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Turinys
Redaktorės žodis
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Žurnalistikos raida
Globali ekonominė krizė, palietusi ne tik daugelio Europos ar JAV gyventojų kišenes, supurtė ir
kiekvieno asmens mąstymą, jo vertybių sistemą. Žurnalistika taip pat patyrė esminių pokyčių:
Lietuvos televizijos kanalų ekranuose pasirodė naujos realybės televizijos atmainos.
Šalies reklamos rinka mušė rekordus ir nekreipė dėmesio į niūrius pasaulio žiniasklaidos
reklamos rinkos ženklus.
[9]

Etika ir verslas
Kaip žiniasklaidos darbininkai laikosi žurnalistinės Biblijos? Kokius profesinės etikos pažeidimus
nagrinėja Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija? Kodėl didelę patirtį turintys žurnalistai uždaro
redakcijų duris?
[31]

Tarp tyrimų ir tikrovės
Vaizdo komunikacijos svarba ir interneto įtaka šiuolaikinei žiniasklaidai.
[53]

Centras ir periferija
Nuo 2004 m. per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą imta remti regioninės spaudos,
radijo ir televizijos kultūrines programas. Ar Fondas mato kasmetinį žiniasklaidos kokybės
augimą? Gal tie milijonai, išdalyti per aštrias Fondo tarybos diskusijas, per dideles ekspertų
darbo sąnaudas, nepateisino į šią paramą sudėtų lūkesčių?
Kuo skiriasi vietinė ir respublikinė spauda?
[66]

Žurnalistikos studijos – pro ir contra
Viena pagrindinių problemų, kurią įžvelgia žurnalistiką studijuojantys jaunuoliai, yra vis mažėjanti
motyvacija… studijuoti. Kur slypi to šaknys: ar lektoriai studentams yra per maži autoritetai,
nesudominantys jų savo dėstoma disciplina, ar studentai tiesiog nežino, ko nori?
[79]

Tu r inys

Žurnalistų liudijimai: vakar ir šiandien
Dažnai kartojame pavardes, įrašytas į Lietuvos žurnalistikos istoriją. Daugeliui tai skamba kaip
tuščias garso aidas. Tad pirmutinis žurnalistikos tyrinėtojų ir istorikų uždavinys – skelbti tai, kas
toje srityje buvo geriausia, ryškiausia ir kas jau užmiršta arba visai nepažinta.
[111]

Pašaukimo apsėsti
Tas, tūnantis viduje, kartais pašaukimu vadinamas, nors dažniausiai bevardis, vienus nuveda į
žodžio ir jausmo tyrus, antrus – tiesiog į Rytus, treti sustoja ties savo kiemo vartais ir čia atranda
gyvenimo esmę ir prasmę.
[136]

Lietuvos žurnalistų sąjungos skyriai ir klubai
Pažintis su Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus skyriais bei Senjorų,
Esperantininkų žurnalistų, Kelionių, Regioninės žiniasklaidos ir žemės ūkio žurnalistų bei
TV operatorių klubais.
[154]

Ne „Dėl trupinio aukso…“
2008 m. Vinco Kudirkos, Vytauto Gedgaudo, Vaižganto premijos.
Tradiciniai LŽS konkursai ir jų laureatai.
[182]

Dienos ir darbai
Lietuvos žurnalistika: 2008 m. sausis–gruodis.
[190]

Anapus žurnalistikos

Prieš kelerius metus labai linksmų plaučių Rolandas (suprask, tuometinis LŽS Šiaulių skyriaus
pirmininkas R. Parafinavičius) sugalvojo ir įsteigė „Metų vinis“, kurios ilgainiui tapo šio skyriaus
vizitine kortele. Visus metus renkamos kolegų „auksinės mintys“ metų pabaigoje garbios komisijos valia
yra nominuojamos. Pasirauskime po 2008-ųjų „vinių“ dėželę.
[206]
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su 2008į m.
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A. nebūtina,
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privalu
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žiburiukus
Vaižganto premijų, taip pat tradicinių akyse
Lietuir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
vos žurnalistų sąjungos konkursų laureatais.
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gali
ir
neįvykti.
Atsisveikindami spausime vienas kiArlauskienė
tam Aurelija
ranką. Gal
kuriam nors, grįžtančiam
į šią dieną, kils klausimas, kam tokių susitikimų – almanachų, apžvelgiančių vakar
dieną, reikia. Esu įsitikinusi, kad buvusių
ir esamų žurnalistikos problemų analizė ir
kėlimas į viešumą padės kurti atsakingesnę, kultūringesnę, profesionalesnę Lietuvos
žurnalistiką.

kažin kelintą cigaretę ir žiūrės į tolį. „Visuomenės informavimo įstatyme yra gražių
dalykų, ir aš džiaugiuosi, kad prisidėjau jį
kuriant ir įsitraukiau į tą margą kompaniją,
kurią sudarė ir buvę komunistai, ir krikdemai, ir konservatoriai, – sakys. – Mes visi
surėmėm pečius ir padarėm gerą įstatymą,
kurį amerikiečiai pavadino demokratiškiausiu visoje Rytų Europoje, o kai kuriais

Aurelija Arlauskienė

[[180] ]

Žurnalistikos
raida
kaita
Dainius Radzevičius
Žurnalistika
ir globalūs irekonominiai
pokyčiai
Lietuvos žiniasklaidos
žurnalistikos
raida
1990–2007 metais
Žygintas Pečiulis
Angelina
Liaudanskienė
Laiko ženklai:
profesionalų
ir mėgėjų kovos
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Giedrė Čiužaitė
Danguolė
Skarbalienė
Radijo 2008-ieji
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Žurnalistikos
Austė Korbutė
Ekonominė žiemakaita
atšaldė ir Lietuvos žiniasklaidą
Dainius Radzevičius
Lietuvos žiniasklaidos ir žurnalistikos raida
1990–2007 metais
Angelina Liaudanskienė
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Remia Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas

Danguolė Skarbalienė
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Redaktorės žodis

Žurnalistika ir globalūs
ekonominiai pokyčiai

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
Dainius
Radzevičius
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus,
o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoRedaktorės žodis
ilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
nosios
kartos žurnalistais
Virginijumi
nederėtų
ekonominiu
požiūios temos galėjo
ir nebūti.kaitos
Juk globaStabtelėjus
žurnalistikos
stoKartu
sunagrinėti
AudronetikNugaraite
pamąsRytis
Juozapavičius
padės
nustatyti
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
riu.
Reikia
pažymėti,
kad
jau
ne
vienerius
li
ekonominė
krizė
jau
palietė
ne
tik
telėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
žurnalistikos
Vladas
Gaistabtelėjimų
kiekviename Žurnalistų
metus
komunikacijos
podaugelioskaidrumą,
Europos
ar oJAV
gyventojų
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
kas
trukdo
daugiau specialistų
rašyti apierate,
darnų
dys
skaičiais
liudys
tiesą
apie
mus
ir
sąjungos
skyriuje,
klube
ir
ilgas
sulitikų sluoksniuose kalbama būtent apie
kišenes.
supurtytiJankevičiene
ir kiekvieno asraidą, oJi turėjo
su Laimute
–
vystymąsi.
visuomenės
nuomonę.
Į
profesionalios
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
žiniasklaidą,
o neeinančiame
tik apie žurnalistiką.
mens
mąstymą,
jo vertybių
sistemą.
Žurperiodikos
virsmą.
Ten pat
Liudvika
Per šį leidinį
informažurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
metų.
O kailabai
vėl susiruošime
į keliąžurir
Šis
santykis
svarbus,
nes
nalistika
taip
pat
patyrė
esminių
pokyčių
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjųgreta
technoAurelija Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
nalistikos
esantis
visas
kitas žiniasklaidos
dar
iki pasaulinės
krizės
– jos
ilgametis
spaudosekonominės
darbuotojas
Leopollogijų
stotelė,
kur
susitiksime
su jauAnalizuodami, kaip laikomės savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
turinys kartos
vis labiau
įsigali ir uzurpuoja
erd
kokybė
ir vieta
žiniasklaidoje
keitėsi net
das Rozga
rėš tiesą
apie juos.
nosios
žurnalistais
Virginijumi
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisir Lenkijos papasakos apie savo šalių
ves, anksčiau
tradiciškai
priklausiusias
sparčiau
technologijospadės
šioje srityje.
Rytisnei
Juozapavičius
nustatyti
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
vės perėjoje pamatysime partrenktą
žiniasklaidą.
žurnalistams.
Vadinasi,
perima
ir
žurnaLietuvos
žurnalistikos
pasirengimą
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu iešTaigi šis leidinys – tarsi pasimalistų galias.skyriuje,
Ir ne tikklube
pramogines
išgyventi
ekonominį
sunkmetį
reikėtų
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
sąjungos
ir ilgasfunksukosime atsako, kodėl demokratinę vertymas, paskirtas kažkuriame žurnacijas, bet ir
pradėti
bent jau
nuo 2004Į profesionalios
m., kai Lietuva
visuomenės
nuomonę.
stojimas
– visuomenės
septyniolikainformavimo,
žurnalistikosiš
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos magistralės kilometre. Gal
dalies irOvaldžios
tapo
ES narė. Nuo
tada Europos
žurnalistikos
paieškas
leisimės Sąjungos
kartu su
metų.
kai vėl kontrolės.
susiruošime į kelią ir
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
Todėl mėgindamas
analizuoti,laiku
kas
(ES)
nariųJuodyte.
skaičius išaugo beveik dviguAurelija
susizgribsime
esantys pasienyje,
ir tarnauti tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
vyksta
Lietuvos
žiniasklaidoje
ir žurnabai. Analizuodami,
Visuomet buvo pažymima,
kadsavo
viekaip laikomės
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos iš Austrijos
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
listikoje
per papasakos
pastaruosiusapie
penkerius
menas
pagrindinių
iki tol buvusių
uždaviprofesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laisir
Lenkijos
savo šalių
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
tus, lyginau pas mus ir ES vykstančius
nių
demokratijos
ir pagrindinių
laisvių
vės –perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
etiką. Ir kartu
su Romu
GudaičiuaukšiešTaigi šis leidinys – tarsi pasimaprocesus.
apsaugos
standartų
suvienodinimo
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija
Arlauskienė
kosime atsako,
tymas, paskirtas
kažkuriame žurnačiausiais
esamaiskodėl
lygiaisdemokratinę
užtikrinimas.vertybę
paverčia
nežabota
listikos
magistralės kilometre. Gal
Taivieni
lyg irleidiniai
reikštų, kad
kalbėdami
apie
Dėl garantijų
savivale,
o kitižiniasklaidos
sugeba išlikti
garbingi
1990-ajame,
o gal atkreipė
2007-ajame…
žodžio
laisvę,
pliuralizmą,
2008 m. dėmesį
EuroposJeigu
Parir tarnauti tiesai.
susiruošite
į jį,priimta
gėlių neštis
žurnalistikos
užtikrinamos viešosios dislamento (EP)
nauja nebūtina,
rezoliucija
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
tačiau
privalu įžiebti
žiburiukus
akyse
kusijos
kokybę negalime
apsiriboti
vien
dėl žiniasklaidos
pliuralizmo
Europos
SąAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
mažos šalies prie Baltijos sienomis. Reikia
jungoje. Ankstesni (pvz., 2002 m.) tokio
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu
jausmu gali
ir neįvykti.
naujos kokybės mąstymo ir veiksmų – ir
pobūdžio dokumentai
manęs
nelabai doma Nevinskaitė
– su pastarosios
politikų,
ir žiniasklaidos
savininkųįtaka.
(pamino.
Manau,
kad
ir
dauguma
Lietuvos
Aurelija Arlauskienė

Š

prastai verslo grupių), ir pačių žiniasklaidos darbuotojų.
O kuo čia dėta žurnalistika? Žiniasklaida – įtakingas politinis įrankis, kurio

politikų bei žurnalistų ar su žiniasklaida
susijusių žmonių taip pat nėra skaitę ar
domėjęsi tais dokumentais. Kol per galvą
netrinktelėjo ekonominė krizė.
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija
Juodyte.
Dar 2007
m. EP buvo pabrėžiamas
Analizuodami,
kaip poreikis
laikomėsturėti
savo
žurnalistų ir redaktorių
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garantijas.
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to su
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žurnalistų
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atsako,
kodėl
demokratinę
versąjunga (šias iniciatyvas palaikė ir Lietutybę vieni leidiniai paverčia nežabota
vos žurnalistų draugija, o 2008 m. ir naujai
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
įkurta asociacija „Verslo žurnalistų kluir tarnauti tiesai.
bas“) ir pavieniai žurnalistai bei redaktoKryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
riai. Deja, politikų sukurtos ekonominės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
sąlygos žiniasklaidai neskatino įgyvendinti
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laitokių iniciatyvų. Galimybė naudotis moma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime
esantys pasienyje,
vertė
profesionaliausius
žurnalistus laiku
kitur
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
ieškotis saugesnės darbo aplinkos ir socia
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
linių garantijų. Tačiau tokia liberali sistežiniasklaidą.
ma tiesiog siurbte siurbė nemokamą ar kitą
Taigi šis leidinys – tarsi pasimapigų turinį gaminančius mėgėjus, siekiantymas, paskirtas kažkuriame žurnačius asmeninio pripažinimo ar populiarulistikos magistralės kilometre. Gal
mo, lengvų, nors ir nedidelių, pinigų.
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
Todėl labai keistai ir net utopiškai atsusiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
rodo 2007 m. EP svarstyto pranešimo teitačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ginys, kad tarptautinės įmonės perimtų
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
geriausią redaktorių ir žurnalistų laisvės
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
patirtį kiekvienoje šalyje, kur jie dirba.
Arlauskienė
TaigiAurelija
pats Europos
Parlamentas pripažino
ir išreiškė susirūpinimą dėl valstybėse narėse, įstojusiose į ES 2004–2007 m., taikomų žemesnių standartų. Paprastai kalbant,
Lietuva yra tarp tokių šalių, kuriose užsienio kompanijų valdomose žiniasklaidos
priemonėse redaktoriai ir žurnalistai nėra
tokie patys, kaip kur nors Skandinavijoje
dirbantys jų kolegos. Jie laikomi antrarūšiais. Šiam teiginiui pagrįsti ir net teisiškai patvirtinti Lietuvoje prireikė bemaž
dvejų metų. Todėl užbėgdamas įvykiams

kestinėmis lengvatomis, išmokant žurnalistams ir net redaktoriams didžiąją dalį
atlyginimo pagal autorines sutartis, leido
sutaupyti daugiau kaip 40 proc. sąnaudų,
kurios tenka mokant darbuotojui darbo užmokestį. Mano žiniomis, tik keletas redakcijų Lietuvoje per pastaruosius penkerius
metus turėjo vidinius dokumentus, kurie
užtikrino papildomas, įstatymais nenumatytas socialines ar kitas teisines garantijas
darbuotojams. O daugumoje redakcijų veikė tokia socialinio saugumo sistema, kuri
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„suvažiavimai“. Tačiau jau dabar keistai
atrodo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso taikymas tinklaraščių kūrėjams,
kurie nėra žurnalistai. Savo „blogus“ turi
ir politikai, ir verslo žmonės, ir šiaip anonimai. Kaip vertinti jų turinį? O ar reikia
žurnalistų (ypač reporterių) paslaugų, jei
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Į profesionalios
ovisuomenės
tai kelia klausimų
dėl konkurencijos
ir
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
privatumo.
Nors
Europa
rekomenduoja
Aurelija
Juodyte.
neprofesionalams atlyginti pagal jų sukurAnalizuodami,
kaipvertę,
laikomės
savo
to produkto
komercinę
o siekiant
profesijosgyventojų
kelių taisyklių,
spaudos
laisapsaugoti
ir visuomenės
veikėjų
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
privatumą,
naudotis
nacionaliniais
Etikos
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieškodeksais, Lietuvos tokie Europos šaukikosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verniai vis dar nepasiekia. Todėl kalbėdami
tybęžurnalistikos
vieni leidiniai
paverčia
nežabota
apie
galimybes
dabar
vykssavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
tančių globalių procesų kontekste turime
ir tarnautiį tai,
tiesai.
atsižvelgti
kokie yra internetui skirtų
Kryžkelėje
tyrimų
ir tikrovės
reklamos pajamųtarp
iššūkiai
spausdintiniams
Auksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
leidiniams.
Jei spaudoje,
ypač dienraščiuopučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laise, reklama mažėja ir dar mažės ateityje,
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
galime
jau dabar teigti,
jog žurnalistika
išsilaikys tik ten, kur bus gaunamos didesnės
pajamos. Arba spauda bandys kurti vien
tik žurnalistinį produktą ir šitaip stengsis
sutelkti išskirtinę auditoriją, galinčią pasirodyti patrauklia reklamos užsakovams.
Kol kas prielaidų tam nėra.

