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„Вестник без име – от и за младите хора” е готов!  

Това е деветият брой на изданието. 

 
Бих искала да изкажа благодарности от името на екипа на проект „Младежки 

информационно-консултантски център в Разград”. Всички младежи от редакторския екип вложиха 

изключително старание при подготовката на Вестника.  

Постарахме се да изпълним всички Ваши предложения относно макетирането и дизайна на 

вестника. Поискахте той да бъде ШАРЕН, ВЕСЕЛ, ИЗНЕНАДВАЩ И ИНТРИГУВАЩ.  

Благодарение на вашите идеи Вестник „Без име“ има разчупена и нестандартна визия, която 

отговаря на младежкия натюрел и предпочитания. Калейдоскопът в заглавната страница подсказва 

на читателите, че  всяка страничка  има свое собствено звучене.  

Есета, интервюта, тийн размисли, поезия, спорт и забавна страничка разказват за мечтите, 

надеждите, съмненията, проблемите и „житейската мъдрост“ на младото поколение от разградска 

област. 

„Всички търсим себе си през различните пътеки на живота. Трупаме опит от различни 

преживявания и използваме знанията си“ – започва на първа страница есето си Павел Матеев и 

продължава да разисква въпроса  от младежка гледна точка „Да бъдеш за да трупаш знания или да 

учиш за да бъдеш“. 

Благодаря на младежите от село Самуил – Белма Салиева, Арзу Белгин, Джансу Шабан, 

Тугай Джелил и Ерай Бехчет за смелостта да публикуват своите мечти и надежди. Затова, че не се 

срамуват да споделят силната си  любов към родния край, която блика от техните репортажи,  

желанието си да бъдат полезни и да  превърнат родното си място в още по-добро място за живеене. 

Младостта трябва да бъде  дръзка и това личи в материала на Дуйгу Кенан  „Осмели се да 

бъдеш различна“, в  който се насърчават момичетата от малките населени места да бъдат себе си. 

„За да успеем в живота, ние трябва да правим това, което обичаме споделя Дуйгу, и  да следваме 

своето призвание“ 
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Предизвикателство си  е от позицията  на  ученик, та дори и репортер, да застанеш пред 

директора на своето училище и да му задаваш въпроси, но се радвам, че Хасан Ескиджиев и Диджре 

Топалова от село Езерче; Синем   Хъкметова от село Беловец и  Цветомир Василев от  град Разград 

успяха да се справят успешно с тази задача. 

На една от работните срещи взехме  интервю от Ивайло Енчев -  международен майстор по 

шахмат. Задавахме му много въпроси. Младежите бяха силно впечатлени, че  можеш да осигуряваш 

своето съществуване единствено, чрез своите умения и способности, упражнявайки свободна 

професия. 

Искам да благодаря на Павел Русев за страхотното интервю, което взе от Патриция Колева; 

на Надежда Цанова, която въпреки своята „крехка“ възраст направи чудесно интервю с Павел и 

Теодор за предаването „Точно в 4:20“; на Селин Али за прекрасния материал, в който предлага на 

подрастващите алтернатива, полезна и различна от виртуалното пространство, за интересно 

прекарване на свободното време, а именно „ Abritus skate team“;  

Може ли вестник без спортна страница?  

За  изготвянето на материалите със спортна тематика  се заеха Хасан Ескиджиев и Серкан 

Хаджиахмедов от село Езерче; Сандрина Мирчева от Беловец взе  интервю  от  старши треньора на 

ОД ОФК – Милен Петров от град  Кубрат, а Арзу Реханова от село Езерче ни представя още една 

разградска гордост - петкратния световен шампион по борба Ремзи Осман. 

Всеки от нас си е задавал въпроса: Кое е моето най-важно човешко право?  

Ще прочетем отговора на този въпрос, ако отгърнем вестника на страничката на Цветомир 

Василев... Цецо търси, развива и изявява себе си в различни аспекти на белетристичния жанр. 

Не бива да пропускаме и нашата лирична муза – Силвена Георгиева.  

На своята страничка тя ни допуска до своя съкровен свят на копнежи и мечтания, любов,  

болка и страх. Но тези терзания всъщност са споделени от всички младежи и са израз на техните 

чувства. 

А какво си мислят най-яките и готини хора в този свят – тинейджърите? 

Аплодисменти за нашия коментатор от мястото на събитието –  Белма Салиева от село 

Самуил. 

Искам да Ви представя и скромните наши членове на редакторския колектив - Теодор  

Грънчаров от град Разград и Октай Кямил от град Завет, които нямат публикувани материали, но 

бяха на всички работни срещи и даваха своето мнение, предложения, идеи, оценка и подкрепа при 

избора на материали и уточняване визията на вестника.   

Сърдечно Благодаря на Серкан Селимов от Беловец, който бе нашият PR, нашата връзка с 

обществеността и безпроблемно, незнайно как,  успяваше да намери необходимите телефони, за да 

осъществим връзка с репортери и общественост. 
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Пожелавам на всички младежи –на  тези, които  написаха вестника, на тези, които го 

изпълват с  присъствието си /или присъстват на неговите страници☺/ и на тези, които ще го 

прочетат, да продължават със същото дръзновено любопитство да задават въпроси. Да търсят и 

изявяват себе си по различните пътеки на живота и да не се страхуват да приемат 

предизвикателствата, защото именно – те – предизвикателствата, правят живота толкова интересен! 

 

Изготвил: Снежанка Николова 

 


