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Petya Stoyanova 

 Статията разглежда образователните функции на българския периодичен печат 

по материали от вестниците „Стандарт“ и „Дума“. Прави се опит за класификация на 

областите на познание, до които се отнасят публикуваните материали, като се 

анализират причините, свързани с наличието или липсата на материали с образователни 

функции.  

 Ключови думи: образователна функция, периодичен печат, област на познание. 

The article concerns the educational functionsofthe Bulgarian periodical press by 

materials from the “Standart” and “Duma” daily papers. An attempt is made for classification 
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in the fields of knowledge which the published materials refer to, at the same time analyzing the 

reasons relating to the presence or absence of publications with educational functions.  

 Key words: educational functions, periodical press, fields of knowledge. 

 

Образованието е един от важните въпроси, които се поставят в центъра на 

обсъжданите теми в началото на всяка учебна година и неизменно присъства в медиите. 

Със стремителното навлизане на новите технологии в ежедневието ни, все по-актуален е и 

въпросът за живота на хартиените носители на периодичните издания и ролята, която имат 

за осъществяване на една от важните си функции – да образоват. 

В статията е разгледан въпросът за образователните функции на българския 

периодичен печат по материали от вестниците „Стандарт“ и „Дума“ за перода от 24 януари 

2015 г. до 23 февруари 2015 г., както и материали от екземпляр от вестник „Стандарт“ от 

29 януари - 4 февруари 2021 г. и от вестник „Дума“ за периода от 1 до 5 февруари 2021 г. 

Направен е опит за класификацията им по области на познание, както и за анализиране на 

причините за наличието, съответно липсата на материали с образователна функция, като 

статията не претендира за изчерпателност. 

 1.Същност и значение на образователната функция в съвременния български 

периодичен печат. Термини на познание 

Образованието безспорно е едно от човешките блага1, достижение на съвременното 

общество.Правото на образование е основно човешко право, право на всеки български 

гражданин, закрепено в чл. 53 от Конституцията на Република България. Образованието 

като процес включва обучение, възпитание и социализация2. Ронебергер определя 

образованието като способност да се възприема информация и да се разбира тя свързано3. 

Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си 

                                                           
1В анализа си за проблемите в образованието, Александър Грозданов заключава, че образованието не е 

услуга, не е бизнес, а обществено благо, до което имат право на достъп всички граждани. Такива са 

българските национални образователни традиции и няма причини да бъдат ограничени. Вж. Грозданов, А. 

Образование: Авантюра или развитие. – В: Дума, № 22 (7023), 29 януари 2015, с. 21. ISSN: 0861-1343. 
2Вж. чл. 3, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. 
3Ронебергер, 1974, с. 204. Цит. по Буркарт, Р. Наука за комуникацията. Велико Търново. ПИК, 2000, с. 284. 
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чрез учене през целия живот4. Повишаване на образованието е процес, който продължава 

през целия съзнателен живот на човек и част от този процес се осъществява посредством 

медиите.  

В различните етапи от развитие на човечеството медиите са заемали съществено 

значение, като се започне от момента, в който в Пекин е бил отпечатан „Каян забао“ 

(държавен вестник) с помощта на ксилограф (единични дървени плочки, върху които е 

гравиран целия текст) в края на VI век от н.е.5, премине се през ерата на Гутенберг и през 

XVII в., когато в 1605 г. Йоханес Каролус започва да издава първия седмичник в 

Страсбург6, а през 1660 г. в Лайпциг се появява първият всекидневник „Leipziegzeitung“, 

основан от Т. Рицх7, и се стигне до съвременните технолигии на книгопечатане и 

книгоразпространение.  

Медиите, и по-специално периодичните печатни издания, имат различни функции, 

сред които социални, политически и икономически8.  

 Понятието функция според Буркарт се използва по един проблематичен начин9, 

като функция се смятат винаги онези резултати на даден социален елемент, които 

подпомагат приспособяването на дадена система към нейната околна среда10. Функциите 

на масмедиите са такива действия, които благоприятстват способностите за 

приспособяване към околната среда или към съответното общество. Дадено 

журналистическо изявление се отнася към определена околна среда. В резултат 

обществената околна среда, в която се осъществява масовата комуникация, се представя в 

три отношения като социална, политическа и икономическа система. В трите основни вида 

функции на масмедиите Буркарт отграничава и подфункции, като към политическите 

                                                           
4Вж. чл. 7, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. 
5Медии ..., пак там, с. 20.  
6Медии ..., пак там, с. 20. 
7Медии ..., пак там, с. 20. 
8Видовете функции на масмедиите са определени от Роланд Буркарт като социални, политически и 

икономически. Вж. Буркарт, Р. Наука за комуникацията..., пак там, с. 268-269. 
9Вж. Буркарт, Р. Наука за комуникацията..., пак там, с. 269. 
10Мъртън, 1975, с. 155 и сл. Цит. по Буркарт, Р. Наука за комуникацията..., пак там, с. 271. 
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функции причислява образователната. Отделните видове функции Буркарт включва като 

части от най-значимата информационна функция, която медиите притежават11.  

