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Скільки простору потрібно людині?
У багатьох країнах існують нормативи і рекомендації щодо того, скільки квадратних
метрів житла має бути у людини. Наприклад, російські архітектори рекомендують
виходити з норми його площі на одну людину в 9-12 м2 при висоті стелі 2,5-3 м. У
Німеччині, Данії та Голландії площа житлової (загальної) кімнати для 2-4 осіб повинна
бути близько 18- 20 м2, а кухні без місця для прийому їжі - не менше шести.
Часто рекомендації стосуються і структури житла в залежності від розміру сім'ї та
характеру занять її членів.

Існує два мотиву для визначення того, в яких умовах людина повинна жити. По-перше, є
якийсь набір функцій, які виконуються людиною вдома.
Він спить, готує їжу, їсть, миється, пере білизну, грає з дітьми, займається, пише, виконує
безліч інших справ.
І для кожної справи має бути місце.
Якщо при переході до нової справи занадто часто доводиться евакуювати все, що
потрібно було для попереднього, це нервує, тому виникають природні нормативи і
рекомендації.
Перш за все, людині слід подумати, як він збирається жити.
Якщо він займається вдома всього лише по годині на добу, то навіщо йому кабінет?
Навіщо виділяти спеціальне місце для швейної машинки, якщо сідати за неї виходить не
частіше разу на місяць?
Залежно від профілю занять і формують спеціальний простір для найбільш частих дій.

Це одна сторона справи, суто технологічна. Але є ще й психологічна сторона. Вона
пов'язана з тим, що і людина, і тварина не можуть не реагувати на оточуючих: чиюсь
присутність у вашому особистому просторі саме по собі вимагає постійної психологічної
роботи, від якої швидко втомлюєшся.
Тому іноді необхідна ізоляція.
Людині потрібно подумати, привести себе в порядок, просто розслабитися, скинути з
себе маску соціальної ролі.

Деяким буває важко в натовпі, аж до боязні, яка називається демофобіей або
охлофобіей. Дослідження психологів показують, що, коли навколо багато людей,
людина замикається, уникаючи важкої психологічної роботи, і його обличчя приймає
байдуже вираз.
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Тварини також реагують на те, як часто стикаються з родичами. Це може впливати на
народжуваність і міграції.
Наприклад, при сприятливих погодних і кормових умовах популяції норвезьких лемінгів
дуже швидко, буквально вибуховим чином можуть досягати величезної чисельності.
І тоді починається їх масова міграція.
Оскільки лемінги - тварини маленькі, то навіть незначні водні перешкоди сильно
обмежують їх пересування.
Задні напирають на передніх і змушують їх кидатися в воду.
Так народилася ця моторошна легенда про лемінги, підкріплена постановочними кадрами
з фільму «Біла пустку».

І людина, і тварини потребують простору, де могли б перебувати наодинці з собою. І тут
важливі не стільки квадратні метри, скільки персональна територія, хоча б тимчасово
недоступна іншим.

Владимир Антонец
Простые вопросы. Книга, похожая на энциклопедию
Зміст
-

Передмова
У чому причини епідемій?
Чи велика Всесвіт?
Чи велика пам'ять людини?
Чи можливо безсмертя?
Чи шкідливий цукор?
Чи правда, що материки рухаються?
Чи є життя на Марсі?
Навіщо були потрібні дворяни?
Навіщо люди носять краватку?
Навіщо потрібен сон?
Навіщо потрібні гроші?
Як виникає сміх?
Як літає повітряна куля?
Як літає літак?
Як ми бачимо?
Як ми чуємо?
Як ми дізнаємося один одного?
Як утворюється луна?
Як будували єгипетські піраміди?

2/4

Скільки простору потрібно людині?
Автор: Administrator
04.01.2017 11:03 - Обновлено 04.01.2017 11:44

-

Як бджоли знаходять медоноси?
Як працює детектор брехні?
Як працює телефон?
Як працює холодильник?
Як дізнатися час?
Як дізнаються про спорідненість і переселення народів?
Коли настає новий рік?
Кому належить Місяць?
Кругла Земля?
Хто винайшов колесо?
Чи легко злітати в космос?
Чи багато на Землі води?
Ч и багато на Землі нафти?
Чи може Сонце згаснути?
Чи можна виміряти красу?
Чи можна визначити характер людини по почерку?
Німі чи риби?
Звідки беруться айсберги?
Звідки беруться мови?
Звідки взялися культурні рослини?
Чому випадають опади?
Чому дме вітер?
Чому м'ячик скаче?
Чому вода мокра?
Чому днем все добре видно?
Чому взимку холодно?
Чому і як люди старіють?
Чому кішки вмиваються?
Чому лід слизький?
Чому люди воюють?
Чому світ різнобарвний?
Чому море солоне?
Чому люди позіхають?
Чому ми втомлюємося при ходьбі?
Чому небо блакитне?
Чому негри чорні?
Чому нитки заплутуються?
Чому птахи здійснюють перельоти?
Чому рідкісні дорогоцінні камені?
Чому цукор солодкий?
Чому серце б'ється?
Чому слони великі?
Навіщо собакам потрібен господар?
Чому сірники горять?
Чому супутники не падають на Землю?
Чому скло легко б'ється?
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Чому штовхаються в автобусі?
Чому у одних дерев листя, а у інших голки?
Чому у людини на руках по п'ять пальців?
Чому «хороший» ковбой встигає вистрілити першим?
Чому людина вміє стояти?
Розмовляють чи тварини?
Чи пов'язані значення і звучання слова?
Скільки живуть дерева?
Скільки ідей у людства?
Скільки простору потрібно людині?
Чи існує «жіноча логіка»?
Чи існує національний характер?
Чи існують атоми?
Чи важко вивчити китайську мову?
Хто такі фізики і лірики?
Що таке хороше життя?
Чим займається математика?
Що таке ГЛОНАСС?
Що таке дурість?
Що таке група крові?
Що таке знаки?
Що таке інстинкт?
Що таке нанотехнології?
Що таке спадковість?
Що таке озонова діра?
Що таке полярне сяйво?
Що таке порожнеча?
Що таке смерч?
Що таке страх?
Що таке турбулентність?
Що таке холестерин?
Що таке циклони і антициклони?
Що таке цунамі?
Що таке чорна діра?
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