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Сдружение „Форум Наука” из-
даващо списание „Българска 
Наука” взе участие в младеж-

ки обмен за творческо четене и писа-
не, част от програмата „Младежта в 
действие“. Проектът се състоя в Нели-
ярве, Естония, между 30 юни и 7 юли.
Участници от седем държави – Бълга-
рия, Естония, Италия, Литва, Полша 
и Франция, обмениха идеи и опит в 
дискусии за ефекта на медиите и тях-
ната връзка с културата, стереотипите 
и обществото. Чрез различни упраж-
нения за творческо четене, откриване 
на погрешни логически доводи в ме-
дийни публикации, писане на прес 
съобщения и дискусии за ефекта на 
рекламата участниците си дадоха 
сметка за силата на медийното влия-
ние. Презентациите на представените 

европейски държави сближиха мла-
дежите и подобриха взаимното раз-
биране и сътрудничество като част от 
основните европейски ценности. Пет-
тимата български участници предста-
виха страната по необикновен начин, 
демонстрирайки пред чуждестран-
ните си връстници не само български 
фолклорни песни и танци, а и част от 
съвременната култура на младежите в 
България.
Като     част от проекта групата посе-
тиха националното естонско радио Р4 
в Талин и се срещна с главния редак-
тор на естонско списание за жените. 
Представител на „Форум Наука” даде 
интервю за руско-говорящата програ-
ма на радиото в предаването „Мери-
диан“. Интервюто може да чуете тук:
http://r4.err.ee/helid?main_id=1218054

Сдружение „Форум Наука” в Естония.

Участниците в проект „Творческо четене и писане“, Нелиярве, Естония
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„До края на проекта участниците ще са 
наясно с глобалните медии. Очаквам 
промяна в тяхната общност, когато се 
приберат, поглеждайки с критическо 
око на медийната информация като 
потребители и използвайки придоби-
тите репортерски умения“ надява се 
Рута Пелс, организатор на проекта, от 
неправителствената организация Esti 
People for People.
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“Българска Наука” по време на българската вечер, разказвайки за най-обичаните места за 
забавление от младите хора в България

„Кой уши байрака“ в изпълнение 
на Петър и Росен Теодосиеви