Kartu su Audrone
pamąsžiniasklaidos
turinioNugaraite
teikėjai. Taip
pat
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
laikomasi nuomonės, kad žiniasklaidos
kas trukdo daugiau
rašytisiekia
apie darnų
nuosavybės
koncentracija
tokius
vystymąsi.
lygius,
jog laisvosios rinkos jėgos neužPer žiniasklaidos
šį leidinį einančiame
informatikrina
pliuralizmo,
ypač
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
technonaujosiose
valstybėse,
ES narėse.
Palogijų stotelė,
su jauprastai
kalbant,kur
jei susitiksime
prekybos centrų
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kartos
žurnalistais
Virginijumi
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Savukynu
ir Viliumi
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reguliuojama,
tai žiniasklaidos
stabtelėjimų
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Lietuvoje
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lyg ir užŽurnalistų
normalaus
sąjungos
ir ilgas
suverslo
ribų.skyriuje,
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televizijos
komisija
stojimasradiją
– septyniolika
prižiūri
ir televiziją.žurnalistikos
Tačiau ji nemetų. O kai
susiruošime
į kelią ir
sprendžia
apievėl
dominavimą
ar koncentrasusizgribsime
esantys
pasienyje,
ciją, kai kalbama apie kelių skirtingųlaiku
tipų
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
žiniasklaidos priklausomybę tam pačiam
ir Lenkijos
šalių
subjektui
ar papasakos
jų grupei, apie
pvz., savo
kai vienai
žiniasklaidą.
bendrovei
priklauso naujienų portalas,
Taigi
šis
leidinys –televizija
tarsi pasimanacionalinis dienraštis,
ir dar
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnakeletas regioninių laikraščių ar žurnalų.
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
Pripažįstama,
kad norint,
jog visuo1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
meninė
žiniasklaida
vykdytų savo Jeigu
misisusiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
ją, jai reikalinga didelė ir pastovi rinkos
tačiauEuropoje
privalu įžiebti
akyse
dalis.
taip patžiburiukus
raginama vengti
ir širdyje. Antraip
susitikimas
su ten
nesąžiningos
konkurencijos
ir nesisavinti
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
rinkos dalies. Bet kaip tai padaryti reaArlauskienė
liameAurelija
gyvenime?
Bet kuris verslas – ir žiniasklaida čia ne išimtis – siekia augti ir
plėstis. Gauti daugiau pajamų.
Bene esminis iššūkis šiuolaikinei visuomenei ir žurnalistikai – ar žiniasklaidos
vartotojas geba atsirinkti kokybišką produktą ir skirti jį nuo pigaus bei nekokybiško. EP dokumentuose jau užfiksuota, kad
reikia didinti ES visuomenės išprusimą
žiniasklaidos srityje. Kaip tai padaryti?
Rekomenduojama remti europiečių išprusimo žiniasklaidos srityje pagrindinės

Rinka ir jos vartotojas
Specialistai nurodo, kad naujose komercinės žiniasklaidos priemonėse vyrauja žinomi visuomeninės ir privačios
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įtaka.
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galia, ir ekonomi-

Kartu su Audrone
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tysime
apie
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konkuruoti dėl reklamos pinigų, LRT
kas trukdo
daugiau
rašyti
apiebet
darnų
bando
vykdyti
numatytą
misiją,
pravystymąsi.ir kitais masiniam vartotojui
moginiais
Per produktais
šį leidinį einančiame
informaskirtais
smukdo bendrą
savo
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų technolaidų
kokybę.
logijų
stotelė,konvencijoje
kur susitiksime
jauUNESCO
dėl su
kultūrų
nosios
kartos
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įvairovės ir Amsterdamo sutarties proSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
tokole
numatytas
svarbus
visuomeninio
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
radijo
ir televizijos,
kaip priemonės
pliusąjungos užtikrinti,
skyriuje, vaidmuo.
klube ir Teigiama,
ilgas suralizmui
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
kad
visuomeninės
transliacijos
sistema
metų.
O kai vėl
susiruošime
ir
ES
valstybėse
narėse
tiesiogiaiį kelią
susijusi
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
su demokratiniais, socialiniais ir kultūir vietoje
atsidūręvisuomenės
kolegos iš poreikiais
Austrijos
riniais
kiekvienos
ir Lenkijos
papasakos
apie
savo šalių
ir
su poreikiu
išsaugoti
žiniasklaidos
žiniasklaidą.Įvairiuose ES dokumentuopliuralizmą.
Taigi šis leidinys
– tarsi
pasimase pabrėžiamas
ypatingas
visuomeninio
tymas,
paskirtas
kažkuriame
transliuotojo, kaip nešališko ir žurnaneprilistikos
magistralės
kilometre.
Gal
klausomo, naujoviško ir įvairaus turinio
1990-ajame, ir
o gal
2007-ajame…
Jeigu
informacijos
komentarų,
atitinkančių
susiruošite
į jį, irgėlių
neštis standartus,
nebūtina,
aukštus
etikos
kokybės
tačiau privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
šaltinio,
vaidmuo.
Pabrėžiamas
ir žiniasir širdyje.kaip
Antraip
su ten
klaidos,
viešų susitikimas
diskusijų forumo,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
skatinančio piliečių demokratinį dalyAurelija
Arlauskienė
vavimą,
vaidmuo.

nė konkurencija, ir kultūrų įvairovė, naujų technologijų plėtojimas, skaidrumas.
Antra vertus, pažymimos ir ES žurnalistų
darbo sąlygos.
Ne paslaptis, kad dabar Lietuvoje net
visuomeninis transliuotojas neteisingai ir
neatsižvelgiant į turinio kokybę dėl reitingų spaudžiamas konkuruoti su komerciniais kanalais, kurių pagrindinis tikslas
yra ne kokybė, o siekis patenkinti daugumos žiūrovų poreikius. Neturėdama

Ilgametė Europos šalių patirtis rodo,
kad nevaržoma nuosavybės koncentracija
kelia pavojų pliuralizmui ir kultūrų įvairovei. Vien tik laisvos rinkos konkurencija grindžiama sistema negali užtikrinti
žiniasklaidos pliuralizmo. Tai akivaizdu
ir Lietuvoje. Deja, kol kas nėra rimtų diskusijų ar net tyrimų apie žiniasklaidos
koncentraciją Lietuvoje ir šio proceso
pasekmes. O juk dėl žiniasklaidos įmonių nuosavybės koncentracijos didėja
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sąjungos
skyriuje,
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vien finansinės
naususizgribsime
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pasienyje,
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dos. Dėl to kyla pavojus turinio įvairovei
ir kokybei.
vietoje atsidūrę
kolegosapie
iš Austrijos
ir
O ką jau kalbėti
skirtingas
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
nuomones. Tą rodo vis prastėjanti naujų
žiniasklaidą.
televizijų
programų kokybė. Net Europos
Taigi šispažymi,
leidinys
pasimaParlamentas
jog–dėltarsi
šių priežasčių
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnanepakanka remtis vien rinkos svertais
žilistikos
magistralės
kilometre.
Gal
niasklaidos pliuralizmui užtikrinti. Deja,
1990-ajame,
o galinstitucijos,
2007-ajame…
Jeigu
Lietuvos
valdžios
visų pirma
susiruošite
į jį, gėlių2008
neštis
Seimas
ir Vyriausybė,
m. nebūtina,
pabaigoje,
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
priimdami naujus mokestinius įstatymus,
ir esmės
širdyje.ignoravo
Antraiptokią
susitikimas
su ten
iš
EP nuomonę
ir
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
laikosi pozicijos, kad žiniasklaida yra tik
Aurelija Arlauskienė
verslas.

jinti žiniasklaidos pliuralizmą ir kultūrų įvairovę užtikrinančias visuomenės
informavimo priemones. Tai padėtų sudaryti sąlygas visuomenei teikti tikslią
ir objektyvią informaciją. Ir nors internetas suteikė kur kas daugiau galimybių
naudotis įvairiais informacijos, nuomonių šaltiniais, jis dar vis dėlto nepakeitė
tradicinės žiniasklaidos. Dėl technologijų raidos laikraščių leidėjai vis dažniau
skelbia informaciją internete ir darosi

Akivaizdu, kad dėl tokios valdžios
politikos ir asmeninės socialinės atsakomybės stokos didelė dalis Lietuvos žiniasklaidos priemonių savininkų nekreipia
dėmesio į ES institucijų raginimą gerinti
profesionalių žiniasklaidos darbuotojų
darbo sąlygas ir darbo kokybę. Skaičiai ir
tyrimai rodo, kad, nesuteikiant socialinių
garantijų, vis daugiau žurnalistų dirba
pavojingomis sąlygomis, o dalis profesio
nalų apskritai palieka šią sferą.
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redaktorių
remdamosi
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bei socialinėmis garantijomis. Todėl EP
atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu parengti redaktorių chartijas, kurios užkirstų
bet kokį kelią savininkų, suinteresuotųjų
šalių arba kitų institucijų (pvz., vyriausybių) kišimuisi į naujienų turinį. Lietuvai
tai taip aktualu – valdžios institucijų užsakomieji straipsniai ar laidos jau seniai
iš esmės pakeitė žiniasklaidos turinį ir
žinių atrinkimo kriterijus.

rinką, trukdoma naujiems kūrėjams patekti į rinką, taip pat skatinamas vienodas
žiniasklaidos turinys. Pažvelkime kad ir į
dienraščio Lietuvos rytas naujienų portalo www.lrytas.lt ir Lietuvos ryto televizijos
turinį. Arba atidžiai palyginkime televizijos LNK naujienų portalo www.alfa.lt ir
MG Baltic priklausančių žurnalų turinį...
Antra, žiniasklaidos sistema vis labiau
orientuojasi į pelną ir todėl visavertiškai
neatspindi visuomeninių, politinių arba
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Redaktorės žodis

Laiko ženklai: profesionalų ir
mėgėjų kovos
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2

laidų, su kuria į televiziją atėjo nauji herojai, buvo Editos Mildažytės „Bobų vasara“.
Apie 2000-uosius pasaulį ir Lietuvą
užplūdo vadinamųjų totalaus stebėjimo

Kelerius pastaruosius metus populiariausi Lietuvoje buvo talentų šou „Kelias į
žvaigždes“ (LNK) ir „Dangus“ (TV3). Tai
hibridiniai naujųjų realybės šou variantai,
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės perėjoje pamatysime partrenktą
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Ščiogolevaitės
sėkmė
„Lietuvos
deir
tarnauti
tiesai.
šimtuke“) arba visiškai sukompromituoti
Kryžkelėje tarp
ir tikrovės
profesionalumą
(LNKtyrimų
projekto
„Šok su
Auksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
žvaigžde“
fiasko, kai
neaiškiomis
aplinpučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laikybėmis laimi prasčiausias).
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kas trukdo
rašyti apie darnų
tampa
svarbiudaugiau
sėkmės komponentu.

vystymąsi.
Per šįapsisuko
leidinį einančiame informaRatas
cijos
greitkelyje
bus ir
naujųjų
technoTarp
nepavykusių
mėgėjų
ir profesio
logijųtandemo
stotelė, projektų
kur susitiksime
su jaunalų
– mūsų minėtas
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
LNK „Šok su žvaigžde“ ir TV3 „Ačiū
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
Dievui,
atėjai“.
Vaidybinių
improvizacijų
stabtelėjimų
Žurnalistų
formatas,
kai įkiekviename
nežinomą situaciją
patesąjungos
klubeiš ir
ilgas sukęs
dalyvisskyriuje,
privalo suktis
padėties,
kistojimas
septyniolika
žurnalistikos
tose
šalyse–buvo
labai populiarus.
Į TV3
metų. O buvo
kai vėl
susiruošime
keliąkieir
projektą
daug
investuota,į nes
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
kvienai vaidybinei situacijai reikalinga
ir vietojedekoracija
atsidūrę kolegos
iš Austrijos
speciali
ir kostiumai.
Tačiau
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
įdėti pinigai ir viltys nepasiteisino. šalių
žiniasklaidą.
Viena iš galimų nesėkmės priežasšis leidinys
– tarsi
pasimačių –Taigi
programavimo
klaidos.
Viltasi,
kad
tymas,
paskirtas
kažkuriame
naujasis projektas „Ačiū Dievui,žurnaatėjai“
listikos magistralės
kilometre.
Gal
sėkmingai
konkuruos su
kelerius metus
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
Jeigu
rodomu
LNK o„Kelias
į žvaigždes“. Tačiau
susiruošite į jį,veiksnys
gėlių neštis
atpažįstamumo
buvo nebūtina,
stipresnis
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
už naujumo paieškas. Būta ir kokybės
ir širdyje. Antraip
susitikimas
su ten
problemų.
Improvizacijos
priminė
salaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
viveiklinį teatrą, mėgėjai kartais atrodė

Aurelija
Arlauskienė Projekto rengėgeriau
už profesionalus.
jai neįvertino svarbios aplinkybės, jog televizijai nelabai tinka perdėta vaidyba ir
butaforinės teatro dekoracijos.
Tuo pat metu Lietuvos televizijų ekranuose pasirodė dar viena muzikinės
pramogos atmaina – retro šou. Pirmoji
projektą „Švieski man vėl“ pasiūlė TV3.
Jame buvo sumanytos kartų varžybos, kai
legendinius dainininkus vertina jaunimas. Tačiau sumanymui pristigo grakštumo ir takto. Nesėkmę galėjo lemti ir tai,

elementų. Svarbu sėkmingai parinkti dalyvius (pramogų verslo atstovai, politikai
arba jų šeimos nariai, originalūs žmonės).
Ir čia kurstomi skandalingi įvykiai, rezgamos tikros ar pramanytos istorijos. Tam
pasitelkiama interneto ir tradicinė spauda.
Vienu svarbiausių duetų šou komponentu
tampa dalyvius vertinančios komisijos.
Profesionaliai komentuodami ekspertai ne
tik padeda žiūrovams susigaudyti, bet ir
palaiko emocinį šou foną: juokina, stebina,
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R e d a k t o r ė s sž oraida
dis
Ž urnalistiko

Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos stokad atlikėjų
ir vertintojų
profesionalumo
telėje
bus
galimybė
kartu
su
skirtumas buvo pernelyg didelis. DainiumiLTV
Radzevičiumi
aptarti žurnalistikos
sėkmingai patobulino
retro šou.
raidą, o„Mūsų
su Laimute
Jankevičiene
–
Projekte
dienos kaip
šventė“ buvo
periodikos
Ten pat Liudvika
ir
varžybų, ir virsmą.
teminių koncertų,
skirtų žiMeškauskaitė
aktus, o
nomiems
dainų primins
autoriamsteisės
bei atlikėjams.
ilgametis unikali
spaudos
darbuotojas
Sumanyta
amžių
sąšauka: Leopolatlikėjas
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
dainavo duetą su pačiu savimi, prieš keRytis Juozapavičius
letą dešimtmečių
įamžintupadės
kino nustatyti
ar vaizdo
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
juostoje. „Mūsų dienos kaip šventė“ –Gaigedys pavyzdys,
skaičiais liudys
tiesą
apie mus
ir
ras
kaip tam
pačiam
formavisuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
tui
galima suteikti
visiškai
kito turinio.
žurnalistikos
paieškas
kartu
su
Mūsų
nacionalinė
LTV leisimės
žengė dar
toliau,
Aurelija
Juodyte.
į ekranus grąžindama klasikinį repertulaikomės
savo
arą irAnalizuodami,
profesionalius kaip
atlikėjus
(„Triumfo
profesijos
keliųdaina“).
taisyklių,
spaudossėkmė
laisarka“,
„Dainų
Projektų
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
teikia
vilčių, kad
televizija pamažu
atranetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
da būdų masiniam vartotojui pateikti iešsukosime atsako,
kodėl
demokratinę
verdėtingesnio
turinio
ir formos
kūrinius.
tybę
vieni
leidiniai
paverčia
Ratas
apsisuko.
Pradėjusi
nuonežabota
profesio
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
nalaus meno propagavimo, vėliau
nuėjuir
tarnauti
tiesai.
si populiariosios kultūros sklaidos keliu,
Kryžkelėje
tarpištakų.
tyrimųTačiau
ir tikrovės
televizija
grįžta prie
dabar
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ji jau turi taikytis prie pakitusių aplinkypučiančiais
šalies žiniasklaidoje,
o Laibių
– konkurencijos,
gausaus programų
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
pasirinkimo.