Информационната функция на медиите е функция, която след промените през 1989 

г. измества пропагандистката функция, чиято основна задача е да манипулира съзнанието 

и да организира поведението на хората с цел те да бъдат превръщани в безволева и лесно 

управляема социална маса12.  

Други изследователи на публицистиката определят като функции на 

журналистиката информационната, артикулационната, т.нар. agendasetting или определяне 

на дневния ред, функцията да критикува и контролира, развлекателната, образователната и 

интеграционната функция13. Според Рус-Мол и Инджов образователната и обучителната 

функция на медиите остават на заден план, тъй като за образованието са отговорни 

училищата и университетите. Образователната функция на медиите постепенно отива в 

забвение. В Германия регионалните програми на ARD – Първа германска телевизия са 

били замислени и с такава цел14. Същевременно световната пандемия от Covid-19 и 

въведеното в страната ни извънредно положение със специален закон15, липсата на 

техническа обезпеченост в различните райони на страната и наличие на бързо обедняващо 

население в отдалечените и труднодостъпни райони, наложи преподаване на част от 

уроците по общообразователните предмети да бъде предавано по Българската национална 

телевизия по време на въведеното в страната ни извънредното положение. След отмяна на 

извънредното положение беше въведена извънредна епидемична обстановка, която 

продължава и към момента, в резултат на което се наложи присъственото обучение в 

училищата и университетите да бъде заменено от онлайн обучение. Медиите, в лицето на 

                                                           
11За видовите функции на масмедиите вж. Буркарт, Р. Наука за комуникацията..., пак там, с. 268-299. 
12Алфандари, Е. Социална теория на масовата комуникация и медиите. Журналистиката като социален 

феномен и социална практика. С., 2012. 
13Повече за видовете функции на журналистиката вж. Рус-Мол, Щ., Инджов, И. Въведение в 

журналистиката. С., Изток-Запад, 2012, с. 23-32. 
14Рус-Мол, Щ., Инджов, И. Въведение в журналистиката ..., пак там с. 29. 
15Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.  
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Българската национална телевизия, както и интернет платформите, имат важна роля за 

обучителния процес. Изпълнява ли пресата16 все още образователната си функция? 

2. Публикации с образователна функция в интердисциплинарното поле на 

литературата, музиката, киното, театъра, живописта, географията, историята, 

обредите, здравето, икономиката и религията 

2.1. Литература 

При изследване на публикациите в двата вестника, каквито са: „Лавров венец за 

България. Преди 155 години Григор Пърличев спечелва наградата за поезия на Атинския 

университет със своята поема „Сердарят“, написана на гръцки език“17, „Юбилейни 

чествания за патриарха на българската литература. Изложба поставя началото на 

националните събития по повод 165 години от рождението на именития писател“18, 

интервюто с поета Добромир Банев със заглавие: „Не всеки е избран да преживее голямата 

любов“, и стихотворението му „Любовта“19, и други, може да се направи извод, че във 

вестник „Дума“ са публикувани по-голям брой материали с образователна функция в 

областта на литературата. Във вестник „Дума“ има специална рубрика „Антология“ в 

Приложението за литература, изкуство и култура „Пегас“, в която читателят може да 

прочете поезия и белетристика. Отделни стихотворения могат да бъдат прочени и в 

рубриката „Култура“ през делничните дни. Рубрика с наименование „Антология“ има и в 

приложенията „Стандарт живот“ и „Стандарт Weekend“ на вестник „Стандарт“, в които са 

публикувани поезия и белетристика. И във двата вестника могат да бъдат прочетени 

интервюта с писатели и поети. Във вестник „Дума“ могат да се открият по-голям брой 

материали, свързани със световно известни поети и писатели отколкото във вестник 

„Стандарт“. Това може да се дължи на редакционна политика на всеки един от 

всекидневниците, но не бива да се подценява фактът, че вестник „Дума“ е наследник на 

традициите на вестниците „Работнически вестник“ и „Работническо дело“. 

