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В творческа работилница за начинаещи репортери списват деветия брой на
„Вестник без име“

На 12 април 2017г. – Велика сряда, точно три дни преди Великден, в Разград, се
проведе първата от трите срещи на младите репортери от Лудогорието.
Младежкият екипe ръководен от Снежанка Николова, експерт с професионален
опит в журналистическата професия. Участниците се запознаха с историята на Вестник
без име; идентифицираха идеята на новото издания; изготвиха план за работа.
Поводът за творческата работилница е подготовка на новия девети брой на
„Вестник „без име“, който е собствено издание на Сдружение „Младежки форум 2001Разград“. Инициатори на срещата са екипът на проект „Младежки информационно –
консултантски център в град Разград“.
В срещата участваха 16 младежи, които са представители от всички общини на
област Разград, в това число и малките населени места.
Новосформираният журналистически екип събира, анализира актуални теми и
новини от интерес за младежката общност. Младите репортери търсят и откриват
отговорите на актуални за тях въпроси.
В първата среща участва журналист от вестник „Екип 7”, Антония Кирилова,
която сподели личната си мотивация да работи като журналист. Нейният личен пример
допълнително повиши интереса у младежите.
Работната среща приключи с посещение на експозицията на детския научен
център „Музейко“, чиито игрови интерактивни модули поощряват малки и големи да се
почувстват като истински откриватели.
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