Kartu su Audrone
Nugaraite
pamąspopuliariausių
Lietuvos
televizijų
laitysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
dų. Gana gerai žiūrimas buvo ir serialas
kas trukdo
daugiau
rašyti apie darnų
„Moterys
meluoja
geriau“.
vystymąsi.
Nors televizijos serialams galioja spePer dėsniai
šį leidinį
einančiame
informacifiniai
ir jiems
negalima
taikyti
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
technoaukščiausių
kinematografo
standartų,
talogijų
stotelė,
kur tikėtis
susitiksime
su kūrėjaučiau
žiūrovai
galėtų
didesnės
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
jų pagarbos. Dažnai trūkčioja ir stabčioja
Savukynu linijos,
ir Viliumi
bus
siužetinės
krintaMackoniu,
į akis nemotystabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
vuoti
personažų
poelgiai. Daug
montažisąjungos
klube
ilgaslaikų
sunės
logikosskyriuje,
pažeidimų
(staigiir metų
stojimasprikišamai
– septyniolika
žurnalistikos
kaita),
brukamos
reklamos
metų. Omarkės
kai vėl automobiliai,
susiruošime įperkama
kelią ir
(vienos
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
toje pačioje parduotuvėje).
ir vietoje
atsidūręirkolegos
Austrijos
Buvo tęsiami
tariamųiš dokumenir Lenkijos
papasakos
apie savo šalių
tinių
realybės
šou eksperimentai.
Su
žiniasklaidą.
TV3 rodomais „TV detektyvais“ pradėjo
Taigi šisLNK
leidinys
– tarsi
pasimakonkuruoti
projektas
„Vaiduoklių
tymas,
paskirtas
kažkuriame
medžiotojai“. „TV detektyvuose“žurnabuvo
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
pasakojamos neva tikros paprastiems
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
žmonėms
nutikusios
pasakos. LNK Jeigu
į vaisusiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
duoklių paieškas apleistuose namuose
tačiau privalu
žiburiukus
akyse
įviliojo
žinomusįžiebti
pramogų
verslo veikėir širdyje.
susitikimas
su ten
jus.
PanašūsAntraip
TV kūriniai
demonstruoja,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
kokią didelę žiūrovų auditoriją LietuvoAurelija
Arlauskienė
je gali
suburti
tokios absurdiškos laidos
ir kad, esant paklausai, TV kūrėjai gali
kurti bet kokį šlamštą. Etinių, profesinių,
moralinių tabu tarsi nėra.
Kai kurių naujovių žiūrovai nepriėmė. Neilgai gyvavo TV3 mėginimas kurti
kitokio formato naujienų laidą (buvusio
gelbėtojo Gedimino Jauniaus vedamos
pavakario žinios). Ilgiau gyvavo kita
G. Jauniaus vedama laida „Kriminaliniai
tyrimai“, kurioje televizinę karjerą pradėjo buvęs policijos generalinis komisaras

Grįžo serialai
Po tam tikros pauzės į ekranus grįžo
lietuviški serialai. Manyta, kad tai nėra
perspektyvu, nes brangu ir negarantuoja
komercinės sėkmės. Serialų „Nekviesta meilė“, „Garbės kuopa“, (LNK), „Moterys meluoja geriau“, „Broliai“ (TV3)
ir kitų pasirodymas liudija, kad sėkmės
gysla vėl surasta. „Nekviesta meilė“ buvo
rodoma tris sezonus ir nuolat buvo tarp
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitosLNK
stoVytautas
Grigaravičius.
Nepavyko
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiusumanymas susieti politines aktualijas
mipramogų
Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
ir
pasaulio
naujienas
(„Auksiraidą,
o sublykstė“).
LaimuteNeJankevičiene
–
nė
savaitės
itin sėkmingas
periodikos
virsmą.
Ten pat
Liudvika
buvo
ir ambicingai
pradėtas
Algio
RamaMeškauskaitė
teisės aktus,
nausko
pokalbiųprimins
šou „Le Broniaus
šou“. o
ilgametis
spaudosmetų
darbuotojas
Viena didesnių
naujienųLeopol– „Liedas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
tuvos ryto“ televizijos“ atsiradimas. StarJuozapavičius
padės nustatyti
tavęsRytis
nepalankiu
metu, prasidėjus
krizei,
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gainaujasis kanalas vis dėlto pateikė keletą
dys skaičiaisVienas
liudysjųtiesą
apie musinir
netikėtumų.
– originalus
visuomenėslaidos
nuomonę.
Į profesionalios
formacinės
„Reporteris“
formatas.
žurnalistikos
paieškas
kartuinsu
Valandą
trunkanti
laidaleisimės
kitaip dėlioja
Aurelija
Juodyte.
formaciją, pateikia daugiau naujienų, kuAnalizuodami,
kaip laikomės
savo
ria išsamesnius
reportažus,
praturtintus
profesijos fonu.
kelių Panašaus
taisyklių,formato
spaudoskitose
laismuzikiniu
vės perėjoje
partrenktą
televizijose
kol pamatysime
kas nėra.

Kartu su Audrone
žiniasklaida
stilių (joNugaraite
iniciatyva pamąslaikinai
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
buvo priimtos diskriminacinės žurnalistų
kas trukdo
darbo
Seime daugiau
taisyklės).rašyti apie darnų
vystymąsi.
Uždraudus Lietuvos televizijos kanašį leidinį
einančiame
informaluosePer
politinę
reklamą,
rinkiminė
kampacijostelevizijoje
greitkelyjebuvo
bus ir
naujųjųapsiribota
technonija
apatiška,
logijų stotelė,
kur susitiksime
jaumonologais
ir atsakymais
į vedėjosu
klausinosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
mus. Beveik nebuvo debatų, tačiau karSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
tais
įsiplieksdavo
ginčų tarp
laidų vedėjų
stabtelėjimų
Žurnalistų
ir
dalyvių, kuriekiekviename
baigdavosi įžeidinėjimais
sąjungos
skyriuje,
ir ilgas
suir
asmeninių
sąskaitųklube
suvedimu.
Politikai
stojimasmėgindavo
– septyniolika
žurnalistikos
kartais
pasikeisti
vaidmenimetų.
kai vėl
susiruošime
kelią irį
mis
su O
vedėjais
ir perimti
laidosį vadžias
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
savo rankas. Konfliktiški žiniasklaidos
ir
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
politikų santykiai priminė Rolando Pakir Lenkijos
papasakos apie savo šalių
so
apkaltos metą.
žiniasklaidą.
Pasikeitė visuomeninio transliuotojo
Taigi šis
leidinys
– tarsi
pasimavadovybė.
Kęstutį
Petrauskį,
pirmąjį
LRT
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnageneralinį direktorių, išbuvusį visą
penlistikos
magistralės
Gal
kerių
metų
kadenciją, kilometre.
pakeitė Audrius
1990-ajame, o Visa
gal 2007-ajame…
Jeigu
Siaurusevičius.
buvusio generalinio
susiruošiteliudija
į jį, gėlių
nebūtina,
kadencija
didesnįneštis
LRT stabilumą,
tačiau privalu
įžiebti taip
žiburiukus
akyse
tačiau
K. Petrauskis
pat susilaukė
ir širdyje.
Antraip
su ten
nemažai
kritikos
dėl susitikimas
neva visuomeninio
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
kanalo komercialėjimo. LTV pirmoji proAurelija
grama
tapo Arlauskienė
labiau pramoginė, į antrąją
programą buvo perkeltos kultūros ir kitos
mažiau populiarios laidos.
A. Siaurusevičių išrinkus generaliniu
direktoriumi, baigėsi dešimtmetį trukusi
„Spaudos klubo“ istorija. Iš ekrano išnyko fenomenali laida, naujaisiais realybės
televizijos laikais pratęsusi oficiozinę
senosios valstybinės televizijos tradiciją kviesti tik svarbius žmones. Įtakingumas turėjo nusverti televizinės formos
skurdumą.

etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime
atsako,
kodėl
demokratinę verMatyti
ir nauji
veidai
tybę
vieni leidiniai
paverčia nežabota
Atsirado
naujų žvaigždžių,
krito sesavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
nosios. Nė dienos neleido apie garbingi
save užir
tarnauti
tiesai.
miršti Arūnas Valinskas. Pirmiausia LNK
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir tikrovės
iškeitė
į TV3, o po
Seimo
rinkimų
paliko
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
televiziją (bet ne TV ekranus). Prieštarinpučiančiais
žiniasklaidoje,
o Laigai
vertintas šalies
prodiuseris
ir laidų vedėjas
ma Nevinskaitė
– su Lietuvos
pastarosios
įtaka.
paliko
ryškų pėdsaką
televizijų
istorijoje. Jis buvo pirmasis nepriklausomas prodiuseris, pradėjęs kurti laidas
tuomet dar valstybinėje Lietuvos televizijoje. Populiarūs buvo jo ir komandos
kuriami žaidimai („Taip. Ne“, „Šeši nuliai – milijonas“), humoro šou („Dviračio
šou“, „Auksiniai svogūnai“), realybės šou
(„Baras“, „Kelias į žvaigždes“).
Rinkimų kampanijos metu ir užėmęs
Seimo pirmininko postą, A. Valinskas
demonstravo arogantišką bendravimo su
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoGiedrė
Čiužaitė
ilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Rozga rėš tiesą apie juos. R e d a k t o r ė s nosios
ž o d i s kartos žurnalistais Virginijumi
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
žurnalistikos
Vladas
Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
Pasikeitus
„Laisvoji
banga“
savininurios skaidrumą,
radijo
stotyso2008
m. buvo
Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoKartu
su UAB
Audrone
Nugaraite
pamąsdys skaičiais
liudys
tiesą
apie
mus
ir
sąjungos
skyriuje,
klube
ir
ilgas
sukams
ir
gavus
leidimą
pakeisti
jos
transklausomiausios?
Kaip
keitėsi
telėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
liuojamos
programos
„Europos
radijo
rinka
ir jos
reklamos kiemi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
kas
trukdoradijo
daugiau
rašyti apie
darnų
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
metų.
O
kai
vėl
susiruošime
į
kelią
ir
Hitų
Radijas“
pavadinimą
į
prieš
kelerius
kis?
Ką
naujo
siūlė
informacijai
pirmeraidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
Aurelija
Juodyte.radijo stotys?
susizgribsime
esantys pasienyje,
laiku
metus
„Laisvoji
banga“,informa2008
m.
nybę
teikiančios
periodikos
virsmą. Ten pat Liudvika
Pervartotą
šį leidinį
einančiame
Analizuodami, kaip laikomės savo
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
gegužės
22 d. pradėtos
transliacijos.
ŽiMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos
greitkelyje
bus ir naujųjų
technoprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
niasklaidai
naujai
suskambusiosuradijo
2008 m.spaudos
Lietuvoje
48 radijo transliuoilgametis
darbuotojas
Leopollogijų
stotelė,
kur susitiksime
jauvės perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
vadovai
teigė,
kad
stotis
orientuojasi
tojai
perdavė
55
programas
–
tiek,
kiek
ir
das Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumiį
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešTaigi
šisklausytojus,
leidinys – ir,
tarsi
25–50
metų
be pasimavisų bus
lai2007Rytis
m. Tokius
duomenispadės
Lietuvos
radiJuozapavičius
nustatyti
Savukynu
ir Viliumi Mackoniu,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnakų populiariausios
muzikos,Žurnalistų
užsibrėžė
jo
ir televizijosskaidrumą,
komisija (LRTK)
pateikė
žurnalistikos
o Vladas
Gaistabtelėjimų
kiekviename
tybę
vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
kas valandą
transliuoti
5 minučių
ataskaitoje
Seimui:
transliuotodys skaičiais
liudysaštuoni
tiesą apie
mus ir
sąjungos
skyriuje,
klube
ir ilgas trususavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
kmės žinias,
triskart per darbo
dieną –
jai
– nacionaliniai
(jų programa
priimavisuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
ir
tarnauti
tiesai.
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
5 minučių
verslo aktualijas,
ma
teritorijoje,
kuriojeleisimės
gyvena kartu
daugiau
žurnalistikos
paieškas
su
metų.
O kai trukmės
vėl susiruošime
į kelią ir
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir
tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
kartą per dienąesantys
– 20 minučių
trunkannegu
60 proc.
Lietuvos gyventojų), du –
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
pasienyje,
laiku
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
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1

2

Publikacijos portale delfi.lt: R. Pakso bendražygės radijuje – 20 min. politikos kasdien (2008-02-11)
[internete http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=15933365]. R. Pakso bendražygės vadovaujama „Laisvoji banga“ keičia šeimininkus (2008-04-21) [internete http://www.delfi.lt/archive/article.
php?id=16767762] (visi interneto šaltiniai tikrinti 2009-08-11)
Čia ir kitur cituojama informacija iš „TNS Gallup“ tyrimų: Metinė žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2008 m.
[internete http://www.tns-gallup.lt/lt/ziniasklaidos-tyrimai-metine-ziniasklaidos-tyrimu-apzvalga].
Radijo auditorijos tyrimai. Radijo auditorijos pasiekimas ir struktūra pagal klausytą laiką (2008 m.
ketvirčių duomenys) [internete http://www.tns-gallup.lt/lt/ziniasklaidos-tyrimai-radijo-auditorijostyrimas-duomenys]
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Vidutinė radijo auditorijos struktūra Lietuvoje 2008 m.
0
LR1
Lietus
Russkoje Radio Baltija
M-1
Pūkas
Radiocentras
ZIP FM
Power Hit Radio
M-1 Plius
Kelyje
Žinių radijas
A2
Laluna
Tau
European Hit Radio
Znad Wilii
Muzikos įrašai
Raduga
Kapsai
Opus 3
Klasika (LR2)
Saulės radijas
Pūkas 2
Relax FM
Ventus
Pulsas
Vox Maris
Laisvoji banga
Extra FM
KF 105.4 (Kauno fonas)
Žemaitijos radijas
AR (Aukštaitijos radijas)
Geras FM
FM 99

22,60%
14,70%
9,10%
9,00%
8,30%
6,50%
3,60%
3,00%
2,90%
2,80%
2,20%
1,80%
1,60%
1,20%
1,20%
1,10%
1,00%
0,70%
0,70%
0,60%
0,60%
0,50%
0,30%
0,30%
0,30%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,10%
0,10%
0,10%
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kitomis kalbomis,
tačiau
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešnaudotos autentiškos citatos, garsai. Tai
–
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vernaujas bendradarbiavimo būdas. 2008 m.
tybę vieni16–19
leidiniai
paverčia
nežabota
balandžio
d. Vilniuje
surengta
Eusavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
ropos transliuotojų sąjungos (EBU) radijo
ir tarnautiKonferencijoje
tiesai.
asamblėja.
„Visuomeninis
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
tikrovės
radijas – kokybė ar reitingai?“ir dalyvavo
Auksė
Balčytienė
supažindins
vėjais,
130
atstovų
iš 35 valstybių
– taisu
didžiaupučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laisias tokio pobūdžio tarptautinis renginys
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Lietuvoje.

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsvis
daugiau
rinkos dalyvių,
pateikdami
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
vis išradingesnių sprendimų. Pavyzdys
kas trukdo
daugiau
rašytiradijas“,
apie darnų
galėtų
būti Utenos
„Indros
kuris
vystymąsi.www.ir.lt publikuoja jų eteryje
svetainėje
Per šį leidinį
einančiame informanutikusius
kuriozus.
cijos
greitkelyje
busir irtik
naujųjų
technoKiek
tradicinių
internetu
perlogijų stotelė,
kur galima
susitiksime
su įvaijauduodamų
programų
klausytis
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
riose svetainėse, suskaičiuoti sudėtinga.
Savukynu
ir Viliumi
bus
Vaizdą
padeda
susidarytiMackoniu,
kai kurie pavyzstabtelėjimų
Žurnalistų
džiai:
2007 m. kiekviename
sukurtame interneto
radisąjungos
skyriuje,
klube irpateikiamos
ilgas sujo
stočių portale
www.fm.lt
stojimas –į dvidešimt
septyniolika
žurnalistikos
nuorodos
vieną
iš Lietuvos
metų. O kai vėl
susiruošime
į kelią ir
transliuojamą
tradicinę
ar tik internetinę
susizgribsime
esantys
pasienyje,
radijo programą, o kitoje, iš pažiūroslaiku
šiuo
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
metu aktyviau atnaujinamoje svetainėje,
ir Lenkijos
papasakos
apie savo šalių
kurios
adresas
http://radijostotys.xz.lt,
žiniasklaidą.
2009
m. vasarą buvo pateikiamos nuoroTaigi
šis leidinys
tarsi
pasimados į 56 radijo
stotis – –tarp
jų ir
naciotymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnanalinius, regioninius bei vietos transliuolistikos
kilometre.
Gal
tojus,
taipmagistralės
pat tik internete
veikiančias
1990-ajame,
o galsiūlanti
2007-ajame…
(pvz.,
„La Festa“,
septyniasJeigu
prosusiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
gramas) ir antžeminiu būdu transliuojantačiau
privalu
žiburiukus
akyse
čių
radijo
stočiųįžiebti
internertines
programas
ir širdyje.
Antraipirsusitikimas
su ten
(pvz.,
Klaipėdoje
Vilniuje girdimos
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
„Vox Maris“ programos „Club“, „Relax“,
Aurelija
Arlauskienė
„Rock“).
Vienas
prekybos centras įkūrė
savo internetinę radijo stotį – pirkėjams
siūloma ir išėjus iš parduotuvės klausytis
muzikos, kuri įprastai skamba lankantis
centre „Gedimino 9“.
Tai, kad internetas padeda telktis
bendrų interesų žmonėms, o technologijų paprastumas ir pigumas vis dažniau
lemia, kad žodžiu „radijas“ apibūdiname ne tik radijo bangomis perduodamą
garsų srautą, rodo ir daugiau pavyzdžių. Tarkime, dainuojamosios poezijos