                                                           
16Според Симеонов една от основните функции на пресата е просвещението, а според Т. Петерсън втората по 

значимост функция на печата е да просвещава публиката, за да е в състояние тя да се самоуправлява. Вж. 

Симеонов, В. Пресжурналистика. С. ИПК „Родина“, 2007, с. 35-37, ISBN: 978-954-8667-34-0. 
17В: Дума, № 24 (7025), 31 януари – 1 февруари 2015, с. 21. ISSN: 0861-1343. 
18В: Дума, № 28 (7029), 5 февруари 2015, с. 26. ISSN: 0861-1343. 
19В: Стандарт, № 7910, 14 февруари 2015, с. 6-7. 
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2.2. Музика 

От публикуваните материали в областта на музиката, каквито са: „Защо 

вълшебниците не остаряват. Етюд за любовта на Волфганг Амадеус Моцарт“20, интервюто: 

„Матиас Гьорне: Музиката не е жертвоприношение“21, „Боб Марли превърна регето в 

религия“22, и други, може да се направи извод, че във вестник „Дума“ те са по-голям брой 

от тези във вестник „Стандарт“. В рубриката „Петолиния“ на приложението за почивните 

дни „Неделник“ на вестник „Дума“ читателят може да открие публикации, които имат 

образователна функция в областта на музиката – класическа, популярна, фолклор. 

Същевременно в приложенията „Кафене Стандарт“, „Стандарт Живот“ и „Стандарт 

Weekend“ на съботните и неделните издания на вестника се срещат материали, които имат 

образователна функция в областта на музиката – класическа, популярна, реге.  

2.3. Кино 

Областта на познание, изучаваща седмото изкуство, не е нова, и към нея могат да се 

причислят публикации, като: „Корбин Бернсен и Ерик Робъртс бяха гости на фестивала 

„Капля““23 „Тери Джоунс се забавлява в София“24, и други. При изследване и анализ на 

материалите, публикувани във вестниците „Дума“ и„Стандарт“ може да се направи извод, 

че във вестник „Стандарт“ преобладават повече на брой материали, които посредством 

забавление образоват читателя. И при тази подгрупа, както и при предходните две, 

материалите, които имат образователна функция в областта на седмото изкуство, са 

публикувани в приложенията или в специалните рубрики на двата вестника. Във вестник 

„Дума“ публикациите са насочени към два състояли се кинофестивала – „София филм 

фест“ и „Капля“ в Моска, докато във вестник „Стандарт“ са отразени събития само от 

проведения в София кинофестивал. И двата вестника образоват читателя, като го срещат с 

български и чуждестранни актьори, кинорежисьори, аниматори. Във вестник „Стандарт“ е 

отделено внимание и на предстоящите кинопремиери. 

2.4. Театър 

                                                           
20В: Дума, № 18 (7019), 24 – 25 януари 2015, с. 14, с. 27. ISSN: 0861-1343. 
21В: Стандарт, № 7916, 20 февруари 2015, с. Х. 
22В: Стандарт, № 7903, 7 февруари 2015, с. 17. 
23В: Дума, № 26 (7027), 3 февруари 2015, с. 17. ISSN: 0861-1343. 
24В: Стандарт, № 7913, 17 февруари 2015, с. 23. 
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Публикации в областта на драматургията и театралната сцена са:„Стоянка 

Мутафова празнува с „Комиците“ в Сатирата. 93 години, 70 години на сцената, 93 

театрални роли“25, интервюто с мима „Вельо Горанов: Щастлив съм, че съм отново на 

сцената“26. При съпоставяне на публикациите от двата вестника от изследвания период от 

време в областта на театъра може да се направи извод, че във вестник „Дума“ са 

публикувани повече на брой материали, като са представени не само предстоящите 

премиери на театралната сцена, представя се и руската драматургия, докато вестник 

„Стандарт“ предлага на читателя си публикации с образователна функция в областтта на 

театъра в един значително по-малък обем. 

