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ILMUB UUS NOORTE VEEBIAJAKIRI SAMOVAR 
   
Neljapäeval, 22. oktoobril 2021 avaneb eesti- ja venekeelsetele noortele mõeldud 
veebiajakiri SAMOVAR. Eesti Goethe Instituudi ja Saksa välisministeeriumi toetusel 
sündinud ajakirja on lugusid kirjutanud ning illustratsioone ja videosid teinud noored 
üle Eesti.   
 
Veebiajakiri SAMOVAR on mõeldud platvormiks noortele, kes on uudishimulikud ja 
huvitatud nii kultuurist kui ka enda, oma kaaslaste ja meie planeedi tulevikust. 
SAMOVARI missioon on viia kokku eesti ja vene päritolu noored: kõik SAMOVARI 
artiklid on saadaval nii eesti, vene kui ka saksa keeles. Goethe.de/samovar 
 
Statistika järgi kohtuvad päriselus eesti ja vene noored omavahel üsna vähe. 
SAMOVARI toimetus teab, et ajakirjanduse abil on seda raske lõplikult muuta, kuid 
meedia võib appi tulla oma vahenditega: pakkuda eri emakeelega noortele virtuaalset 
kohtumispaika, sest veebipind on sõltumata elupaigast avatud kõigile, nagu on seda ka 
õigus ja soov ennast väljendada. See annab noortele ka võimaluse omandada uusi 
kogemusi online-meediaga ümberkäimisel.   
 
Koos autoritega loob SAMOVAR ruumi, kus uurida eri teemasid tänaste noorte elus, olgu 
selleks siis uued bändid, rõivaste kiire elukaar, kliimapäästmine, noorte vaesus või 
vene laste kogemused eestikeelses koolis. Ja need on vaid mõned SAMOVARI 
teemadest. Teksti kõrval on SAMOVARIS tähtis roll visuaalidel: veebiajakirja artiklitele 
on illustratsioonid teinud värske pilguga noored eesti kunstnikud ja fotograafid.  
 
Ajakirja nimi SAMOVAR viitab mõnusale ajale, heatahtlikele vestlustele ja vanakooli 
kodusele õhkkonnale. See sõna on ka salapäraselt kutsuv: SAMOVAR võib mõnele eesti 
emakeelega noorele kõlada kui senikuulmata võlusõna, nagu mutabor või abrakadabra.  
 
Esimesele SAMOVARILE tegid kaastööd: Alice Gorobets, Anna Lohmatova, Heleri 
Hannilo, Karmen Eliise Kiidron, Kristin Siil, Peeter Kormašov, Klaus Jancis, Kristina 
Kutuzova, Anastassija Bondarenko, Anastassia Masalova, Ere Kama, Fatima Rahimi, 
Katariina Tiisler, Ksenia Koreškova, Õnne Paulus, Alina Šabarova, Eva Lennuk, Heneliis 
Notton, Margarita Skripkina, Polina Pappinen, Sandra Leušina, Henry Griin, Sorr, Ken 
Mürk, Nika Nazarova, Marite Kuus, Ljubov Terukova, Britta Benno, Jelizaveta Lapitševa, 
Marija Bolšakova, Jaan Pavliuk, Pamela Samel, Joosep Kivimäe.  
 
SAMOVARI antakse välja Eesti Goethe Instituudi tellimusel. SAMOVARI toimetusse 
kuuluvad Narvas tegutseva veebiväljaande Narvamus toimetajad Vadim Markov ja 
Alina Vorontšihhina ning peatoimetajana vabakutseline ajakirjanik Mari Peegel.     
 
 
 
  
 
  

https://www.goethe.de/prj/sam/et/index.html