Radijas internete
Vis daugiau transliuotojų sudaro galimybes klausytis radijo programų internetu, radijo stočių svetainėse pateikdami
papildomų paslaugų, praplečiančių tradicinio radijo galimybes. Nuo informacijos
apie programų tinklelį iki laidų archyvų,
tiesioginių vaizdo iš studijos transliacijų,
laidų dalyvių fotografijų – į tokius tradicinio radijo „tęsinius“ ir 2008 m. investavo
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stogerbėjus
vienijančios
svetainės
Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitoswww.
stotelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiudpoezija.lt
jojekartu
patys su
dainų
autotelėje bus atvejis:
galimybė
Dainiumi
riai
gali publikuotiaptarti
įrašus, žurnalistikos
nuo 2008 m.
mi Radzevičiumi
Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
raidą,
su
Jankevičiene
–
portalo
juos jungia
į vientisą
raidą, o
okūrėjai
su Laimute
Laimute
Jankevičiene
–
periodikos
virsmą.
Ten
pat
Liudvika
transliaciją
–
įrašų
mozaiką
ir
tai
yra
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė
primins
teisės
šios
svetainės radijo
stotis.
Meškauskaitė
primins
teisės aktus,
aktus, o
o
ilgametis
spaudos
darbuotojas
LeopolBeje, 2008
m. rugsėjį
Lietuvos
radiilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopoldas
rėš
juos.
jas
televizija
darboapie
dienomis
dasirRozga
Rozga
rėš tiesą
tiesą
apie
juos. nuo 11
Rytis
Juozapavičius
padės
nustatyti
iki 12
val. Juozapavičius
transliuojamaspadės
pokalbių
laidas
Rytis
nustatyti
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaipradėjo
rodytiskaidrumą,
per Lietuvos
televiziją,
žurnalistikos
o Vladas
Gaidys
skaičiais
liudys
tiesą
apie
mus
anot
LRT
atstovų,
dėl
to
kilstelėjo
būtent
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
ir
visuomenės
nuomonę.
Į
profesionalios
televizijos
laidų
reitingas.
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
Interneto paieškas
portalai, leisimės
naujienų
agenžurnalistikos
kartu
su
Aurelija
Juodyte.
tūros
taipJuodyte.
pat publikuoja radijo stotyse
Aurelija
Analizuodami,
laikomės
savo
skelbtą
informaciją. kaip
To paties
transliuoAnalizuodami,
kaip
laikomės
savo
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laistojo
– kaipkelių
LRTtaisyklių,
– portalas
lrt.lt greiprofesijos
spaudos
laisvės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
čiausiai
perimapamatysime
Lietuvos radijo
naujienų
vės perėjoje
partrenktą
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieštarnybos
pranešimus,
agentūros
nuolaetiką. Ir kartu
su Romu
Gudaičiu
ieškosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verkosime
atsako,
kodėl demokratinę
tos
viešina
svarbiausias
tradicinių verLietybę
paverčia
tybę vieni
vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
tuvos
radijoleidiniai
ir „Žinių
radijo“nežabota
interviu
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
savivale,
o kiti
sugeba išlikti
su
Ministru
Pirmininku
citatas.garbingi
Atlikus
ir
tarnauti
tiesai.
ir tarnauti
tiesai.
mažytį
eksperimentą
– į portalo delfi.lt
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
tikrovės
Kryžkelėje
tyrimų
ir
tikrovės–
paieškos
sistemątarp
įvedus
žodį ir
„radijas“
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
dažniausiai atrenkami pranešimai
su
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laipučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laitekstu „praneša Lietuvos radijas“, mama
–
įtaka.
ma Nevinskaitė
Nevinskaitė
– su
su pastarosios
pastarosios
įtaka.
žiau
cituojamos kitos
Lietuvos ir užsienio radijo stotys ar publikuojama kita su
radijo stotimis susijusi informacija. Ieškant tekstų su junginiu „radijo stotis“,
dauguma atrinktų publikacijų – įvairūs
pranešimai apie naujus muzikantų kūrinius, kuriuos pradeda transliuoti radijo
stotys. Tad atnaujinama informacija ir

Kartu
Audrone
Nugaraite
pamąsmuzikasu
lieka
svarbiausios
ašys, ant
kurių
Kartu
su
Audrone
Nugaraite
pamąstysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
laikosi
radijo
stotys.
tysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas
kas trukdo
trukdo daugiau
daugiau rašyti
rašyti apie
apie darnų
darnų
vystymąsi.
Radijo
reklama
vystymąsi.
Per
einančiame
Įplaukų
iš reklamos
požiūriuinforma2008 m.
Per šį
šį leidinį
leidinį
einančiame
informacijos
greitkelyje
bus
technoradijui
buvo permainingi.
cijos
greitkelyje
bus ir
ir naujųjų
naujųjųReklamos
technologijų
stotelė,
kur
susitiksime
su
jaukiekiu stotelė,
ir verte kur
radijui
ir toliau su
atsilielogijų
susitiksime
jaunosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
kant nuo
spaudos,
televizijos,
sparčiai
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
Savukynu
ir
Viliumi
Mackoniu,
bus
vejantis internetui,
m. reklamai
Savukynu
ir Viliumi2008
Mackoniu,
bus
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
radijuje skirtoskiekviename
lėšos išaugo 14,7
proc. –
stabtelėjimų
Žurnalistų
sąjungos
skyriuje,
klube
ir
ilgas
sutai
daugiau
nei
bendras
reklamos
rinkos
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas
sustojimas
–
septyniolika
žurnalistikos
augimas
(vidutiniškai
9,1
proc.).
Reklastojimas – septyniolika žurnalistikos
metų.
O kai
kai2008
vėl m.
susiruošime
kelią ir
ir
ma eteryje
užėmė ketvirtadaliu
metų.
O
vėl
susiruošime
įį kelią
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
daugiau laiko esantys
nei 2007pasienyje,
m. Tačiau
jau
susizgribsime
laiku
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
2008
m. antroje
pusėje
įplaukų
iš reklair
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
mos
ėmė mažėti.
ir
Lenkijos
papasakos apie savo šalių
šalių
žiniasklaidą.
2008 m. pabaigoje sunkėjant ekonožiniasklaidą.
Taigi
šis
tarsi
minei
padėčiai
ir nuo –
augant
Taigi
šis leidinys
leidinys
–2009
tarsim.pasimapasimatymas,
paskirtas
kažkuriame
tymas,
žurnaautoriniųpaskirtas
sutarčių kažkuriame
mokesčiams,žurnaradijo
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
listikos
magistralės
Gal
stotys pradėjo
taupyti. kilometre.
Atsisakyta dalies
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
laidų kartojimų,
nuo
2009 m. balandžio
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
susiruošite
į jį,Lietuvos
gėlių neštis
1 d. nutraukta
radijo nebūtina,
transliacitačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
tačiau
privalu bangomis.
įžiebti žiburiukus
akyse
ja vidutinėmis
Tokie procesai
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
neabejotinai apibūdins 2009 m., kurie
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
laukiančiu
jausmu
gali
ir neįvykti.
radijui nelengvi,
kaip
ir kitai
žiniasklaidai. Aurelija
LietuvosArlauskienė
informacinė erdvė ir toliau
Aurelija
Arlauskienė
patenka į užsienio valstybių strategijas,
radijo rinka pasipildo naujais žaidėjais:
dalyje Lietuvos nuo 2009 m. pavasario vidutinėmis bangomis girdima ir internete
publikuojama Kiniją pristatančio radijo „Radio86“ laida lietuviškai „Žvilgsnis
į Kiniją“.

[[ 211 70
0 ]]

Redaktorės žodis

Ekonominė žiema atšaldė ir
Lietuvos žiniasklaidą

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
Austė
Korbutė
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus,
bus ir naujųjų technoR e d ao
k t o r ė s cijos
ž o d i greitkelyje
s
ilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Stabtelėjus
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
mažintisu
išlaidas
ir kardinaliai
keisti
savo
eprecedentis
pasaulinis
ekonožurnalistikos
kaitos
stoKartu
Audrone
Nugaraite
pamąsRytis
Juozapavičius
padės
nustatyti
Savukynu
ir
Viliumi
Mackoniu,
bus
strateginius
mikos
nuosmukis
ir
telėje bus
galimybė
kartuneaplenkė
su Dainiutysime
apieplanus.
žurnalisto kompetenciją,
žurnalistikos
skaidrumą,
Vladas
Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
rinkos
smukimo
priežastys
Lietuvos.
Ekonomikos
ekspertai
mi Radzevičiumi
aptarti ožurnalistikos
kasReklamos
trukdo daugiau
rašyti apie
darnų
dys
skaičiais
liudys
tiesą
apie
mus
ir
sąjungos
skyriuje,
klube
ir
ilgas
suyra gana akivaizdžios – stipriai prastėjanraidą, o su kas
Laimute
–
vystymąsi.
lenktyniauja,
pateiksJankevičiene
niūresnes prog
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
stojimas
septyniolika
žurnalistikos
periodikos
pat skaičiuoja
Liudvika
Per šį–leidinį
einančiame
informati reklamos
užsakovų
finansinė
padėtis,
nozes.
Spartųvirsmą.
pajamųTen
kritimą
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
metų.
O
kai
vėl
susiruošime
į
kelią
ir
Meškauskaitė
primins
teisės
aktus, o
cijos
greitkelyje
ir naujųjų
technobankrotai.
Tai itinbus
dinamiška
verslo
šaka,
beveik
visos verslo
šakos.
Žiniasklaida,
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopollogijų
stotelė,
kur susitiksime
su jaukurią veikia
ne vien
objektyvūs veiksniai.
kurios
gerovė
tiesiogiai
priklauso
nuo
Analizuodami,
kaip
laikomės
savo
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
das Rozgarinkos,
rėš tiesą
juos.
nosios
kartos
žurnalistaisverslo
Virginijumi
Mažėjantis
pasitikėjimas
bendroreklamos
nėraapie
išimtis.
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu
Mackoniu,
bus
vėmis lemiairir Viliumi
mažesnį jų
žinomumąšalių
rinvės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladasaugusi
Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
kose, arba, kitaip
tariant, atšalusį
norą
Beveik dešimtmetį
itin sparčiai
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešTaigi
šis
leidinys
–
tarsi
pasimadys skaičiais
apie gyvenimus ir
sąjungos
skyriuje,
klubeiš irsubjektyvių
ilgas sureklamuotis.
Tai vienas
reklamos
rinkaliudys
žadėjo tiesą
vis geresnį
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnavisuomenės
nuomonę.
Į
profesionalios
stojimas
–
septyniolika
žurnalistikos
faktorių, tačiau tiesiogiai atsiliepiantis
mą žiniasklaidos priemonėms. Tai pajuto
tybę
vieni leidiniai
paverčia
listikos
magistralės
kilometre.
žurnalistikos
paieškas
leisimėsnežabota
kartu su
metų.
kai vėl susiruošime
keliąGal
ir
stambiųO bendrovių
reklamos į biudžetų
ir
jų darbuotojai,
ir vartotojai.
Gerėjanti
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
Aurelijakokybė
Juodyte.
susizgribsime
esantys pasienyje, laiku
karpymui.
leidinių
(deja, dažniausiai tik poir tarnauti
tiesai.
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštisiš nebūtina,
Analizuodami,
laikomės
savo
ir vietoje
atsidūrę
kolegos
Austrijos
Prognozuojama,
kad žiniasklaidos
ligrafinė),
šiek tiek kaip
augantys
žurnalistų
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir
tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
profesijos kelių
taisyklių, spaudos
laisir
Lenkijosrinkos
papasakos
apie savo
šalių
reklamos
2009-aisiais
Vidurio
honorarai
ir atlyginimai,
naujų leidėjų
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
vėstransliuotojų
perėjoje pamatysime
žiniasklaidą.
ir Rytų Europoje, lyginant su kitais pair
atsiradimas partrenktą
pranašavo
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
etiką.
Ir kartušviesią
su Romu
iešTaigi
šis leidinys
tarsi pasimasaulio
regionais,
dėl –pasaulinės
ekovis
artėjančią
ateitį.Gudaičiu
2008-aisiais,
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
Aurelija
Arlauskienė
kosime atsako, kodėl demokratinę vertymas,
paskirtas
kažkuriame žurna-

B

nomikos krizės nukentės smarkiausiai

augančio ekonominio nerimo metais,
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
Lietuvos
reklamos
rinka
šovė viršun
net
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
9,1 proc. („TNS Gallup“ duomenimis).
ir tarnauti
tiesai.
Tiesa,
antrąjį
pusmetį augimas jau ėmė
Kryžkelėje
tarpprieškalėdinis
tyrimų ir tikrovės
lėtėti, o tradicinis
reklaAuksė
Balčytienė
supažindins
vėjais,
mos pikas taip ir neprasidėjo. su
Pasaulio
pučiančiais šalies
žiniasklaidoje,
o Laižiniasklaidos
reklamos
rinka 2008-aisiais
ma Nevinskaitė
– suopastarosios
įtaka.
ūgtelėjo
tik 1 proc.,
JAV užregistruotas dešimtmečiais neįsivaizduojamas
4,1 proc. smukimas („ZenithOptimedia“
duomenys). Tai buvo ženklas visiems
žiniasklaidos verslo atstovams skubiai

listikos
magistralės
Gal
(numatomas
13,9 proc.kilometre.
susitraukimas,
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
„ZenithOptimedia“
duomenys). Turint
susiruošite
į jį,Baltijos
gėlių neštis
nebūtina,
omeny tai, kad
šalių BVP
visoje
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
Europoje taip pat smuks labiausiai (Lieir
širdyje.
Antraip11susitikimas
su ten
tuvos
– maždaug
proc. 2009-aisiais
laukiančiu
jausmu galiEuropos
ir neįvykti.
ir 5 proc. 2010-aisiais,
KomisiAurelija Arlauskienė
jos duomenys),
nesunku įsivaizduoti ir
čempionišką mūsų reklamos bei žiniasklaidos verslo šuolį žemyn.
2008-aisiais Lietuvoje sparčiausiai
augo reklamos internete apimtys – net
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime atsako, kodėl demokratinę vertybę vieni leidiniai paverčia nežabota
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kartu Gallup“
su Audrone
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pamąs(„TNS
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gatysime
apie
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darnų
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kadrašyti
krizės apie
laikotarpiu
vystymąsi.
žmonės
linkę labiau taupyti, daugiau laiPer nedarbo
šį leidinįareinančiame
informako dėl
taupymo praleidžia
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
namuose,
perka mažiau
laikraščiųtechnoar žurlogijųtad
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jaunalų,
neišvengiamai
keičiasi su
žiniasnosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
klaidos vartotojų įpročiai – auga nieko
Savukynu ir Viliumi
Mackoniu,
nekainuojančios
televizijos
žiūrėjimobus
ir
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
naršymo internete laikas. Lietuvos atvesąjungos
ir itin
ilgasžymią
suju
įdomus skyriuje,
faktas yraklube
tai, kad
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
mūsų
naujienų
portalų auditorijos
dalį
metų. Oužsienyje
kai vėl susiruošime
kelią ir
sudaro
gyvenantys į lietuviai.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Kyla klausimas, kiek jie įdomūs reklamos
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
užsakovams.
ir Lenkijos
papasakospajamų
apie savo
šalių
Deja, 2009-aisiais
iš reklažiniasklaidą.
mos
laikraščiuose jau laukiama 30 proc.
Taigi
šis leidinys
tarsitelevizijopasimamažiau, žurnaluose
– 24–proc.,
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaje – 27 proc. Jei dar pridėtume padidinlistikos
magistralės
kilometre.
Gal
tus
mokesčius
už autorinius
atlyginimus,
1990-ajame,
2007-ajame…
Jeigu
PVM
lengvatųo gal
panaikinimą
– smulkiesusiruošite
į jį, gėlių
neštis
nebūtina,
siems
žiniasklaidos
verslo
žaidėjams
galitačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
ma arba pradėti groti laidotuvių maršus,
ir širdyje.
su ten
arba
tikėtis Antraip
stebuklų susitikimas
ieškant alternatyvių
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
pajamų šaltinių – įvairių fondų paramos,
Aurelija
Arlauskienė
naujų
projektų
ar pan.
Dėl veiklos specifikos, o ypač kalbos
barjero, Lietuvos žiniasklaida yra gana
lokalus verslas. Ko gero, nei į klestinčias
Kinijos ar Indijos žiniasklaidos rinkas
(jos 2008-aisiais augo beveik po 19 proc.,
o 2009-aisiais – beveik 7 proc. ir jokio
nuosmukio ten nelaukiama) įsibrauti
nėra galimybių. Taigi, jei šalies ekonomika pradės atsigauti dėl atgyjančių eksporto rinkų, didesnių pajamų žiniasklaidos
versle dar teks palaukti.

