
o Четвер: не виявляй до іншого такого 

відношення, яке ти не хочеш відчути до 

себе. 

o П’ятниця: намагайся добре 

виглядати, говорити з усіма тихим 

голосом. 

o Субота: запиши п’ять позитивних 

якостей, що характеризують тебе і твого 

друга. 

o Неділя: знайди три привода, щоб 

сказати «спасибі» близьким. 
 

Поважайте один одного,  

незважаючи на віру і націю. 
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БУДЬМО ТОЛЕРАНТНИМИ  

ОДИН ДО ОДНОГО!  

 
 

Адреса: 
м. Київ, вул. Драйзера, 6 

Понеділок – Четвер 10.00 – 20.00 

П’ятниця 10.00-17.00 

Неділя 11.00 – 18.00 

Субота – вихідний  

Останній понеділок місяця –  

санітарний день 

Телефон для довідок: 
тел.. 546-90-15 , 546-45-49 

http:// www.desnabib.kiev.ua 

e-mail: library141@ukr.net. 
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У 1995 році  

185 країн підписали 
 

ДЕКЛАРАЦІЮ ПРИНЦИПІВ  

ТОЛЕРАНТНОСТІ  

 

«Толерантність – здатність до визнання 

або практичне визнання та повага до 

переконань та дій інших людей». 

Під терпимістю (толерантністю) в 

Декларації принципів терпимості 

розуміється «повага, прийняття і 

правильне розуміння багатого 

різноманіття культур нашого світу, 

наших форм самовираження і способів 

проявів людської індивідуальності». 

Декларація проголошує «визнання 

того, що люди за своєю природою 

розрізняються за зовнішнім виглядом, 

становищем, мовою, поведінкою і 

цінностям і мають право жити в мирі і 

зберігати свою індивідуальність». 

Таким чином, поняття 

толерантності, хоча і ототожнюється з 

поняттям терпіння, має більш яскраву 

активну спрямованість.  

Це не пасивне підкорення думки, 

поглядів і дій інших; не покорне 

терпіння, а активна моральна позиція і 

психологічна готовність до терпимості в 

ім'я взаєморозуміння між етносами, 

соціальними групами і, в ім'я позитивної 

взаємодії з людьми іншого культурного, 

національного, релігійного або 

соціального середовища. 

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ПРИНЦИПУ  

ТОЛЕРАНТНОСТІ  
 

Не намагайтеся підкорювати 

собі іншого, тобто толерантність 

будується тільки на основі рівності 

позицій у відносинах. Це поняття 

обов’язково включає в себе повагу 

гідності кожного, право на наявність 

індивідуальності.  

Незнання, як відомо, часто 

породжує непорозуміння.  

Знайомство з культурою, 

традиціями, способом життя 

представників інших 

національностей дозволить 

перенести властиву для багатьох 

людей оцінкову діяльність в 

пізнавальну. 
 

Приймати іншого таким, яким він є. 
Ця умова означає, що суб’єкти 

взаємовідносин повинні сприймати 

іншого як цілісність зі всіма його 

індивідуальними особливостями. 
 

Акцентувати увагу на спільних 

факторах. Для досягнення 

толерантної взаємодії важливо знати 

те, що об’єднує партнерів, а не 

роз’єднує їх. 

Почуття гумору. Здатність 

посміятися над собою – важлива 

якість толерантної особистості. У 

того, хто може посміятися над собою, 

менш виражена потреба у домінуванні 

над іншими.  

 

Толерантну особистість відрізняють 

такі якості як: 
 

o повага думки інших; 

o доброзичливість; 

o бажання що-небудь робити разом; 

o розуміння і прийняття; 

o чуткість. 

 
ДІЄТА ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ 

БУТИ ТОЛЕРАНТНИМ  

 

o Понеділок: розмовляючи з людьми, 

дивись їм в очі, привітайся з усіма. 

o Вівторок: намагайся не нав’язувати 

нікому свою волю. 
o Середа: зроби для когось добру 

справу так, щоб він не здогадувався, що 

добро йде від вас. 