2.5. Живопис, скулптура, графика 

Изобразителното изкуство е дисциплина, която е включена в програмата на 

средните училища. Публикациите в медиите допринасят за разширяване на знанията на 

гражданите в тази област. Материали като: „Творчеството на Стоян Венев. Експозиция по 

повод 110 г. от рождението на художника“27, „Син представя карикатури на баща си в 

галерията в Добрич“28, „Йоан Левиев оживява в Софийска градска галерия“29, и други 

посветени на живописта, скулптурата и графиката, публикувани във вестник „Дума“ са 

повече на брой в сравнение с публикациите във вестник „Стандарт“. Във вестник „Дума“ 

публикациите в областта на настоящата група могат да бъда открити в рубриката 

„Палитра“ на Приложението за литература, изкуство и култура „Пегас“ на съботно-

неделния брой, както и в рубриката „Култура“ на делничните броеве, докато във вестник 

„Стандарт“ публикациите в областта на изобразителното изкуство са в рубриката „Арт 

Стандарт“. Творческият колектив на вестник „Дума“ предлага на читателя си информация 

за българската и чуждестранната живопис, както и за българските художници, скуптори и 

графици.  

2.6. История, археология 

                                                           
25В: Дума, № 27 (7028), 4 февруари 2015, с. 17. ISSN: 0861-1343. 
26В: Дума, № 43 (7044), 23 януари 2015, с. 8. ISSN: 0861-1343. 
27В: Дума, № 18 (7019), 24 - 25 януари 2015, с. 21. ISSN: 0861-1343. 
28В: Дума, № 20 (7021), 27 януари 2015 с. 18. ISSN: 0861-1343. 
29В: Стандарт, № 7891, 26 януари 2015, с. 25. 
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Историята е една от областите на познание, която непрекъснато се разширява, от 

една страна посредством довабянето на нови изследвания за по-ранни периоди от 

човешката цивилизация, а от друга - посредством добавяне на събития от последните 

десетилетия.В тази подгрупа се причисляват публикации като „Бог Митра в Музея на 

София. Мраморният релеф е открит случайно в с. Герман“30, придружена от снимков 

материал, интервюто „Ген. Васил Зикулов – Фашизмът ни направи антифашисти“31, 

„Никой не иска да умира за Мусолини“32, „Откриха в Лютница шпори на викинги“33 и 

други.Публикациите в изследваната подгрупа са най-многобройни след публикациите в 

областта на икономиката. В делничните броеве на вестник „Дума“ публикувани 

материали, които имат образователна функция в областта на историята са включени в 

рубриките „Памет“ и „Общество“, а в съботно-неделния брой – в рубриките „Славно 

минало“, „Минало“ и „Пътешествия“ на приложението за почивните дни „Неделник“. В 

същото време материалите, които имат образователна функция в областта на историята, са 

включени в рубриките „Памет“ и „Съкровища“ на делничните броеве на вестник 

„Стандарт“, а в съботните и неделните броеве на вестника – в приложенията „Стадарт 

Weekend“, „Стандарт Живот“ и „Кафене Стандарт“. Материалите от изследваната група 

във вестник „Стандарт“ са повече като брой от тези във вестник „Дума“. И в двата 

вестника те са посветени на българската и световната история, на историята от различни 

епохи. За разлика от вестник „Стандарт“, във вестник „Дума“ има специфика и тя се дължи 

на факта, че вестникът е орган на БСП, а част от публикуваните материали, които имат 

образователна функция, са свързани с партизанското движение в България, както и с 

личности от епохата на социализма, част от недалечното ни минало. 

2.7. География 

Георграфските открития отдавна принадлежат на миналото, но пътешествията до 

нови места, недокоснати от човешката цивилизация, все още привличат вниманието на 

пътешественика. „Вулканичното изригване в Исландия е най-силното от два века“34, 

                                                           
30В: Дума, № 22 (7023), 29 януари 2015, с. 15. ISSN: 0861-1343. 
31В: Дума, № 28 (7029), 5 феврууари 2015, с. 21. ISSN: 0861-1343. 
32В: Стандарт, № 7890, 25 януари 2015, с. 14. 
33В: Стандарт, № 7892, 27 януари 2015, с. 23. 
34В: Дума, № 27 (7028), 4 февруари 2015, с. 10. ISSN: 0861-1343. 
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„Папуасите – малцинство в Папуа“35, „От Камчатка започва Русия“36, са публикации, 

които привличат вниманието на читателя към далечни и малко познати места. И в двата 

вестника има приблизително еднакъв брой публикации, като в делничните броеве на 

вестник „Дума“ подобни материали читателят може да открие в рубриките „Култура“ и 

подрубриката „Пътеводител“, както и в приложението „Монд дипломатик“, а в съботно-

неделния брой – в рубриките „Пътешествия“ и „Глобус“ на приложението за почивните 

дни „Неделник“. В същото време във вестник „Стандарт“ публикациите с образователна 

функция в областта на георграфията могат да бъдат намерени в рубриката „Маршрути“ в 

делничните броеве и в рубриката „Индиана Джоунс“ на приложението „Стандарт 

Weekend“. 