87 proc. Nenuostabu, kad esant šitokio
masto plėtrai 2008-aisiais pradėjo veikti
net keturi nauji portalai: atn.lt, 15min.lt,
viskas.lt, diena.lt. Solidžiai ir tolygiai reklamos daugėjo spaudoje (žurnaluose –
10,2 proc., laikraščiuose – 8,9 proc.), kiek
menkokai – televizijoje – tik 1,8 proc.
2009 m. internetui vėl pranašautas
rekl amos pajamų augimas – net 17 proc.
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padės žingsniai.
nustatyti
Savukynu
Viliumi
Mackoniu,
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Ekonomikos
planai
nėraGaiaišŠiek tiek guodžia
ir tai, kad pagrindiniai
žurnalistikosskatinimo
skaidrumą,
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stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
kūs
nei
visuomenei,
nei
pačiai
valdžiai.
Be
žiniasklaidos
reklamos
užsakovai
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgasLietusufinansinių
sunkumų,
verslo
planavimui
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yra
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telekomunikacijų
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
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kol kas negali
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žurnalistikos
paieškasfaktorius
leisimėsmūsų
kartuposu
metų.
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vėl susiruošime
į kelią
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litikoje.
gero, jau niekas negali tiksliai
drastišku pardavimų
apimčių
mažėjimu.
AurelijaKo
Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Analizuodami, kaip laikomės savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
[10]
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisir Lenkijos papasakos apie savo šalių
Šiek
tiek
skaičių:
vės perėjoje pamatysime partrenktą
žiniasklaidą.
Â Â Reklamos
Lietuvoje
siekė šis
apieleidinys
450 mln.– litų.
etiką.
Ir kartu surinkos
Romuapimtis
Gudaičiu
ieš- 2008 m.Taigi
tarsi pasimakosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
Â Â Pasaulinė žiniasklaidos rinkos apimtis 2008-aisiais buvo 1 215 mlrd. žurnalitų,
tybę
vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
Vidurio ir Rytų Europos – apie 75 mlrd. litų.
savivale,
o kiti sugeba
išlikti garbingi
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Â Â Pasaulinė
žiniasklaidos
reklamos rinka
2008-aisiais
augo
tik 1 proc.,Jeigu
o
ir tarnauti
tiesai.
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
2009-aisiais laukiamas 6,9 proc. smukimas.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija Arlauskienė
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Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Redaktorės žodis

Keletas pastabų apie bedantį
Etikos kodeksą ir žurnalisto
etikos amneziją
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kaipžurnalistė
laikomės buvo
savo
na provincijos
leidinio
profesijospas
kelių
taisyklių,savo
spaudos
laispakviesta
redaktorių,
darbdavį,
vės
partrenktą
ir
jai perėjoje
buvo lieptapamatysime
apšmeižti žmogų,
kurį ji
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešgerai pažinojo kaip garbingą specialistą.
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verMat jis neįtiko savo konkurentui, kuris,
tybę vieni
matyt,
geraileidiniai
užmokėjopaverčia
leidėjui.nežabota
Ji atsisasavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
kė rašyti netiesą, nepaisydama grasinimų
ir tarnauti
tiesai.
atleisti
iš darbo.
Žinoma, tas leidėjas suKryžkelėje
tarp
ir tikrovės
sirado kitą žurnalistą,tyrimų
kuris atliko
juodą
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
darbą, ir žmogus buvo apjuodintas visuopučiančiais
žiniasklaidoje,
o Laimenės,
visų jįšalies
pažinojusių
akyse. Štai
koma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
kios etikos „pamokos“ vyksta leidiniuose,

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietojeinformacijos
atsidūrę kolegos
iš Austrijos
viešosios
pirkimą
ir pinigus
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
(jei nėra aiškiai nurodoma, kad tai reklažiniasklaidą.
ma)
pažeidinėjamas kone kiekviename koTaigi
leidinysypač
– tarsi
pasimamerciniamešisleidinyje,
blizgiuosiuose
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaluose, dienraščių prieduose. žurnaAtitinlistikos
magistralės
kilometre.
Gal
kamos pinigų taksos yra leidėjų numaty1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
tos
žurnalų viršeliams,
kur reklamuojamos
susiruošite
į jį, gėlių neštis
(bet
niekur neįvardinta,
kad tainebūtina,
reklama)
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
išdailintos ponios ir panelės, politikų
ir
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
verslininkų žmonos ir dukterys. Kitos taklaukiančiu
jausmu gali
ir neįvykti.
sos,
gal kiek mažesnės,
taikomos
vidiniams

Aurelija
Arlauskienė
žurnalų
puslapiams,
kur banketuose, vakarėliuose fotografuojasi jau patys ponai su
savo poniomis ar draugėmis – politikai ir
verslo (taip pat ir pramogų verslo) atstovai – vienodai banaliu stiliumi ir vienodai
brangiai įkainojami... Na, o užsakomieji
politikos ar verslo straipsniai, kurie tik numanomi, bet kiek juose neetiškumo, pykčio, pagiežos konkurentams, opozicijai,
kiek neteisybės ar pusiau teisybės išpilama
į skaitytojų smegenis. 4-asis ir 6-asis Etikos
kodekso straipsniai reikalauja sąžiningos

kuriuose dirba gana jauni, dar idealizmo
likučius iš universitetų atsinešę žurnalistikos darbuotojai.
Peržvelgiant Etikos kodekso straipsnius,
aiškiai matyti, kokie dažni yra Kodekso
pažeidimai įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Tie pažeidimai jau tapo norma, tad
nesistebėkime, kad žurnalistinė saviraiška,
anot minėto profesoriaus, tapo savitraiška, savo valstybės niekinimu ir savižuda.
Pavyzdžiui, 2-asis Kodekso straipsnis apie
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitosfaktai
stonuomonės,
kur nebūtų
iškraipomi
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuir duomenys, o informacija turi būti pami Radzevičiumi
aptartišaltiniais.
žurnalistikos
teikiama
remiantis keliais
Mūsų
raidą, o su
Laimute
Jankevičiene
–
žurnalistus
patys
leidėjai moko
nesidairyti
pat žiniasklaiLiudvika
įperiodikos
konkurentusvirsmą.
ir paisyti Ten
tik savos
Meškauskaitė
primins teisės
o
dos
priemonės (laikraščio
ar TVaktus,
kanalo)
ilgametist. spaudos
darbuotojas
Leopolinteresų,
y. užsakymų,
kurie, nors
ir tendas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
dencingi, bet pelningi. Taip niekais paverRytis
Juozapavičius
padės nustatyti
čiamos
objektyvesnės
nuomonės
paieškos,
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaio skaitytojas, jei nori susidaryti objektyvų
dys skaičiais
liudys
tiesąkelis
apieleidinius,
mus ir
vaizdą,
turi pirkti
ir skaityti
visuomenės
nuomonę.
profesionalios
pats
ieškoti tiesos
ar bent Įjau
objektyvumo
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
vidurkio.
Aurelija
13-asisJuodyte.
ir 21-asis straipsniai reikalauja
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
ginti nuo smurto nukentėjusius
vaikus
ir
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laissuaugusiuosius, tačiau kriminalinė krovės perėjoje
pamatysime
partrenktą
nika,
taip mėgiama
ir mūsų didžiųjų
laietiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieškraščių, kaip masinanti sensacija, atsidukosime
atsako, kodėl
demokratinę
verria
pirmuosiuose
puslapiuose
(to nedaro
tybęgerbiantys
vieni leidiniai
save
Vakarųpaverčia
pasaulionežabota
stambiesavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
ji laikraščiai). Nukentėjusieji ir taip jau
ir tarnauti
tiesai. ir kančių, bet per laikupini
išgyvenimų
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
kraščius
dar eksponuojami
ir eksploatuoAuksė
Balčytienė
supažindins
su vėjais,
jami
sensacijų
ištroškusių
žurnalistų.
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Lai24-asis Kodekso straipsnis įpareigoja
ma Nevinskaitė
– su
įtaka.
kiekvieną
žurnalistą
ir pastarosios
viešosios informacijos rengėją būti laisvą ir nepriklausomą. Kaip pasityčiojimas iš šio straipsnio
leidžiamas „Laisvas laikraštis“, kuris dalijamas net ir veltui, kai kada tiesiog brukamas į gyventojų pašto dėžutes. O kokie
yra jo tekstai, juodinantys politinius priešininkus, pilni korektūros klaidų, nesuredaguotų sakinių, – tepasiskaito kiekvienas,
kuris turi akis. Atrodo, kad tas laikraštis
panašus į šiukšlių dėžę, į kurią patenka
bet kas. Bet ar pataisysi tokį leidinį kokiais

Kartumoralais,
su Audrone
Nugaraite
nors
pamokymais,
etikospamąsnormų
tysime apie žurnalisto
kompetenciją,
nuorodomis?
Jo tendencijos
aiškios, užkas trukdo
daugiaujeigu
rašyti
apie darnų
sakovai
numanomi,
ne pirštu
parovystymąsi.
domi.
Antra vertus, jau niekas į tą leidinį
Per rimtai,
šį leidinį
einančiame
nežiūri
nesiima
su juo informabylinėtis,
cijos irgreitkelyje
bus irtekstų,
naujųjų
technokaip
su ta daugybe
kurie
metai
logijų
stotelė,
kur susitiksime
po
metų
„kramsnoja“
neįtikusiussuarjaunenosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
patikusius politikus, verslininkus, meniSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
busį
ninkus
etc. Šiek
tiek užbėgdama
į priekį,
stabtelėjimųmetus,
kiekviename
2009-uosius
priminsiu Žurnalistų
TV3 kanalo
sąjungos skyriuje,
klube ir ilgas
sužurnalistės
Jolantos Butkevičienės
pavyzdį,
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
kuris
parodė,
kuo baigiasi bandymas
atsimetų. vykdyti
O kai vėl
susiruošime
į kelią
ir
sakyti
informacijos
rengėjo
(vadosusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
vo) užduotį, jei ši prieštarauja žurnalisto
ir vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
etikai
(25-asis
Kodekso
straipsnis).
Nereiir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
kia daug aiškintis padėties, kad suprastum,
žiniasklaidą.
jog
tai buvo politinis užsakymas, kuriam
Taigi šis
leidinys ir– autoritetą
tarsi pasimanepakluso
principinga
tarp
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnažiūrovų pelniusi žurnalistė. Daug slidesniu
listikos
magistralės
kilometre.profeGal
keliu
nueina
žurnalistai, pažeisdami
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
Jeigu
sinę
etiką, kai o
bando
suderinti žurnalistinį
susiruošite
į jį,irgėlių
nebūtina,
ir
politinį darbą
šitaip neštis
susiduria
su nuotačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
latiniu interesų konfliktu. Pagal Kodeksą
ir širdyje. Antraip
susitikimas
sunetuten
„vykdydamas
savo veiklą,
žurnalistas
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
ri teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų,
Aurelija
Arlauskienė
išskyrus
profesinius
įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui.“
Ir taip peržiūrėdami Etikos kodekso
straipsnius pamatysime, kad kone kiek
vienas jų pažeidinėjamas, nepaisant nei
Kodekso, nei už jo nesilaikymą laukiamų
pasekmių. Beje, tos pasekmės labai jau
menkos. Kokio efektyvumo galima tikėtis
iš Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos, kai ji turi tik labai ribotas teises, be
to, ne visi jos nariai vienareikšmiškai suvokia etikos pažeidimus. Ji gali tik balsavimo
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žurnalistikos
kaitos
stobūduStabtelėjus
nurodyti, kad
tas ar anas
Kodekso
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiustraipsnis pažeistas, ir užfiksuoti balsavimi Radzevičiumi
žurnalistikos
mo
rezultatą savo aptarti
protokole.
Balsuojanraidą,
o su narių
Laimute
Jankevičiene
–
čių
komisijos
požiūriai
konkrečiais
periodikos
virsmą.
Ten irpat
Liudvikaį
atvejais
skiriasi,
nes skiriasi
jų požiūriai
Meškauskaitė
aktus,
o
etiką.
Komisijojeprimins
dalyvaujateisės
tik trys
žurnailgametis
spaudos
darbuotojas
Leopollistų
organizacijų
atstovai
(jei neskaičiuodas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
sime Žurnalistikos instituto atstovo), o juk
Rytissudaro
Juozapavičius
padės nustatyti
komisiją
keliolika įvairių
visuomežurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaininių organizacijų atstovų, tarp jų ir teisidys skaičiais
liudys
apie
muskoir
ninkų...
Balsai dėl
vienotiesą
ar kito
Etikos
visuomenės
nuomonę.
dekso
pažeidimo
išsiskiria,Į profesionalios
ir protokoliškai
žurnalistikosdaugumos
paieškas leisimės
su
užfiksuojama
persvara kartu
(nors tai
Aurelija
Juodyte.
gali būti tik vieno balso persvara).
kaip
laikomėsetikos
savo
OAnalizuodami,
ar efektyviai dirba
Žurnalistų
profesijos (specialiai
kelių taisyklių,
laispriežiūros
įdėjauspaudos
žodį priežiūvės inspektoriaus
perėjoje pamatysime
ros)
institucija, partrenktą
esanti prie
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešSeimo ir turinti solidų finansinį rėmimą
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veriš valstybės biudžeto? Taip pat ir visą būrį
tybę vieniekspertų.
leidiniaiEtikos
paverčia
nežabota
teisininkų
inspektoriaus
savivale,R.o kiti
sugebamėginimas
išlikti garbingi
rašytojo
Gudaičio
atvesir
tarnauti
tiesai.
dinti į teismą „Lietuvos ryto“ vyriausiąjį
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
redaktorių
G. Vainauską
pasibaigė
visišku
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
fiasko. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisipučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laijos bendradarbiavimas su Etikos inspektoma Nevinskaitė
– su atvejų
pastarosios
riaus
tarnyba daugeliu
taip patįtaka.
būna
gana formalus. Geriausiu atveju šios dvi
institucijos pasikeičia nuomonėmis, persiunčia viena kitai oficialius raštus arba
užklausimus. Gal pribrendo laikas keisti
ir visą Etikos inspektoriaus tarnybos sampratą bei oficialųjį institucijos pavadinimą? Gal tai turi būti ne etikos, o teisinių
pažeidimų žiniasklaidoje nustatymo ir
nagrinėjimo tarnyba? O gal priežiūros ir
kontrolės tarnyba su plačiais įgaliojimais
bausti pažeidėjus žurnalistus?

Kartu
su Audrone
Nugaraite
Žurnalistų
ir leidėjų
komisiją pamąspasiekia
tysime
kompetenciją,
tik
mažaapie
dalis žurnalisto
žmonių, pasipiktinusių
žurkas trukdo
daugiau
rašyti Taigi
apie įvairiodarnų
nalistų
neetiškumu,
skundų.
vystymąsi.
je
žiniasklaidoje klesti praktika nepaisyti
šį leidinį
einančiame
jokiųPer
etikos
taisyklių.
Jau niekasinformanekreipia
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
dėmesio
į čia paminėtą
„Laisvątechnolaikrašlogijų
susitiksime
su šiuos
jautį“
arbastotelė,
„Vakarokur
žinias“,
laikydami
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
leidinius už normalios spaudos ribų, nes
Savukynu
ir Viliumileidiniai,
Mackoniu,
bus
tai
tipiški bulvariniai
su kuriais
stabtelėjimų
kiekviename
nėra
prasmės bylinėtis.
Bet jukŽurnalistų
trys mūsų
sąjungos„banginiai“
skyriuje, klube
ir ilgasrytas“,
suspaudos
– „Lietuvos
stojimas –žinios“
septyniolika
žurnalistikos
„Lietuvos
ir „Respublika“
pretenmetų. būti
O kai
vėl susiruošime
kelią ir
duoja
spaudos
žurnalistikosį vedliais.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
O ką matome juose etikos požiūriu?laiku
Apie
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
„Respublikos“ etinį veidą žinome nuo tų
ir Lenkijos
papasakos
apie vyko
savo „ragašalių
laikų,
kai leidinio
puslapiuose
žiniasklaidą.
nų
medžioklė“, kad ir nuolatinis straipsnio
Taigi jau
šis minėto
leidinys
– V.
tarsi
pasimapradžioje
prof.
Landsbergio
tymas,
paskirtas
kažkuriame
dergimas. Beje, kas anuometinėježurnažiniaslistikos
magistralės
kilometre.
klaidoje netingėjo, tas puolė ir pjudė šįGal
po1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
litiką tol, kol jis dingo iš vidaus politikos
susiruošite
į jį,tapo
gėlių
neštis nebūtina,
akiračio.
Matyt,
nepavojingas...
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
„Lietuvos
žinios“,
kurias
anksčiauakyse
buvo
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
galima sveikinti už santūrumą, pamažu
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
įsismagina ir „kandžiojasi“, knaisiodamosi
Aurelija Arlauskienė
po laikraščio
savininkams nepatinkančių
politikų ar politinių grupuočių pamatais.
Kuo toliau, tuo labiau šia prasme įsismagina ir vejasi savo konkurentus. Įkyrus
rašymas apie „valstybininkų klaną“, bandymai šaipytis iš prezidento V. Adamkaus
nuvertina šio leidinio, kaip solidaus nacionalinės spaudos atstovo, vardą. Tuo labiau
kad daugėja tekstų, parašytų su pašaipia
pagieža ir sąmoningu noru įgelti. Nemanau, kad tokie tekstai pasiekia savo tikslą.
Jie tik parodo rašančiųjų vidinės kultūros
[ 13 05 ]

e d a k tir
o rverslas
ės žodis
ERtika

žurnalistikos
stostoką,Stabtelėjus
etinį neišprusimą,
o tam kaitos
tikra prastelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiume ir buką savo tiesų išvedžiojimą. Nors
Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
irmisakoma,
kad juokas
– galingas
ginklas,
raidą,
o supagiežingus
Laimute tekstus
Jankevičiene
–
bet
skaitant
darosi viperiodikos
virsmą.
Tenapie
patmoralinį
Liudvika
sai
nejuokinga.
Pagalvoji
išMeškauskaitė
primins teisės
aktus, o
krypimą,
sadomazochistinį
pasitenkinimą
ilgametissavo
spaudos
darbuotojas
Leopoldergiant
valstybės
pirmuosius
asmedas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
nis, o per juos ir visą valstybę, parodant
Rytistuščiagarbių,
Juozapavičius
padės nustatyti
ją kaip
pavydžių
žmonių
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaiknibždėlyną.
dysNemanykime,
skaičiais liudys
tiesą apie
mus ar
ir
kad Etikos
komisijos
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
Etikos
inspektoriaus
tarnybos
vertinimai,
žurnalistikos
paieškas leisimės
su
įspėjimai,
pagraudenimai
kaip norskartu
paveiks,
Aurelija
Juodyte.
pavyzdžiui, „Respublikos“, „Lietuvos ryto“
Analizuodami,
kaip
laikomės kurie
savo
ar „Lietuvos
žinių“ vyr.
redaktorius,
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos ypač
laisturi
būti pavyzdys
savo darbuotojams,
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
jauniems.
Kas gali
paneigti, kaip
sakydavo
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešprof. V. Landsbergis ir jo frazę pasigavusieji
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veržurnalistai, kad pikantiškos, kriminalizuotybę
vieni leidiniai
tos
antraštės
pirmajamepaverčia
laikraščionežabota
puslapysavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
je, atitinkami „žurnalistiniai tyrimai“ anir tarnauti
tiesai. ar penktajame yra tik
trajame,
trečiajame
Kryžkelėje
tarp tyrimų irapraiškos,
tikrovės
neišmanymo,
neprofesionalumo
Balčytienė
supažindins
vėjais,
oAuksė
ne kieno
nors apmokami
mūsų su
valstybės
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laidarbo niekinimo ir juodinimo pavyzdžiai.
ma Nevinskaitė
su pastarosios
įtaka.
Pirmieji
laikraščių–puslapiai,
perkrauti
kriminalinėmis žiniomis, negatyvios antraštės
skaitytojams perša iškreiptą, vienspalvį Lietuvos paveikslą. Taip lašas po lašo kuriamas
savęs, kaip tautos, niekinimo ir naikinimo
sindromas.
Man teko recenzuoti bakalauro Karolio Vaitkevičiaus baigiamąjį studijų darbą – pokalbius su įvairių žinybų viešųjų
ryšių atstovais, iki tol dirbusiais žurnalistais spaudoje arba televizijoje. Paaiškėjo įdomus faktas: tie, kurie dirbdami

