічним елементом для зміцнення миру у всьому світі. Щодо 
традиційного туризму, то він, звичайно, є засобом задоволення індивідуальних потреб, 
тобто, егоїстичним туризмом. 
За звичаєм, туристи не інтегрують з населенням тієї країни, яку відвідують. 
Традиційний туризм як швидкий туризм другої половини ХХ-го століття, ризикує 
сприяти зростанню індивідуалізму, безпосереднім наслідком якого він частіше всього 
буває. 
Історичне місто, яке приваблює туристів, змінює свій зовнішній вигляд настільки, 
наскільки це йому необхідно, щоб запропонувати відповідні послуги на рівні 
міжнародного туризму, але тільки заради бізнесу: турист, що поспішає, звичайно, не 
зацікавлений у встановлюванні дружніх стосунків з мешканцями того міста, яке він 
відвідує. Той обмін словами, поглядами і т.п., який звичайно має місце, це звичайний 
обмін люб’язністю на основі бізнесу (з метою купити і продати), результатом якого є 
“поширення олії у воді”, тобто, інтеграція у даному випадку неможлива. Крім того, 
місто, яке приймає туристів, працює у сфері надання туристичних послуг; тому воно, 
перебуваючи у своїй відповідальній виробничій фазі, зорієнтоване на ділові контакти, а 
тому має ментальність, обмежену тільки торгівлею. Але часто таке туристичне місто з 
причини спонтанності самого такого феномену, недооцінює важливу роль планування 
та управління зростанням туристичного припливу, ризикуючи викликати негативні  
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ефекти такого неконтрольованого багатства. Планування як таке, могло б сформувати 
межі та умови розвитку, що заслуговує довіри, оскільки місто не може постійно  
 
 
підвищувати кількість туристичних притоків, не ризикуючи при цьому втягнути у 
ситуацію, що склалася, своїх громадян. Інакше кажучи, без пошуку розвитку довіри, 
що заслуговує на увагу, ми ризикуємо викликати у громадян туристичних центрів 
сприйняття туристів як негативний фактор для міста і для них самих, а не як джерело 
багатства. 
Задля інтересів мешканців міст, туристів та задля інтересів майбутнього історичних 
центрів ми повинні визначити завдання кожної окремої системи міста у справі 
встановлення меж можливого розвитку, задля того, щоб поступово місто не 
перетворювалося у суцільний музей для туристів, тобто не для проживання власних 
громадян, тобто зовсім не місто. 
У заключному Документі Конференції у Кракові 26 жовтня 2000 року Комітет 
наполягає на думці, що не керований туризм – це туризм, що завдає шкоди. 
 

 
4 - ПРОПОЗИЦІЯ: ЛАБОРАТОРІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІЗ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДКРИТТЯ ДРЕВНІХ ЦІННОСТЕЙ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
 
4.1 - ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЛАБОРАТОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 
Ми вважаємо можливим організацію зустрічей, щоби сприяти зростанню 
безпосередньої соціалізації між людьми, які презентують різні країни та культури, а 
також з метою різноманітити діяльність Центру “Культура Міжнародної Інтеграції”. З 
цієї причини ми віримо в ефективність діяльності організації такого типу, яка 
забезпечить зустрічі людей щодо кращого пізнання одне одного та розуміння 
справжніх цінностей тих та інших, та сприйняття відмінності між ними як царини 
культури, які необхідно пізнати і зрозуміти; організації такого типу, яка забезпечить 
зустрічі людей з метою “повного хімічного розчинення” однодумців між собою, 
створить справжні багатства, що сприяють здійсненню мрії про кращий світ. Не 
заглиблюючись у деталі, ми можемо дійти висновку, що можливі два головних 
різновиди зустрічей: 
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1 – Туризм: 
 

- туризм з необхідності бізнес, лікування на водах і т.д. 
 

- егоїстичний туризм туризм для задоволення індивідуума: 
культурного, спортивного і т.д. 

 
2 – Діяльність Центрів з Дослідження Міжнародної Інтеграції. 
Інакше кажучи, аби протиставити зростаючий індивідуалізм і поверхневий характер 
туризму, що постійно збільшується, ми пропонуємо особливу форму зустрічей з метою 
пізнання самих себе, цьому сприяє діяльність Центрів з Дослідження Міжнародної 
Інтеграції. 
Ми впевненні, що наша організація, яка має потребу в економічних та фінансових 
ресурсах, зацікавлена також у діяльності цих Центрів з Дослідження Міжнародної 
Інтеграції задля забезпечення кращого розвитку на початку третього тисячоліття, коли 
превалюють гроші, влада, престиж і задоволення заради задоволення, котрі повинні 
бути на рівні простої стратегії, а не бути самоціллю; у третьому тисячолітті поняття 
“бути” повинно повністю превалювати над поняттям “мати”. 
Результати наукових досліджень у Лабораторіях Міжнародної Інтеграції повинні 
природним шляхом впроваджуватися в повсякденне життя. Діяльність Центрів з 
Дослідження Міжнародної Інтеграції спрямована на активізацію зустрічей, взаємного 
пізнання, взаєморозуміння і, таким чином, встановленню дружніх відносин між 
людьми, зміцненню справи миру у всьому світі, у першу чергу, все, що стосується 
молоді різних країн та культур. Засобом такої діяльності є вільна ініціатива, щоб 
кинути виклик з використанням фантазії та індивідуальних здібностей, а також 
динамізм, ентузіазм ті відчуття відповідальності кожного учасника за цю справу. 
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5 ВИСНОВОК 
У ЛАБОРАТОРІЯХ, КРІМ ПРОБЛЕМ МИРУ 

 
Крім проблем Миру розроблюються методи з метою акцентувати усю важливість 
життя як взятого на себе завдання, щоб сприяти перетворенню стилю нашого 
ділового життя, яке дуже часто перебуває під впливом нашого повсякденного життя, 
що базується на принципі “використовуй і викидай”; стиль життя, фундаментально 
протилежний концепції обговорення та перетворення, сьогодні є надзвичайно дорогим. 
 
 
Життя як зобов’язання – це засіб не оцінювати негативно наш метод вивчення 
минулого, нашої історичної спадщини та наших соціальних цінностей. Вільні країни 
мають прийняти рішення про інвестування значних коштів у процес міжнародної 
соціалізації, оцінюючи його як стратегічний фактор рівномірного зростання свого 
суспільства для забезпеченню контролю за індивідуалізмом та за егоїзмом, для 
сприяння науковим дослідженням, збереження, реставрації та реабілітації цінностей 
соціалізації, для більш високої оцінки дружби між народами у боротьбі проти світу 
самотності. 
 
 


