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Започва във в-к „Народна младеж” 

/ работи по проблемите на учащите 

се/; сътрудник е на в-к „Студентска 

трибуна”, в-к „Поглед”, радио 

„София”, сп.  „Български 

журналист”, сп. „Съвременна 

журналистика” и др. 
 

 

 

От  1961 година е на работа в Българската национална 

телевизия. Основател е на първите младежки предавания, 

автор на много състезания, сценарист на репортажи, 

очерци и документални филми в студия „Екран” на БНТ. 

 

 

 

   
 

 

 

 През 1970 г. става преподавател 

по Теория и практика на 

телевизионните журналистически 

жанрове в Катедрата по 

журналистика в Софийския 

Университет „Св.  Климент Охридски,  

научен ръководител е\на много 

дипломанти и доктори. 

 Преподавател в Нов Български Университе 

 Университетите в гр. Варна и гр. Благоевград 
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„...Целта на написаното е да 

отговори на въпроса, как 

тематично и методически трябва 

да се подхожда при обясненията 

на обществените явления със 

средствата на телевизията. 

Какви са професионалните и 

личностни гаранции за 

обективно интерпретиране, 

какви са отговорностите на 

журналиста, който защитава 

лична позиция, как на практика 

телевизията чрез проникването в 

обществения организъм може да 

му помогне да се приобщи към 

принципите на модерния свят... 

...Предмет на настоящото четиво 

е тематическият и 

методическият обхват на 

информационната и 

анализаторската ТВ 

журналистика. Задачата е да се 

определи същността им, да се осмислят чертите им, да се разграничат, 

макар и относително от други дейности, да се акцентира върху методиката 

на реализацията... 

...Този труд, надявам се, би бил от полза на практикуващите ТВ 

журналисти, които нямат специализирано журналистическо образование. 

Той би ориентирал и ТВ зрители, за да уточнят критериите и исикванията 

си към това, което им се предлага като обективна информация и анализ....” 

 

Л. АНДРЕЕВА  
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„...Тематиката и методиката на 

информационните, аналитичните, на 

аналитико – художествените жанрове и на 

телевизионното образование, колкото и 

относително да е това деление, имат своя 

история и съвременен развой... 

...И отвъд това, което е видимо на екрана, 

остава интелектуалното усилие и 

творческото напрежение в телевизията, 

колкото уморително, толкова и 

сладостно.” 

 

Л. АНДРЕЕВА  

 

 

 

 

 

Защо „Светлив образ”? Избрах това заглавие след като прочетох, че в 

далечната 1902 година учител – пенсионер от Русе 

изобретил изобретил апарат, с който можело 

както той пише, „да се предава на далечни 

разстояния светлив образ в естествени цветове с 

помощта на електрически ток”. Този 

предтеча на телевизията бе поставил 

красиво определение на бъдещата електронна 

картина... 

...Надявам се читателите да си припомнят 

вечери край екрана на първата и единствена у нас телевизия. А младите да 

получат представа за трудностите и всеотдайността, за своеобразната 

стилистика и впечатляващите творчески пробиви в стандартите...” 

АВТОРЪТ 
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Други книги на доц. Лиляна Андреева: 

 Мемоарната книга „Улица порой” 

 „Каскада „Въча”  

 Сборници 

 

 

Награди: 

Орден „Кирил и Методий” – I степен 

„Златно перо” на СБЖ 

 

 

 „Част от пътя на всички колеги свързва оценката и анализа на 

практиката, част от този опит, свързан с теория, са книгите, които 

остават след нас. Анализът на теорията е срещата със студентите, 

когато видиш какво могат тези, с които си работил.” доц. Теодора 

Петрова, декан на ФЖМК 

 

Съставител: Д.  Христова 

 

 

 

Редактор: Добринка Христова
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