Kartu su Audrone
Nugaraite
pamąsžurnalistais
savo darbdavių
leidėjų
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Didžiausias galvos skausmas –
etikos pažeidimai
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dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų, prižiūri, kaip platinant
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Visuomenės informavimo įstatymas įpareigoja žiniasklaidos priemones
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Valstybės ekspertė
radijui ir televizijai

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
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stoKartu
sunuostatų.
Audrone
Nugaraite 21
pamąsilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė,
kur susitiksime
su jauzijos programą,
susitikinėjome
su transtransliuotojų
ir retransliuotojų
veik
telėje
bus galimybė
kartujuos.
su Dainiutysime
apie žurnalisto
kompetenciją,
das Rozga
rėš tiesą apie
nosios kartos
žurnalistais
Virginijumi
liuotojais,
prevencinį
o
lą reguliuojaaptarti
ir kontroliuoja
Lietumi Radzevičiumi
žurnalistikos
kas
trukdovykdėme
apiedarbą,
darnų
Rytis Juozapavičius
padės
nustatyti
Savukynu
irdaugiau
Viliumirašyti
Mackoniu,
bus
už nustatytus pažeidimus buvo pritaikyta
vos
radijo
ir televizijos
komisija
(LRTK).
raidą,
o su
Laimute
Jankevičiene
–
vystymąsi.
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
atsakomybė.
Tai
nepriklausoma, Seimui
atskaitinga
insperiodikos
Per šį skyriuje,
leidinį einančiame
informadys skaičiaisvirsmą.
liudys Ten
tiesąpat
apieLiudvika
mus ir
sąjungos
klube ir ilgas
su– greitkelyje
Kita labai bus
svarbi
veiklos technosritis –
titucija,
kuri dalyvauja
formuojant
šalies
Meškauskaitė
primins
teisės
aktus,
o
cijos
ir
naujųjų
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
skaitmeninės
antžeminės
televizijos
audiovizualinę
politiką
ir yra Seimo
bei
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopollogijų
stotelė,
kur
susitiksime
su jaužurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų. O
kai vėl
susiruošime
į kelią
ir
plėtros
skatinimas.
Kas
šioje
srityje
Vyriausybės
ekspertė
ir televizijos
das
Rozga
rėš
tiesą radijo
apie juos.
nosios
kartos žurnalistais
Virginijumi
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
esantys pasienyje,
laiku
nuveikta? ir Viliumi Mackoniu, bus
transliavimo
ir retransliavimo
klausimais.
Rytis
Juozapavičius
nustatyti
Savukynu
Analizuodami,
kaippadės
laikomės
savo
ir vietoje atsidūrę
kolegos iš Austrijos
– LRTK dėjo
visas pastangas,
kad
Komisija 2008-aisiais,
kaip
ir kasmet,
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaistabtelėjimų
kiekviename
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisir Lenkijos papasakos apie Žurnalistų
savo šalių
skaitmeninė
antžeminė
televizija
vykdė
jai Visuomenės tiesą
informavimo
įstadys
mus
ir
sąjungos
skyriuje,
klube
ir ilgasLietusuvės skaičiais
perėjoje liudys
pamatysime apie
partrenktą
žiniasklaidą.
voje būtų –diegiama
kuo sparčiau,
tačiau
tymu
pavestasnuomonę.
funkcijas.ĮApie
transliavivisuomenės
stojimas
žurnalistikos
etiką. Ir kartu
su Romu profesionalios
Gudaičiu iešTaigi šisseptyniolika
leidinys – tarsi
pasimasklandžiai.kai
Dėlvėltosusiruošime
teko keisti ir įkai
kurių
mo
ir retransliavimo
veiklą,
jos priežiūrą
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartuversu
metų.
ir
kosime atsako,
kodėl demokratinę
tymas,Opaskirtas
kažkuriame kelią
žurnatransliuotojų iresantys
retransliuotojų
licencijų
ir
kontrolę,
programas ir laidas kalbamės
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
pasienyje,
laiku
tybę
vieni
leidiniai paverčia nežabota
listikos magistralės
kilometre.
Gal
sąlygas.
su LRTK
administracijos
direktoriumi
Analizuodami,
kaip
laikomės
savo
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
Komisijospapasakos
atstovai aktyviai
dalyvavo
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisir
Lenkijos
apie savo
šalių
Nerijumi
MALIUKEVIČIUMI.
ir tarnauti tiesai.
susiruošite
į jį, gėlių neštis
nebūtina,
įvairių darbo grupių, susijusių su skait
vės Kryžkelėje
perėjoje pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
meninės
diegimu,
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešTaigitelevizijos
šis
leidinys
– tarsidarbe,
pasima–
Kokios
sritys
komisijai
labiausiai
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su renten
gė ir taisė
šią sritį kažkuriame
teisės
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
žurnarūpėjo
praėjusiais
metais?
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Lailaukiančiu
jausmureguliuojančius
gali ir neįvykti.
tybę
vienim.
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
aktus darbo
grupėje, rengusioje
Naciona2008
LRTK
veiklos
ma–Nevinskaitė
– suprioritetinės
pastarosios
įtaka.
Aurelija Arlauskienė
savivale,buvo
o kiti
sugeba išlikti
garbingi
1990-ajame,
o gal informacinės
2007-ajame…
Jeigu
linių transliuotojų
sklaidos
kryptys
nepilnamečių
apsaugos
nuo
ir
tarnauti
tiesai.
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
per sienas skatinimo programą, dalyvavo
neigiamo viešosios informacijos poveikio
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir
tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti antžeminės
žiburiukus televiakyse
rengiant
Analoginės
užtikrinimas ir skaitmeninės antžeminės
Auksė Balčytienė
supažindins su vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas televizisu ten
zijos
išjungimo
ir skaitmeninės
televizijos
plėtros skatinimas.
pučiančiais
žiniasklaidoje,
o Lailaukiančiu
jausmu
gali programą,
ir neįvykti.teikė
jos skatinimo
Lietuvoje
Siekdama šalies
apsaugoti
nepilnamečius
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
savoAurelija
pasiūlymus
dėl Nacionalinių transnuo
neigiamai juos
galinčios paveikti
Arlauskienė

L

liuotojų informacinės sklaidos per sienas
skatinimo programos įgyvendinimo priemonių 2008–2012 m. plano ir kt. LRTK
kartu su Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)
patvirtino Radijo dažnių skyrimo radijo

viešosios informacijos poveikio, LRTK
nuolat stebėjo transliuojamas televizijos
programas, kontroliavo, kaip transliuotojai laikosi Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas GaiLietuvos
radijo irliudys
televizijos
admidys skaičiais
tiesąkomisijos
apie mus
ir
nistracijos
direktorius
Nerijus
Maliukevičius
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
Algimanto
Kaziliūno
nuotr.
žurnalistikos paieškas
leisimės
kartu
su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
ir televizijos
programoms
transliuoti
ir
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laissiųsti strateginio plano pakeitimus, renvėssusitikimus,
perėjoje pamatysime
partrenktą
gė
apskritojo stalo
diskusietiką.
kartu su Romu
Gudaičiu iešjas
su Ir
skaitmeninės
TV transliuotojais,
kosime atsako, kodėl
demokratinę
retransliuotojais,
siuntėjais
ir kitomisveruž
tybę
vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
skaitmeninės TV diegimą atsakingomis
savivale, o kiti
sugebaaktualiais
išlikti garbingi
institucijomis
įvairiais
šios teir
tarnauti
tiesai.
levizijos diegimo klausimais.
Kryžkelėje
tarp tyrimų
tikrovės
Kaip
tikriausiai
žinote, irprogramų
Auksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
transliavimas
skaitmeninės
antžeminės
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laitelevizijos tinklais pradėtas 2006 m.
Vilma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
niuje,
tačiau tik 2008-aisiais
jis įgavo
di-

Kartu
Nugaraite
pamąs2008su
m.Audrone
iš esmės baigtas
formuoti
pirtysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
masis daugiaprogramis ir daugiakanalis
kas trukdo daugiau
rašyti
apie darnų
skaitmeninės
antžeminės
televizijos
blovystymąsi.
kas,
suteikiantis galimybę daugiau nei
Per šį
leidinį einančiame
informa80 proc.
gyventojų
priimti 15 nemokamų
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
techno(nekoduotų)
televizijos
programų,
o už
logijų stotelė,
kur matyti
susitiksime
jauabonentinį
mokestį
dar 25sutelevinosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
zijos programas.
Savukynu
Viliumi
Mackoniu,
bus
Praėjusiųir metų
pabaigoje
televizijos
stabtelėjimųskaitmeniniu
kiekviename
Žurnalistų
programas
būdu
retranssąjungos
klube ir televizijos
ilgas suliavo
ir 16skyriuje,
iš 52 kabelinės
stojimas – septyniolika
žurnalistikos
retransliuotojų
ir 11 retransliuotojų
plametų. O kai
vėltinklais.
susiruošime į kelią ir
čiajuosčio
ryšio
susizgribsime
esantys
pasienyje, laiku
– Be Jūsų minėtų prioritetinių
sriir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
čių, LRTK vykdė ir kitas funkcijas. Kaip
ir Lenkijos
papasakos
apie savoveiklą,
šalių
sekėsi
kontroliuoti
transliuotojų
žiniasklaidą.
ar
teko bausti, tirti vartotojų skundus?
šis leidinys
tarsi pasima–Taigi
Komisija
skelbė ir –organizavo
kontymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnakursus transliavimo ir retransliavimo
listikos magistralės
kilometre.
Gal
licencijoms
gauti, nustatė
šių konkursų
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
sąlygas,
jų nugalėtojams
išdavė licencisusiruošite
į jį, gėlių
neštis
nebūtina,
jas,
keitė jų sąlygas,
tikrino
transliuotojų
tačiau
privalu įžiebti
žiburiukus
akyse
ir
retransliuotojų
veiklą,
tyrė vartotojų
ir širdyje.aktyviai
Antraipdalyvavo
susitikimas
su ten
skundus,
rengiant
aulaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
diovizualinį sektorių reguliuojančius aktus. Aurelija
Šiais ir Arlauskienė
kitais aktualiais klausimais
Komisija aktyviai bendradarbiavo su
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba,
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
LRTK per 2008 m. surengė 50 posėdžių, kurių metu priėmė 125 sprendimus.
Jie daugiausia susiję su transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimu.
Tikrindama, kaip transliuotojai laikosi
įstatymuose, licencijose ir kituose teisės

delį pagreitį. Metų pabaigoje AB Lietuvos
radijo ir televizijos centro dviejų skait
meninės televizijos tinklų stotys veikė
19 vietovių, TEO LT, AB pirmojo tinklo
stotys veikė 20 vietovių, o antrojo – 6.
Lietuvos nacionalinių transliuotojų programas, siunčiamas per pirmąjį
AB LRTC ir antrąjį TEO LT, AB tinklus,
2008 m. turėjo galimybę priimti jau apie
95 proc. gyventojų, o siunčiamas per antrąjį TEO LT, AB tinklą – 82 proc.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoaktuose
nustatytų
reikalavimų,
LRTK
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiupraėjusiais metais, kaip ir kasmet, nuolat
mi Radzevičiumi
aptarti programų
žurnalistikos
atliko
radijo ir televizijos
steraidą, 2008
o su m.
Laimute
Jankevičiene
–
bėseną.
buvo atlikti
50 televizijos
periodikosir virsmą.
Ten pat Liudvika
programų
4 radijo programų
(savaitės
Meškauskaitė
primins teisės aktus, o
programos)
patikrinimai.
ilgametis
spaudos pažeidimus
darbuotojas2008
LeopolUž nustatytus
m.
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
komisija iš viso skyrė 12 įspėjimų,
Rytis
Juozapavičius
nustatyti
4 admi
nistracines
baudas,padės
vienam
radijo
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaitransliuotojui iki trijų mėnesių sustabdė
dys skaičiais
liudys tiesą apie mus ir
licencijos
galiojimą.
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
2008 m. komisija
ir toliau
kaupė inžurnalistikos
leisimės
su
formaciją
apiepaieškas
transliuotojus
ir kartu
retransAurelija
Juodyte.
liuotojus, analizavo jų veiklą ir skelbė
Analizuodami,
informaciją
apie juoskaip
savolaikomės
interneto savo
sveprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laistainėje www.rtk.lt bei parengė ir išleido
vės perėjojeleidinį
pamatysime
partrenktą
informacinį
„Radijas ir
televizija
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešLietuvoje 2007/2008“.
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verLietuvoje 2008 m. veikė 48 radijo
tybę
vieni leidiniai
nežabota
transliuotojai,
kurie išpaverčia
viso transliavo
55
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
radijo programas, 27 televizijos transliuoir tarnauti
tiesai.
tojai
transliavo
37 televizijos programas,
Kryžkelėje
tarp
tyrimų ir
buvo 52 kabelinės
televizijos,
4 –tikrovės
mikroAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
bangės daugiakanalės televizijos retranspučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Lailiuotojai, 9 – retransliuotojai laidiniais
ma Nevinskaitė
– sutinklais
pastarosios
įtaka.
plačiajuosčio
ryšio
(IPTV)
ir
2 nauji retransliuotojai (UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“), retransliuojantys
programas belaidžiais plačiajuosčio ryšio
tinklais.
2008 m. LRTK išdavė tik 7 licencijas
naujiems subjektams. Tai rodo, kad audiovizualinio sektoriaus rinka praktiškai
yra visiškai susiformavusi ir naujų rinkos dalyvių atėjimas į ją yra gana retas ir
negausus.

Kartu
Audrone
Nugaraite
pamąs– Arsukomisija
buvo
tik griežta
kontysime apie
žurnalisto kompetenciją,
trolierė
ar baudėja?
kas– trukdo
daugiau
rašyti
apieir darnų
Siekdama
paskatinti
kurti
transvystymąsi.
liuoti
kultūros ir vaikams skirtas laidas,
Per šį irleidinį
einančiame
informapuoselėti
populiarinti
kultūrą
ir jos
cijos greitkelyje
bus irsunaujųjų
technovertybes,
LRTK kartu
Spaudos,
radijo
logijų
stotelė,
kur susitiksime
su jauir
televizijos
rėmimo
fondu 2008 m.,
kaip
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
ir kasmet, jau šeštą kartą organizavo traSavukynu
ir Viliumi
bus
diciniu
tapusį
geriausiųMackoniu,
laidų konkursą
stabtelėjimų kiekviename
Žurnalistų
„Pragiedruliai“.
Konkurse buvo
išrinktos
sąjungos skyriuje,
klube ir ilgas
sugeriausios
2007 m. transliuotos
kultūros
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
laidos
ir laida
vaikams, skirti
5 specialiemetų.
O už
kaidėmesį
vėl susiruošime
į kelią
ir
ji
prizai:
kultūrai, už
geriaususizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
sią kūrėjo portretą, už istorinės sąmonės
ir vietoje atsidūrę
kolegos kultūros
iš Austrijos
puoselėjimą,
už nepažinto
pair
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
veldo puoselėjimą ir Dzūkijos krašto mežiniasklaidą.Jūratei Marčiulaitienei.
traštininkei
Taigi šis laidas,
leidinys
– tarsi pasimaGeriausias
atsižvelgdama
į metymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaninės kūrybos profesionalumą, meistrišlistikoskūrybinės
magistralės
kilometre.
kumą,
veiklos
aktualumąGal
ir
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
išliekamąją vertę, išrinko LRTK sudaryta
susiruošitekomisija.
į jį, gėlių
neštis nebūtina,
vertinimo
Konkurso
nugalėtotačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
jai buvo apdovanoti diplomais, prizais
ir
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
premijomis.
laukiančiu
neįvykti.
Geriausiųjausmu
2007 gali
m. irlaidų
konkurArlauskienė
sui Aurelija
buvo pateiktos
38 kultūros laidos:
26 televizijos laidos, 6 radijo kultūros ir
6 vaikams skirtos laidos. Prieš tai organizuotiems konkursams buvo pateikta tiek
laidų: 2002 m. konkursui buvo pateiktos
23 laidos, 2003 m. – 18, 2004 m. – 20,
2005 m. – 54, 2006 m. – 47 laidos. Pateikiamų laidų skaičius rodo, kad konkursas
darosi žinomesnis ir populiaresnis, o tai
mus visus labai džiugina.
Kalbėjosi Rasa Liškauskaitė
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Pasitraukę iš žurnalistikos...

