Спочатку було слово…
ОГЛЯД
діяльності Інтелектуального клубу
в 2017 році
В Державній науковій установі «Книжкова палата України імені Івана
Федорова» у 2017 році розпочав діяльність Інтелектуальний клуб. Засновником і
ведучим Клубу є доктор технічних наук, професор, академік
міжнародної академії інформатизації Сенченко Микола Іванович.
Члени Інтелектуального клубу – це науковці, політологи,
журналісти, політики, представники різних професій. На
засіданнях Клубу в минулому році проведені чисельні презентації
і обговорення нових книг, дискусії з актуальних проблем
сучасності.
На засіданні Клубу в квітні 2017 р. відбулась презентація публіцистичного
видання групи авторів за співавторством і редакцією
Д.Г.Джангірова «Перемога неможливого над неприйнятним».
Збірник, який видано російською мовою, присвячено різним
аспектам президентських виборів в США 2016 р. – від
«червоно-синьої» електоральної географії Сполучених Штатів
до надточних налаштувань Big Data в штабах претендентів, від
публічного іміджу конкурентів і битви компроматів до спроб
інших держав вплинути на хід і результати
передвиборної
боротьби.
Політолог, журналіст Д.Г. Джангіров, з неординарною манерою викладення
надзвичайно цікавих і корисних фактів,
особливу
увагу
зосередив
на
національно-психологічних
особливостях американців, унікальності
виборчої системи в США, новітніх
технологіях виборів президента у
провідній країні світу.
На засіданні обговорені також проблеми сучасного інформаційного
протиборства, зокрема наукове видання О.М. Сенченко «Інформаційно-мережеві
війни: теорія, моделі, алгоритми». Наголошувалось, що основними складовими
інформаційно-мережевих війн сучасності є соціальні мережі, технології «керованого
хаосу», стратегії непрямих дій і «м’якої сили».

Інструментарій інформаційно-мережевих війн включає в себе поєднання
стратегії непрямих дій і «м’якої сили», як інструмента
управління міжнародними процесами, спрямованими на
формування «керованого хаосу» і управління цим керованим
хаосом. Технології «керованого хаосу» – це новий
неконтрольований міжнародними організаціями вид зброї
масового ураження, нова форма колоніальної політики.
Важливим засобом інформаційно-мережевих війн є
фінансово-економічна зброя, яка активно застосовується в
фінансово-економічних війнах. Особливу роль в цьому
відіграють неурядові міжнародні організації, Міжнародний
валютний фонд, інші організації і структури, які є важливими складовими
інформаційно-мережевих війн.
В ході обговорення наукового видання відзначалося, що алгоритм ведення
сучасних інформаційно-мережевих війн безпосередньо пов'язаний з алгоритмом
впливу на систему політичного управління і алгоритмом зміни політичної влади,
наведено чисельні приклади ознак інформаційно-мережевої війни проти України.
В червні 2017 р. члени
Інтелектуального клубу заслухали
доповідь
вченого
секретаря
Київського
інституту
сучасної
психології та психотерапії, доктора
психологічних наук Дідуха Миколи
Леонтійовича на тему: «Таємниці
підсвідомості. Етнічні відмінності». На
конкретних прикладах і співставленнях доповідач досить цікаво представив
національно-психологічні особливості і менталітет американців, українців,
представників інших націй і національностей.
На засіданні Клубу професор кафедри
Національної академії внутрішніх справ Циганов
Віктор Васильович презентував свою книгу
«Лики и обличья гибридного мира: риски,
вызовы, угрозы», а керівник видавництва
«Альфа
Реклама»
Руднік
В’ячеслав
Анатолійович – книгу «Лабиринт финансовых
иллюзий».