2.8. Обреди, обичаи 

Етнологията, макар и малко позабравена област на познанието, има своето значение 

и оказва влияние върху съвременното семейство с публикации като „Българските 

задушници и пречистването на Заговезни. Празници и обичаи през февруари“37, 

репортажът „Сватба в Рибново напук на времето“38 и други, които са публикувани в 

Приложението за почивните дни „Неделник“ на вестник „Дума“ и в приложението 

„Стандарт Живот“ на вестник „Стандарт“. 

2.9. Религия 

Въпросите, свързани с религиозното образование на българското население, бяха 

поставени на дневен ред непосредствено след 1989 г. И във вестник „Стандарт“, и във 

вестник „Дума“ са поместени религиозни календари, които запознават читателя с 

религиозните празници. Публикуваните в двата всекидневника материали са под формата 

на кратки съобщения, като в част от случаите посочените религиозни празници и в двата 

всекидневника съвпадат, а в други преобладават било в единия, било в другия 

всекидневник. 

1.10. Здраве 

                                                           
35В: Дума, № 40 (7041), 19 февруари 2015, с. 3. ISSN: 0861-1343. 
36В: Стандарт, № 7917, 21 февруари 2015, с. 15. 
37В: Дума, № 24 (7025), 31 януари – 1 февруари 2015, с. 12. ISSN: 0861-1343. 
38В: Стандарт, № 7899, 3 февруари 2015, с. 19. 
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Образованието в областта на здравето е съществено за гражданите, които получават 

нови знания именно от медиите, в частност от периодичния печат чрез публикации като 

„Исхемичната болест на сърцето“39, „Четири билки за кожни проблеми“40, „Диета по мярка 

сваля кръвното и помага при рак“41, “5 упорити мита за грипа. Чистите ръце и 

антибиотиците не са панацея срещу вирусите“42. Публикациите запознават читателя с 

различни видове заболявания, причините за болестите и способите за лечение, както и 

новите медикаменти, които способстват за оздравяването. И в двата всекидневника има 

приблизително еднакъв брой материали, посветени на здравето на човека, като във вестник 

„Дума“ те са публикувани в рубриката „Здраве“ на приложението за почивните дни 

„Неделник“ и в рубриката „Народна медицина“, а във вестник „Стандарт“ - в рубриката 

„Здраве“ в приложенията за почивните дни.  

2.11. Икономика 

От всеки един от изследваните всекидневници читателят получава разнообразна 

информация в областта на икономиката, като същевременно се образова. 

Публикации, като „Банките ударно закриват клонове“43, „Промените, от които се 

нуждаем“44, представляващ анализ на икономическата ситуация в Русия, информират и 

наред с това образоват в областта на икономиката. От една страна икономически новини 

има на първите страници и на двата всекидневника, а от друга страна в специализираното 

приложение „Плюс минус“ на вестник „Дума“, както и в рубриката „Пазар“ на вестник 

„Стандарт“.  

От извършеното изследване за наличие на образователни функции на медиите, в 

частност на материали от периодичния печат от вестниците „Дума“ и „Стандарт“, могат да 

бъдат направени следните изводи: 

Най-големият брой публикации с образователна функция са в сферата на 

икономиката, историята, здравето, литературата, музиката, георграфията и киното, а най-

                                                           
39В: Дума, № 30 (7031), 7 - 8 февруари 2015, с. 16. ISSN: 0861-1343. 
40В: Дума, № 36 (7037), 14 - 15 февруари 2015, с. 16. ISSN: 0861-1343. 
41В: Стандарт, № 7908, 12 февруари 2015, с. I. 
42В: Стандарт, № 7909, 13 февруари 2015, с. VIII.  
43В: Стандарт, № 7891, 26 януари 2015, с. I-VII. 
44В: Дума, № 40 (7041), 19 февруари 2015, с. 4. ISSN: 0861-1343. 
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малко на брой са публикациите в сферата на етнологията, театъра и изобразителното 

изкуство, като преобладаващите материали във вестник „Дума“ са в областта на 

икономиката, литературата, икономиката, музиката и здравето, а във вестник „Стандарт“ – 

в областта на историята, икономиката и здравето. Във вестник „Дума“ могат да бъдат 

прочетени материали, които имат образователна функция в сферата на изобразителното 

изкуство и театъра, докато във вестник „Стандарт“ могат да бъдат открити единични 

публикации в посочените области на познание. 