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
Mindaugas Jackevičius
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
R e d a k t o r ė s ž o dPer
i s šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopollogijų stotelė,
kur susitiksime
su jauaauglių
žurnalistika“.
Taip
dažStabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoKartu
su Audrone
Nugaraite pamąsdas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
apibūdinama
telėje busnai
galimybė
kartu sušiandieninė
Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
Rytis
Juozapavičius
padės
nustatyti
Savukynu
Viliumirašyti
Mackoniu,
bus
mi Radzevičiumi
žurnalistikos
kas trukdoirdaugiau
apie darnų
žurnalistųaptarti
karta, kurios
branduožurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas aukšGaistabtelėjimų
raidą,
o su Laimute
–
vystymąsi. kiekviename Žurnalistų
lys
– studentai
arba tik kąJankevičiene
baigusieji
dys
skaičiais
liudys
tiesą
apie
mus
ir
sąjungos
klube ir ilgas
superiodikos
virsmą.
pat
Liudvika
Per šį skyriuje,
leidinį einančiame
informatąsias
mokyklas.
KartaisTen
atrodo,
kad
minėti
visuomenės
nuomonę.
Įteisės
profesionalios
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
Meškauskaitė
primins
aktus, o
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
techno„paaugliai“,
įsitvirtinę
radijo
ar televizijos
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
metų.
O
kai
vėl
susiruošime
į
kelią
ir
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopollogijų
stotelė,
kur
susitiksime
su jaustotyse, spaudoje ar interneto žiniasklaidoAurelija
Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
dasturi
Rozga
tiesą
juos. nuėjusių
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
je,
jaustisrėš
kalti
dėl apie
nuo arenos
Analizuodami,
kaip
laikomės
savo
ir
vietoje atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
Rytis Juozapavičius
padės nustatyti
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
žurnalistikos
mohikanų likimo.
Pastarieji
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
dūsauja,
kaip pasikeitė
žurnalistika.
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
dysVilniaus
skaičiais
liudys tiesą
apie musinsir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas suuniversiteto
Žurnalistikos
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešleidinys – tarsi
pasimaDaliaTaigi
Kutraitė
visuomenės
nuomonę.
Į
profesionalios
stojimas
–šisseptyniolika
žurnalistikos
titute rašydamas bakalauro darbo kūrybinę
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaD. kai
Kutraitės
asmeninio archyvo
nuotr.
žurnalistikos
paieškas leisimės
su
metų. O
vėl susiruošime
į kelią
ir
dalį
„Metę plunksną...“,
praeityjekartu
žinomų
tybę
vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
Aurelija Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
žurnalistų
klausiau, kur ir kodėl jie dingo
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
o gal kolegos
2007-ajame…
Jeigu
Analizuodami,
kaipkalbinau
laikomėsgarsius
savo
ir vietoje atsidūrę
iš Austrijos
iš žurnalistikos.
Šia tema
Dalia
Kutraitė-Giedraitienė:
ir
tarnautikelių
tiesai.
susiruošite
jį, gėlių neštis
nebūtina,
profesijos
taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos įpapasakos
apie savo
šalių
žurnalistus,
o dabar
verslininką
Ričardą
televizijai
reikia
asmenybių
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir
tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
vės perėjojepolitiką
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
Sartatavičių,
Česlovą Juršėną,
vieLaidos „Dalia
Kutraitė
kalbina“ Lietuvos
Auksė Ir
Balčytienė
supažindins
su vėjais,
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
etiką.
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešTaigi šis
leidinys
– tarsi pasimašųjų ryšių specialistes Dalią Kutraitę-Gied
televizijos (LTV)
eteryje
nėra
jau
dešimtmepučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
kosime atsako,
demokratinę
vertymas, paskirtas kažkuriame žurnaraitienę,
Ramunękodėl
Sakalauskaitę,
bendravitį. Tačiau gatvėje to nepaaiškinsi D. Kutraima
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
Aurelija
Arlauskienėkilometre. Gal
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos
magistralės

„P

mo su žiniasklaida konsultantą Rytį Juozasavivale,
o kiti sugeba
išlikti
garbingi
pavičių
ir diplomatę
Violetą
Gaižauskaitę.
ir tarnauti
tiesai.
Dalis jų iš
žurnalistikos išėjo ne savo
Kryžkelėje
tyrimų irišbandę
tikrovės
noru, kiti manė tarp
žurnalistikoje
ir
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
pasiekę jau viską bei norėję išbandyti
ką
pučiančiais
šalies žiniasklaidoje,
Lainors
nauja. Pateikiame
sutrumpintųointerma su
Nevinskaitė
įtaka.
viu
D. Kutraite–irsu
R. pastarosios
Juozapavičiumi
ištraukas, kurie buvo publikuoti www.delfi.lt
2008 m. birželio 7 ir 14 d. Jų istorijos byloja apie šių laikų tendencijos – pasitraukimo iš žurnalistikos į viešuosius ryšius,
verslą ar politiką – priežastis.

tės-Giedraitienės gerbėjams, tikinantiems,

1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
kad jos vedamą laidą žiūri iki šiol.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
Pirmoji Lietuvoje savo vardu pavaditačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
nusi laidą žurnalistė žada dar sugrįžti į
ir
širdyje. Antraip susitikimas su ten
žurnalistiką ir padovanoti naujų kūrinių.
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.

Šiandien komunikacijos specialiste dirAurelija Arlauskienė
banti D. Kutraitė-Giedraitienė džiaugiasi
laiku palikusi politiką.
– Kaip šiandien žvelgiate į savo kurtas laidas?
– Ir „Viltys ir likimai“, ir „Dalia Kut
raitė kalbina“ buvo panašios laidos, tik
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos sto-

Kartu su Audrone Nugaraite pamąs-

pavadinimai
skirtingi.kartu
Kai laidą
pavaditelėje bus galimybė
su Dainiunome
vedėjos vardu,
kai kam
tai atrodė
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
raidą,nekuklu.
o su Laimute
–
labai
Kodėl taiJankevičiene
padarėme? Paperiodikoskad
virsmą.
Ten patmano
Liudvika
stebėjome,
po pirmųjų
laidų
Meškauskaitė
primins
o
„Viltys
ir likimai“,
kurias teisės
rengė aktus,
keli žurilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopolnalistai,
žmonės
negalėdavo
atsirinkti.
Ir
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
jie sakydavo: „Laidos kaip laidos, jos viRytis Juozapavičius
padės
nustatyti
sos vienodos
– mums labai
svarbu
vedėžurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
Gaijas“.
Kaip ir dabar
– daugelis
laidų laikodys
liudys
mus ir
si
dėlskaičiais
vedėjo. Aš
LTV tiesą
dirbauapie
jau daugelį
visuomenės
profesionalios
metų,
turėjaunuomonę.
tam tikro Įsvorio,
tad taip
žurnalistikos
paieškasirleisimės
kartu
su
nekukliai
su režisiere
pasielgėme.
Šiuo
Aurelija
Juodyte.
metu tai atrodo labai paprasta.
Analizuodami,
kaip laikomės
Kitas
dalykas – vedėjas
turi būtisavo
asprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laismenybė. Nebūtinai teigiama. Ji gali būti
vės perėjoje
partrenktą
kampuota,
aštri,pamatysime
tačiau tik asmenybė
gali
etiką. Ir kartu
Romu Gudaičiu iešpatraukti
žiūrovųsudėmesį.
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
ver– Ar per žurnalistikoje
praleistus
tybę vieni
leidiniai
nežabota
metus
įminėte
mįslę, paverčia
kas svarbiausia
tesavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
levizijos interviu?
ir –tarnauti
tiesai.
Lemia mokėjimas
klausytis: žmogus
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir tikrovės
vienaip kalba, kai jo klausomasi
formaAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
liai, kitaip – kai jo klausomasi, siunčiant
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Lailabai daug dėmesio, pagarbos, smalsumo,
ma Nevinskaitėsignalų.
– su pastarosios
įtaka.
geranoriškumo
Tai pasikeitimas
ne tik žodžiais, bet ir mintimis, energetiniais signalais. Po tokių pokalbių būdavo
psichoterapinis seansas – ir pašnekovas, ir
aš būdavome lyg ir išvargę, bet lyg ir kažkaip apsišvarinę, kai kurie galbūt sutrikę,
nes pasakydavo daugiau nei norėdavo.
Pirmas ir svarbiausias dalykas – didelė
pagarba pašnekovui. Kiekvieną, kurį šnekinau, labai gerbiau, kad ir koks jis būtų.
Man tai sekėsi natūraliai. Tai ir lemdavo

sėkmę.
dabar,
po 10 metų,
sutinku daug
tysime Irapie
žurnalisto
kompetenciją,
žmonių,
kurie,
sustabdę
gatvėje,
kas trukdo
daugiau
rašyti
apieprisimedarnų
na
pokalbius, jų detales, prašo grįžti į tevystymąsi.
Per šį
informaleviziją.
Taileidinį
mano einančiame
darbo įvertinimas.
10
cijos greitkelyje
bus
ir naujųjų
metų
– labai daug,
ir aš
suprantu,technokad tie
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jaupokalbiai
buvo kitokie.
Dabar žurnalistinosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
ka kitokia – tiek daug žvaigždžių.
Savukynu
Viliumi Mackoniu,
– Dirboteiržurnaliste,
dabar esate bus
viestabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
šųjų
ryšių specialistė.
Koks pagrindinis
sąjungos skyriuje,
klube ir ir
ilgas
suskirtumas
tarp žurnalistikos
viešųjų
stojimas – septyniolika žurnalistikos
ryšių?
metų.
O kai vėl žurnalistikoje
susiruošime ir
į kelią
ir
– Dabartinėje
viešuosusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
siuose ryšiuose daug panašumų. Žurnair vietoje
kolegos
Austrijos
listai
taip atsidūrę
pat dažnai
gaunaišužsakymus
ir Lenkijos
papasakos
apie savo Tokiu
šalių
kažką
išryškinti,
kažką užaštrinti.
žiniasklaidą.
atveju
sakau, kad gal geriau dirbti ryšių
Taigi šis leidinys
– tarsi
pasimasu visuomene
srityje, nes
tu tiesiog
detymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaklaruoji: aš atstovauju jo interesams ir aš,
listikosdarysiu,
magistralės
aišku,
veiksiu, kilometre.
kalbėsiu tai, Gal
kas
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
bus mano atstovaujamam klientui gerai,
susiruošitenieko,
į jį, kas
gėlių
nebūtina,
nedarysiu
jamneštis
pakenktų.
tačiau
privalu
žiburiukus
akyse
Tai yra
viešo įžiebti
advokato
darbas – taikant
ir žurnalistikos,
širdyje. Antraip
susitikimas
su ten
ir
ir visas
kitas viešuosiuolaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
se ryšiuose naudojamas priemones. Tas
Aurelija Arlauskienė
deklaravimas
iš karto nuo ryšių su visuomene nuima juodulius. Kuo giliau žiūriu, tuo didesnę perspektyvą matau toje
veikloje.
– Kuri veikla – žurnalistika ar viešieji ryšiai – ateityje turi daugiau
perspektyvų?
– Viešieji ryšiai eis ta kryptimi, kuria
ir eina. Geros reputacijos poreikis neišnyks, viešieji ryšiai taps galingesni, profesionalesni. Dėl žurnalistikos kol kas
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos sto-

Kartu su Audrone Nugaraite pamąs– Nesutinku.
Pažiūrėkite
kad ir į Lartysime
apie žurnalisto
kompetenciją,
rį
(populiaraus
CNN pokalbių
šou
kasKingą
trukdo
daugiau rašyti
apie darnų
vedėjas).
Ilgus metus jis rodosi ekrane,
vystymąsi.
Perbet
šį leidinį
einančiame
informatačiau
kas negalėtų
jo pakeisti.
Reicijos
greitkelyje
bus ir naujųjų
technokia
žurnalistų
asmenybių,
nes kaip
greitai
logijųužmirštame
stotelė, kurvisus,
susitiksime
jaumes
šiandiensuužpilnosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
dančius ekraną. Jie neįsitvirtina, ir nieSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
ko
iš jų nebūna.
Vadinkime
žurnalistais
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
tuos,
kurie nebūtinai
turi diplomą,
bet
sąjungos
klube
ir ilgasįvaldo
suiš
patirtiesskyriuje,
veiklą, kuria
užsiima,
stojimas – septyniolika
profesionaliai.
Jų reikia. žurnalistikos
metų.
kai vėl ilgitės
susiruošime
į kelią ir
– ArOšiandien
žurnalistikos?
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
– Taip, jos labai pasiilgstu. Džiaugiuoir vietoje
kolegos
iš Austrijos
si,
kai galiuatsidūrę
žurnalistams
dėstyti,
kalbėtis.
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
Kartais šį tą tenka ir parašyti. Pernai sukūžiniasklaidą.
riau
filmą apie monsinjorą Kazimierą VasiTaigi
šistaileidinys
– tarsiDirbdama
pasimaliauską.
Man
didelė atgaiva.
tymas,
paskirtas
kažkuriame
šį darbą, supratau, kaip iš tikrųjų žurnailgiuosi
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
žurnalistikos. Darbo, kai buvo galima lais1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
vai
užsiimti kūryba,
laisvai rinktis temas.
susiruošite
jį, gėlių
neštis– buvo
nebūtina,
Tada
nebuvo įjokios
cenzūros
tokia
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
laisvė, kokios dabar žurnalistai negali pair širdyje.
Antraip
su kaip
ten
tirti.
Ką norėjau,
tą įsusitikimas
laidą kviečiau,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
norėjau, taip kalbėjau. Buvo tokie laimės

nežinau
– man
atrodo,kartu
kad dar
patelėje bus
galimybė
su nėra
Dainiusiektas
dugnas, bijau,
kad žurnalistikos
pasitikėjimas
mi Radzevičiumi
aptarti
raidą, o sudar
Laimute
Jankevičiene
–
žiniasklaida
tik krenta.
Jis dar kris.
periodikos
virsmą. Ten
Liudvika
O
iš duobės pradedama
liptipat
tada,
kai jau
Meškauskaitėdugnas.
primins
teisės
aktus,kado
pasiekiamas
Man
atrodo,
ilgametis spaudos
darbuotojas
žurnalistikos
dar laukia
nelengviLeopollaikai.
das– Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
Sovietmečiu buvo cenzūra. ŠianJuozapavičius
padės
nustatyti
dienRytis
yra žmonių,
savotiška
cenzūra
laižurnalistikos
o VladasAr
Gaikančių
verslo skaidrumą,
įtaką žiniasklaidai.
su
dys sutiktumėte?
skaičiais liudys tiesą apie mus ir
tuo
visuomenės
Į profesionalios
– Taip, tainuomonę.
verslo ir politikos
cenzūžurnalistikos
paieškas
kartu su
ra.
Man nepatinka,
kad leisimės
tai – neįvardinta
Aurelija
Juodyte.
cenzūra. Įvardinta cenzūra buvo tada, kai
laikomės
savo
nešeiAnalizuodami,
savo scenarijų, kaip
gaudavai
aplankėlį,
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laistau
buvo uždedamas
antspaudas
„Galima
vės perėjojeAiškiai
pamatysime
transliuoti“.
žinojai, partrenktą
ką gali, ko
etiką. Ir
kartu
su žurnalistas
Romu Gudaičiu
iešnegali.
Kaip
dabar
gali žinoti?
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verIš ryto išėjo su viena užduotimi, interetybępasikeitė,
vieni leidiniai
paverčia
sai
kažkas su
kažkuonežabota
susitarė,
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
surinkęs medžiagą žurnalistas grįžo – ir
ir nebereikia.
tarnauti tiesai.
to
Šita cenzūra yra bjauresnė,
Kryžkelėje
tyrimų ir tikrovės
labiau žeminantitarp
žurnalistą.
Auksė
Balčytienė
supažindins
vėjais,
– Prieš
dešimtmetį
palikotesu
televizipučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
Laiją. Kokie procesai per tą laikotarpįovyko
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
joje?
– Televizija, man atrodo, baigia savo
popsinį ratą ir vis dėlto atsiras šiek tiek
daugiau informacijos, publicistikos. Buvome labai išsiilgę viso to lengvumo,
viskas buvo labai sunku. Dabar jau turės
susiklostyti balansas. TV labai rimta niekada negalės būti – ji savo prigimtimi,
deja, yra tokia.
– Ar sutinkate su nuomone, kad gerų
žurnalistų TV nebereikia?

