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Потенціал місцевого проєкту «Від себе» 
для створення громадянського ЗМІ

Вялкова І. О., к. соц. ком., 
доцент кафедри соціальних 
комунікацій. Маріупольський 
державний університет

У тезах проаналізовано потенційні можливості 
для створення громадянського ЗМІ на основі меді-
а-платформи «Від себе» (м. Маріуполь). 

POTENZIAL DES STADTPROJEKTS «VON MIR» 
ZUR SCHAFFUNG ZIVILER MEDIEN
In diesen Arbeiten wird das Potenzial für die 

Schaffung ziviler Medien auf der Grundlage der 
Medienplattform «Von mir» (Mariupol) analysiert.

У квітні 2019 року у рамках прес-клубу кафедри 
соціальних комунікацій Маріупольського державного 
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університету відбулася презентація незалежної меді-
а-платформи про культурне і громадське життя Ма-
ріуполя «Від себе». Засновницею проєкту і головною 
редакторкою стала тодішня студентка IV курсу спеці-
альності «Журналістика» Роксана Куранова. Сайт «Від 
себе» (створення якого здійснювалося в межах випус-
кного творчого проєкту бакалавра) став проєктом ГО 
«Безпечне місце», реалізованим у рамках програми 
«Українська ініціатива зміцнення громадської довіри» 
(UCBI II) за фінансової підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) [1].

«Идея состояла в том, чтобы предоставлять ин-
формацию не только «от себя», соблюдая баланс чест-
ной авторской подачи, но и «для себя», потому что так 
и есть. Мы – это часть мариупольской общественно-
сти. За основу была взята идея сайта лайфстайл-изда-
ния. Почему? Информационно-развлекательный жанр 
в Мариуполе еще не развит, а попытки новостных сай-
тов влезть в эту нишу, заканчиваются одиночными 
публикациями, погребенными под завалами пресс-ре-
лизов, ДТП и драк в общественном транспорте. Лайф-
стайл позволит нам рассказывать вдохновляющие 
истории о местных, и не только, жителях, показывать 
закулисье общественно-культурной жизни и обращать 
внимание на темы, которые ранее оставались в сле-
пой зоне мариупольских СМИ либо не могли быть ра-
скрыты в полной мере, по тем или иным причинам. 
Мариуполь – это больше, чем «последний форпост», ин-
дустриальный центр или «город Марии». Все это, безу-
словно, идентичности города М, но в первую очередь, 
Мариуполь – это люди, которые достойны того, чтобы 
быть услышанными, чтобы о них писали, думали и 
узнавали» [2]. Таку місію, мету проєкту та його цілі ви-
значає сама засновниця і шеф-редакторка та її коман-
да: «Засновникам цієї платформи дуже не вистачало 
лайфстайл формату, який би показував реалії «інду-
стріального центру» на Сході нашою країни. Тому, ми 
створили ресурс, який має на меті показати, чим жи-
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вуть маріупольці, які ідеї та ініціативи перетворюють 
місто на краще» [3].

Серед основних принципів діяльності меді-
а-платформи визначені наступнні: 

1) Ми НЕ транслюємо ідеї насильства, релігійної 
та расової нетерпимості, а також гомофобії, ейджиз-
му, сексизму та будь-яких інших видів дискримінації.

2) Будь-які комерційні матеріали маркуються як 
«промо», «партнерський матеріал» або «спецпроект».

3) Думки й погляди, висловлені авторами / ко-
ментаторами / блогерами у текстових публікаціях, 
можуть не збігатися із думками й поглядами редакції 
«Від себе» [3]. 

Тривала підготовча робота над проєктом вкюча-
ла в себе також проведення власного опитування ма-
ріупольців щодо довіри до місцевих ЗМІ: «Более 80% из 
них ответили, что не доверяют СМИ, другие отметили, 
что за темой войны, не видят прочих новостей. Горо-
жанам не хватает историй про самих себя» [2].  

Зараз медіа-платформа продовжує існувати, 
пропонуючи оригінальний інформаційно-розважаль-
ний контент з яскраво вираженим авторським стилем 
у рубриках «Новини», «Люди», «Історії», «Гайди», «Бло-
ги», «Тести», «Картки», «Репортажі». «Кроме того, на 
сайте вас ждут забавные тесты, заумные карточки, 
спецпроекты, а также типичные для жанра: куда по-
йти, что посмотреть и на что потратить деньги, чтобы 
получить максимум удовольствия, при этом, не выез-
жая за пределы города [2].

Визначені творчим колективом проєкту місія, 
мета, цілі, принципи діяльності, форма організації ро-
боти та формат дозволяють припускати, що медіа-плат-
форма «Від себе» з часом та за наявності певної фінан-
сової та інтелектуальної (маємо на увазі перейняття 
досвіду та консультативну підтримку існуючих грома-
дянських ЗМІ поза межами України) підтримки цілком 
має потенціал стати громадянським ЗМІ. Зазначимо, 
що написання цих тез було попередньо узгоджено з 
засновницею медіа-платформи Роксаною Курановою, 
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яка, до слова, під час розмови акцентувала увагу на 
окремих якостях громадянських ЗМІ, які наразі вже є 
притаманними її проєкту.  
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DIE GRÜNDUNG DES PARTNERNETZWERKS ALS 
EINE WICHTIGE STUFE IN DER BILDUNG DES 
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In der gegenwärtigen Phase, in der es sich um ein 
ukrainisches Bürgermedium handelt, könnten die eu-
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