Публикациите, притежаващи и образователна функция, са обособени в специални 

рубрики, които в съботно-неделните броеве и на двата вестника спрямо делничните им 

броеве са повече, като е съобразено свободното време, което читателите на периодичния 

печат имат в почивните дни. 

Най-често срещаните журналистически жанрове са кратките съобщения и новините, 

като репортажите и интервютата са по-малко на брой. 

Публикациите във вестник „Дума“ с образователна функция в историческата област 

притежават специфика, свързана с отразяване на партизанското движение. 

В заключение на извършения анализ намаляването на броя публикации с 

образователна функция се дължат на следните причини: 

Основната причина е появата на световната пандемия, причинена от коронавирус 

Ковид-19, в резултат на което в страната беше въведено извънредно положение, 

безпрецидентно в мирно време, което няма аналог в новата ни история. Бяха ограничени 

придвижванията на хора, в един продължителен период от време много от икономическите 

дейности не се извършваха, спряха всякакви културни прояви, в резултат на което и 

отразяваните от медиите събития бяха сведени до разпространение на заразата в световен 

и в национален мащаб и извършващите се изследвания за откриване на лекарства за 

лечение на болестта и на ваксина. 

Кризата с пандемията от Ковид-19 доведе до масови фалити и съкращения, като 

неизменно се отрази и върху издателския бизнес. Вестник „Дума“ от ежедневник се 

превърна в делнично издание, а обемът на вестника се сви от 40 страници на 16 страници 
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за брой. Вестник „Стандарт“, една от емблемите на новата периодика след 1989 г., в 

резултат на кризата се трансформира от всекидневник в ежеседмичник. 

Провеждането на срещи беше прехвърлено във виртуалното пространство и голяма 

част от събитията започната да се случват онлайн, като се използат вече съществуващите, 

но и нови интернет платформи за срещи. 

Поява на негативни явления в периодичния печат като отразяване на случили се 

онлайн събития. 

Поява на проблеми с разпространение на периодичния печат. Срина се бизнесът на 

печално известни лица, почти иззели дейността по разпространение на периодичния печат 

в страната. Затвориха се будките, които продават вестници, а „Лавка“ буквално изчезнаха. 

Ненавременна редакционна политика на издателите на периодичен печат. За 

разлика от БНТ, която гъвкаво промени програмните схеми и започна да излъчва уроци по 

общообразователните предмети в началното и средното образовие, периодичният печат 

буквално се срина. Вместо пренастройване на редакционната политика и промяна в начина 

на мислене, във вестниците продължиха да се публикуват стари материали.  

Съобразно с посочените по-горе причини бих могла да направя предложение за 

съживяване на образователните функции на периодичния печат, а те са: 

Отразяване на нови изследвания в областта на различни области на науката, а не 

само на медицината и вирусологията, посредством отразяване на научни събития от 

университети и научни институти, където продължават да се извършват изследвания в 

различни области на познанието. 

Връщане към библиотеките – една позабравена банка от научни знания за 

обновяване на рубрики като „Датата“, „На този ден“, както и за създаване на нови 

рубрики, които да отразяват любопитни факти от далечното и близкото минало, а също и 

публикуване на откъси от нови книги в периодичния печат, а не само тяхната реклама. 
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Обновяване на начина на разпространение на периодичния печат, включително чрез 

обекти, които остават открити по време на извънредно положение, както и доставка до 

самия потребител. 

Предпочитане на журналистически жанрове като интервюто и репортажа, 

включително чрез срещи във виртуалното пространство между журналиста и госта, за 

създаване на новини и публикуването им в периодичния печат. 

Настоящата работа няма за цел да критикува редакционната политика на 

българския периодичен печат, в частност на вестниците „Дума“ и „Стандарт“, а и не би 

могла да претендира за изчерпателност с оглед на това, че изследването е извършено върху 

извлечени материали от един значително кратък период от време.Извършеното изследване 

има за цел подпомагане работата на обучаващите се по специалността Журналистика, като 

посочи как би следвало да се търсят теми и да се подбират материали, които посредством 

информирането на читателя да го образоват и да допълват неговите познания в 

продължение на целия му живот, като опазят едно огромно човешко благо, каквото е 

образованието. 
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