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ஆய்வுச் சுருக்ைம்  

உலகை எதிர ொலிக்கும ஆடியொை பததிரிகைைள் இலத்தி னியல் ஊடைஙைள் மததியிலும் 
எதிர ொலிக்கின்றன. பபனொவின் பலம் அதன் முக்கியததுவம் இன்றுவக  எந ;தவகையிலும் 
குகறந்து பபொய்விடவில்கல  உயர்ந்து நிற;கின்றது என்பபத யதொர்த்தம். இலங்கையில் தமிழ; 
சிஙைளம;  ஆஙகிலம் ஆகிய மூனறு ரமொழிைளிலும் பத ;திரிகைைள் ரவளிவருகின்ற நிகலயில; 
தமிழ; ரமொழிப;பத ;திரிகைைளின் ஆசிரியத;தகலயங்ைங்ைபள இவ ; ஆய ;விற ;ைொை எடுத ;துக் 
ரைொள்ளப ;பட்டன. இலங்கையிலிருந்து ரவளிவரும் தமிழ ;த் தினசரிப; பத்திரிகைைளொன வீ பைசரி 
தினை ன் தினக்கு ல் சுடர ொளி உதயன் வலம்புரி தினமு சு யொழ்தினக்கு ல் ஆகியவற ;றிகன 
குறிப;பிடலொம். இப ; பத ;திரிகைைள் தம் ஆசிரியப;பPடக் ரைொள்கைைகள ரவளிப ;படுத ;தும் ைளமொை 
ஆசிரியத; தகலயங;ைங்ைகளபய பயன்படுத ;துகின்றன.அவ ; ஆசிரியத; தகலயங;ைங்ைளின் 
ைட;டகமப்பிகனயும் உத ;திமுகறயிகனயும் ஆய ;வு ரசய;வபத இக்ைட்டுக யின் பநொக்ைமொகும். 
பத ;திரிகைைளில் பல்பவறு ரசய;திைள் இடம ;ரபற;றொலும் பத ;திரிகை ஆசிரியர் வொசைர்ைளுடன் 
உக யொடும ;அல்லது ைருத ;துபபரிமொற;றம; ரசய;து ரைொள்ளும் இடமொை ஆசிரியத; தகலயங;ைங்ைள் 
விளங்குவதொல் அவற;கற “இதழ்ைளின் இதயம்” என குறிப;பிடுகின்றனர். சமுதொயத;தில் 
நகடரபற ;ற அல்லது நகடரபறப ; பபொகின்ற நிைழ ;ச்சி பற ;றி பத;திரிகை ஆசிரியப ொ துகை 
ஆசிரியப ொ அல்லது சிறப ;பு ஆசிரியப ொ எழுதுவபத ஆசிரியத;தகலயங;ைம் ஆகும். மக்ைளொல் 
அதிைம் வொசிக்ைப ;படொத பகுதியொை விளங்கும ; ஆசிரியத;தகலயங;ைங்ைள் வொசிப;பவர்ைள் 
மத;தியில் தனித ;துவமும; ரசல்வொக்கும் மிக்ைதொை விளங ;குகின்றது. இலங்கையிலிருந்து எட ;டு 
தினசரிப; பத்திரிகைைள் ரவளிவருகின்ற பபொதும ; ரைொழும்பிலிருந்து ரவளிவரும் தினக்கு ல் 
பத ;திரிகையின; ஆசிரியத ;தகலயங;ைத்கதபய யொழ்தினக்கு ல் பத ;திரிகையும் பி சுரிப;பதனொல் 
தினக்கு ல் என்ற ஒரு பத ;திரிகையொைபவ ஆசிரியத; தகலயங்ைம் பநொை;ைப்பட்டுள்ளது. இவ ; 
ஆய ;வினூடொை இலங்கையிலிருந்து ரவளிவரும் தமிழ; தினசரிப; பத ;திரிகைைளின் ஆசிரியத; 
தகலயங;ைங்ைள் ரவளிப ;படுத ;தும் ைருத ;து பற;றி ஆய ;வு ரசய;யப;பட்டுள்ளது. இதனுள் அ சியல் 
(உள்நொடு சர்வபதசம;)  சமயம்  பதர்தல் ைல்வி இலங்கை இந்தியொ ரதொடர்பொனகவ சமூைம் 
சொர்ந்தகவ ரபொருளொதொ மும ; அபிவிருத;தியும் குற;றமும் சட்டமும; சுற;றுச் சூழலும் சுைொதொ மும; 
ரபை;ைள் மற;றும் சிறுவர்ைள் ைலொச்சொ ம் ஞொபைமூட;டல ; உைவு ஊடைமும் ரதொழில்நுட;பமும ; 
விபத ;து என 15 பிரிவொை பிரித ;து பகுப;பொய்வு ரசய;யப;பட்டதனுள் அகனத ;து பத்திரிகைைளும் 
அ சியல் என்ற விடயத ;திற ;பை அதிை முக்கியத;துவம் ரைொடுத்துள்ளகம ைை;டறியப ;பட்டுள்ளது. 
பமலும் ஆசிரியத; தகலயங ;ைங்ைளில் கையொளப;பட்ட உத ;திமுகறைள் பற;றிய பகுப ;பொய்வில் 
ஒவ;ரவொரு பத ;திரிகைைளும் தமது ஆசிரியத; தகலயங;ைங்ைளில் தமக்ரைன தனித ;துவமொன உத;தி 
முகறைகள கையொண்டு உள்ளகம ஆடி 2013 – மொர்ைழி 2013 வக யொன 6 மொத 
ைொலப ;பகுதிைகள உள்ளடக்கிய ஆய ;வின் ஊடொை அவ;விடயங்ைள் இனங;ைொைப ;பட்டுள்ளது.  
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