Aurelija
metai.
Labai Arlauskienė
dažnai sakydavau: „Smagu,
turint tokį gyvenimą ir tokį darbą, kai dar
už tai ir pinigus moka...“
– Tai kada jungti televizorių ir laukti
pasirodant Jūsų?
– Pastatysiu savo kompaniją ant kojų,
surasiu, kas pavaduoja, ir tikrai užsiimsiu kūrybiniu darbu. Manau, gyvenimas
man dar suteiks laiko, sveikatos ir neatims noro padaryti tai, ką galima vadinti
žurnalistika.
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys Juozapavičius
skaičiais liudys tiesą apie mus ir
Rytis
Erikos
Straigytės nuotr.
visuomenės nuomonę.
Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
PalikęsJuodyte.
žurnalistiką
Aurelija
Rytis
Juozapavičius
Analizuodami,
kaip laikomės savo
„nusileido
ant
žemės“
profesijos kelių taisyklių, spaudos laissektoriaus darbininkas.
vėsInformacijos
perėjoje pamatysime
partrenktą
Taip savo profesiją dabar vadina bendraetiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu iešvimo su žiniasklaida konsultantas Rytis
kosime atsako, kodėl demokratinę verJuozapavičius. Praeityje žinomas radijo ir
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
televizijos laidų vedėjas jau keleri metai
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
dingęs iš eterio, kaip pats sako, iš žvaigžir tarnauti tiesai.
dės sveikai nusileido ant žemės. Dabar
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
R. Juozapavičius teigia visai nenorintis
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
sugrįžti į žurnalistiką – žaidimą galia.
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lai– Kas nutiko, kad sėkmingai daręs
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kartupaprastomis
su Audrone
Nugaraite
pamąsmato
akimis.
Tai labai
sveitysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
kas, šokiruojantis pokytis ir man visai
kas trukdo
daugiau
darnų
nesinori
sugrįžti
į tą rašyti
žaidimąapie
galia,
kuvystymąsi.
riuo mėgaujasi įtakingi žurnalistai.
Per šįyra
leidinį
einančiame
Aišku,
ir garbingų,
savo informadarbą sucijos
greitkelyje
bus
ir
naujųjų
technovokiančių žurnalistų – kaip tarpininkai,
logijųinformaciją
stotelė, kur
susitiksime
su jaukurie
surenka
ir pateikia.
Pas
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
mus, deja, vyrauja galios žaidimai – „aš
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
esu žurnalistas“, po tuo slepiasi „aš darystabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
siu įtaką“, o ne „aš tiesiog pranešiu“.
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas suŽurnalistika yra kuklus darbas – viso
stojimas – septyniolika žurnalistikos
labo surinkti informaciją ir pateikti žmometų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
nėms, o jie nuspręs, ką tai reiškia. Bet pas
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– Šiaip tai yra verslas – informacijos
rinkimas, apdorojimas ir pardavimas. Bet
dabar šalyje tokia politinė ekonominė situacija, kad labiau apsimoka parduoti galimybę daryti įtaką informacijos rinkimo
procesui ir jos pateikimui negu tiesiog
rinkti ir parduoti informaciją žmonėms.
Šiuolaikinei žurnalistikai iššūkių labai
daug. Prognozuoju, kad pasitikėjimas
žurnalistais kris. Ir jis kris dramatiškai,
kaip ir Vakarų šalyse.
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giau nuomonių ir tų nuomonių neiškreipiant, padėti rasti tiesą.
Aš šitaip suprantu žurnalistiką ir ta
prasme esu žurnalistas. Tai, ką dariau
dirbdamas „Transperency International“,
labai susiję su žurnalistika. Mes, pasitelkę
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profesionalai.
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o Lailaukiančiu
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ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
skirtingi dalykai. Žiniasklaida pasidarė
verslo rūšis, kurios tikslas – gauti pinigų
ar siekti dar kokių merkantilinių tikslų.
Demokratinės valstybės žiniasklaidos
Lietuvoje tikrai nėra per daug. Kita vertus, visuomenė dar per silpna, kad būtų
pasiruošusi priimti laisvą žodį, stiprų,

tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
Neretai žurnalistai ne informuoja, o forir širdyje. Antraip susitikimas su ten
muoja nuomonę, kas, mano manymu, jau
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.

yra ne žurnalistikos žanras. Kiek yra raArlauskienė
dijo Aurelija
ir televizijos
laidų, kur pašnekovas
pertraukiamas, apipilamas klausimais ir
neleidžiama į juos atsakyti. Jeigu pasikvietei į laidą žmogų, leisk jam kalbėti,
tegu žiūrovas ar klausytojas pats susidaro nuomonę apie tai, ar teisybė sakoma. Žiniasklaidoje trūksta objektyvios
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jausmu
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visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami,
kaip laikomės savo
Ieškau
šviesos
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisir
gėrio
vės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu iešLaima
Lingytė
kosime atsako, kodėl demokratinę verTelevizijos režisierė
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
aip jau
atsitiko, kad mano santykis
ir tarnauti
tiesai.
su
žiniasklaida
gana glaudus.
Aš
Kryžkelėje tarp tyrimų
ir tikrovės
televizijoje,supažindins
ačiū Dievui,su
filmuoju
Auksė Balčytienė
vėjais,
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ir žiniasklaidoje,
džiaugiuosi, kadogaliu
pučiančiais
šalies
Laižiūrovams
leisti
pailsėti
nuo
pilkos
kasma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

E

T

Prenumeruoju,
skaitau visus didžiuoAurelija Arlauskienė
sius leidinius. Yra problemų, kurios būdingos ne tik atskiriems žurnalistams,
bet ir leidiniams. Matosi kai kurių leidinių angažuotumas, politinės simpatijos.
Leidiniai išsiduoda, iš ko gauna daugiau
pinigų. Bjauru, kad solidūs leidiniai mėgaujasi sensacijomis, skandalais – braunasi į bulvarinės spaudos gretas.
Tačiau yra ir nešališkų, dalykiškų,
gana aukšto analitinio lygio leidinių, kurie gina viešąjį interesą.

dienybės. Manau, kad televizijose labai
daug rodoma smurto ir pigios produkcijos. Niekada nesuprasiu žmonių, kurie
prieš visą Lietuvą pasakoja intymiausias
gyvenimo peripetijas, nesuprasiu ir tokių
žurnalistų, kurie naudojasi žmogumi, kai
jis gyvenime pasimetęs (praradęs artimą
žmogų ar esantis nestabilios būsenos).
Grįžkime prie muzikos. Kiek gerų ir
nelabai gerų dainininkų televizija atskleidė. Ji net suformavo daugybės žiūrovų

[ 51 10 ]

e d a k tir
o rverslas
ės žodis
ERtika

žurnalistikos kaitos stoKaiStabtelėjus
žiniasklaida
telėje bus galimybė kartu su Dainiutampa
tik preke...
mi Radzevičiumi
aptarti žurnalistikos

Kartu
Audrone
Nugaraite
pamąsTodėlsukokio
nors viešo
žmogaus
puolitysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
mas laikomas gera preke, didinančia prokas trukdo
daugiau rašyti
apie darnų
gramos
populiarumą
ar leidinio
tiražą.
vystymąsi.
Bet
per dažnai tam aukojama bet kas, ką
Per šįgalima
leidinį
einančiame
informadar būtų
pavadinti
objektyvia
„tiecijosTiesa
greitkelyje
bus ir naujųjų
sa“.
visai nebūtina,
pakankatechnogražios
logijų stotelė,
susitiksime
jauspalvos,
staigių kur
judesių
ir laikino su
susijaunosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
dinimo. O jei ir bus padaryta kokia nors
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
klaida,
tai tiek
to, nebūtina
į tai kreipti
stabtelėjimų
Žurnalistų
daug
dėmesio, kiekviename
nes rytoj jau viskas
bus užsąjungos
skyriuje,
klube
ir ilgas sumiršta,
bėgsime
paskui
kitą taikinį...
stojimas
– septyniolika
Kai žiniasklaida
tampa tikžurnalistikos
prekė, ji prametų.veikti
O kai
vėllaisvosios
susiruošime
ir
deda
pagal
rinkosį kelią
dėsnius.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Pagal aksiomą, žiniasklaida negali išgyvenir vien
vietoje
atsidūrę
kolegosTodėl
iš Austrijos
ti
tik iš
išleistų tiražų.
perkama
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
ir parduodama „tiesa“. Nors pati temašalių
gali
žiniasklaidą.
būti niekam neįdomi ir netraukti skaitytojų
Taigitačiau
šis leidinys
– tarsi
pasimadėmesio,
rašinio ar
programos
intymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnatriga ir patikimumas dažnai priklauso
vien
listikos
magistralės
kilometre.
nuo
to, kiek
ji bus rodoma
ar apie tai Gal
bus
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
rašoma. Todėl serija rašinių ar programų
susiruošite
jį, gėlių daugiau
neštis nebūtina,
ta
pačia temaį patraukia
skaitytojų
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
dėmesio negu vienkartinis straipsnis,
išir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
spausdintas paskutiniajame puslapyje. Tai
laukiančiunebūtų
jausmu
gali irvien
neįvykti.
normaliai
daroma
dėl temos

raidą, o su Laimute Jankevičiene –

Romanas
Sedlickas
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika

Teisininkas
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis
spaudos
darbuotojas
aisva
žiniasklaida
buvo ir Leopolbus dedas Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
mokratijos ramstis, todėl jai suRytis
Juozapavičius
nustatyti
teikiamos
įvairiospadės
konstitucinės
žurnalistikos
skaidrumą,
Vladas Gaigarantijos.
Tačiau
tai yra iroatsakomybė.
dysLietuvoje
skaičiaisžiniasklaida
liudys tiesądažnai
apie dar
musneir
visuomenės
Į profesionalios
suvokia
šios nuomonę.
savo atsakomybės.
Ji laiko
žurnalistikos
paieškas
leisimės kartugali
su
save
vien preke,
kurią parduodamas
Aurelija
Juodyte.
užsidirbti pinigų, dėl to jos produkcija
Analizuodami,
laikomės savo
dažnai
nesiskiria nuokaip
pramogos.
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laisTodėl politikai
šokdinami
įvairiuose
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
„svogūnų
baliuose“,
tačiau rimtų
komenetiką.
Ir valdžios
kartu suveiklą,
RomujosGudaičiu
ieštarų
apie
veiksmų prikosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vervalumus ar trūkumus retai pasirodo.
tybę
vieni leidiniai
paverčia konstitucinežabota
Žiniasklaidai
nesuteikiamos
savivale,
o kiti
išlikti
garbingi
nės
garantijos
viensugeba
padėti jų
verslui.
Jos suir
tarnauti
tiesai.
teiktos tam, kad žiniasklaida atliktų „ketvirtarp tyrimų
ir tikrovės
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privalo
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L

Aurelija Arlauskienė
nereikšmingumo.
Bet jei už tai buvo gerai
sumokėta reklama ar kitu pavidalu, ji gali
tapti svarbiausia dienos ar savaitės žinia.
Tai geras verslas, bet nebūtinai tas, ko laukiama iš rimtos žiniasklaidos.
Tai nesubrendusios žiniasklaidos požymiai. Norisi tikėti, kad Lietuvos žiniasklaida pripažins savo atsakomybę ir suteiks
savo pagrindinei misijai didesnę svarbą,
negu jai suteikiama dabar. Bet tam turbūt
reikia laukti naujos, jau kitos leidėjų ir žurnalistų kartos.

sidėti ir prie visų kitų šaliai svarbių klausimų
aiškinimo ir vertinimo. Taip turi atsirasti ryšys tarp valdžios ir visuomenės, per kurį būtų
galima pasikalbėti ir pasikeisti nuomonėmis
apie visai tautai svarbius dalykus.
Kad toks ryšys realiai atsirastų, svarbu,
kiek ir kaip žiniasklaida supranta savo misiją
ir atsakomybę. Lietuvoje dar vis laikoma, kad
žiniasklaidos prekė yra vienadienė, greitai
gendanti ir pamirštama. Tas dar vis nustato,
kas bus rodoma ir apie ką bus rašoma.
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Gal
karais,
dėmesį skirti
pačios žinios
1990-ajame,
o galieškoti
2007-ajame…
Jeigu
naujumo
aspektui,
daugiau įdomių
susiruošite
jį, gėliųkurių
neštis
nebūtina,
jos
pateikimoį formų,
nebūtų
galėję
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
ar spėję dėl laiko stokos (tos pačios opeir širdyje.savybės
Antraip
susitikimas
ten
ratyvumo
minusas,
renkantsuinforlaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
maciją) užfiksuoti interneto žiniasklaidos
Aurelija
Arlauskienė
atstovai,
daugiau
žaisti vaizdu (nes judančio vaizdo integracija nušviečiant įvykius
interneto portaluose dėl didelių sąnaudų
kol kas dar yra ribota).
Interneto žiniasklaidos operatyvumas praplečia ir vadinamąją „prime time“
(liet. k. – didžiausią žiūrovų kiekį prie
televizijos ekranų suburianti paros dalis)
sąvoką. Tampa nebe taip svarbu, kada išleidžiami laikraščiai, nes naujausias žinias
bet kuriuo paros metu galima pasiskaityti
internete. Nebūtina keisti savo gyvenimo
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mi Radzevičiumi
varžybų
transliaciją,aptarti
nes visažurnalistikos
tai galima paraidą, oar su
Laimute
Jankevičiene
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sižiūrėti
varžybų
rezultatus
sužinoti tuo
periodikos
virsmą.
Ten pat
Liudvika
pačiu
metu, tą
pačią dieną
vėliau
ar kitą
Meškauskaitė
primins
teisės
aktus,
o
dieną,
kai žiūrovui
patogu,
naujienų
porilgametis
Leopoltaluose
ar spaudos
televizijų darbuotojas
interneto svetainėse.
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
Informacijos vartojimas tampa vis labiau
Rytis Juozapavičius
nustatyti
asmeninis
ir „prime time“padės
yra tada,
kada
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaižiūrovas nusiteikęs ir turi laiko pamatyti
dys skaičiais
liudys otiesą
apie musturi
ir
mėgstamą
programą,
tai nebūtinai
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
sutapti
su tradiciniu
televizijų
žiūrimumo
žurnalistikos
paieškas 19–23
leisimės
kartu su
„prime
time“ (Lietuvoje
val.).
Aurelija
Juodyte.
Internetas sudaro sąlygas žiniasklaidai
Analizuodami,
kaip skaitytojus
laikomės savo
ne tik
greitai informuoti
apie
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laissvarbius įvykius, bet ir neriboja jos jokiais
vės perėjoje
pamatysime
apimties
limitais,
skirtingai neipartrenktą
televizijas
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešar radiją ribojantis laiko limitas (pavyzkosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verdžiui, tik pusvalandžio trukmės žinios), o
tybę vieni
leidiniailapų
paverčia
nežabota
spaudą
– popieriaus
skaičius
(pavyzsavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
džiui, 24 puslapių laikraštis). Dėl to tradiir tarnauti
tiesai.
cinė
žiniasklaida
gali pateikti gerokai maKryžkelėje
tarp
tyrimų irportalai.
tikrovės
žiau informacijos nei interneto
Auksė
Balčytienė
vėjais,
Tarkime,
jei per supažindins
televizijos ar su
radijo
žipučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lainias bei spaudos puslapiuose dėl apimties
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
limito
šiandien paskelbiamos
žinios apima
daugiausia dviejų ar trijų stambiausių Lietuvos verslo įmonių metinius pelnus, tai
interneto žiniasklaida, neturėdama tokių
griežtų apimties limitų, šiandien pateikia
gerokai platesnį vaizdą skaitytojams, t. y.
interneto portaluose per vieną dieną galima pasiskaityti mažiausiai apie 7–10 Lietuvos verslo įmonių metinius pelnus. Dėl
šių savybių interneto žiniasklaida suteikia
erdvę gerokai didesniam skaičiui įmonių,
valstybės institucijų, visuomenės veikėjų

Kartupamatytiems,
su Audroneišgirstiems,
Nugaraitepasidalyti
pamąsbūti
tysime
apie žurnalisto
kompetenciją,
savo
mintimis
viešai, informuoti
apie savo
kas trukdo
daugiau
rašyti apie
darnų
veiklą
visuomenę
ir pasiskaityti
apie
konvystymąsi.
kurentus.
Pavyzdžiui, šiandien didžiausias
Per šįnaujienų
leidinį einančiame
informaLietuvos
portalas „Delfi“
per
cijos greitkelyje
technodieną
publikuoja bus
apie ir
dunaujųjų
šimtus naujų
žilogijų
stotelė,temomis.
kur susitiksime su jaunių
įvairiomis
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
Čia išryškėja dar vienas išskirtinis
inSavukynu
ir
Viliumi
Mackoniu,
bus
terneto žiniasklaidos bruožas – didesnis
stabtelėjimųkiekis
kiekviename
informacijos
ir įvairovė.Žurnalistų
Ji atsiransąjungos
klubežurnalistikoje,
ir ilgas suda
ne tik skyriuje,
informacinėje
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
bet
ir aiškinant,
analizuojant
svarbius vimetų. O kai
vėl susiruošime
į kelią ir
suomenės
gyvenimo
įvykius, problemas,
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
pasisakymus, naujai priimtus įstatymus.
ir vietoje
atsidūręinterneto
kolegos žiniasklaidos
iš Austrijos
Jau
nuo pirmųjų
ir Lenkijosdienų
papasakos
apie
savo šalių
susikūrimo
didžiausi
Lietuvos
naužiniasklaidą.
jienų portalai skaitytojams siūlė didelę
Taigi socialinio
šis leidinys
– tarsi apžvalgipasimapolitikos,
gyvenimo
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaninkų tekstų įvairovę. Savo komentarais
listikos magistralės
kilometre. irGal
internete
visuomenės pasitikėjimo
ži1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
nomumo sulaukė žurnalistas Virginijus
susiruošite (buvęs
į jį, gėlių
neštisvyriausiasis
nebūtina,
Savukynas
„Omni“
tačiau privalužurnalistas
įžiebti žiburiukus
akyse
redaktorius),
Saulius Stoma
ir širdyje.
susitikimas
su ten
(kurį
laiką Antraip
savo komentarus
publikavęs
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
tik naujienų portale „Delfi“), politologas
Aurelija
Arlauskienė
Lauras
Bielinis
(„Omni“, „Delfi“), psichologas Olegas Lapinas. Gausiai cituojami
naujienų portaluose buvo ir filosofo Leonido Donskio tekstai (autorius savo komentarus pradėjo publikuoti dienraščio
„Klaipėda“ interneto svetainėje).
Šiandien nuomonių įvairovę interneto
žiniasklaidoje dar labiau užtikrina beveik
kiekviename portale esančios politikų
nuomonės ir skaitytojų minčių skiltys
(delfi.lt „Politiko tribūna“, „Vox populi“,
Lrytas.lt „Laiškas redakcijai“ ir t. t.), kur
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos www.ziniur.lt
stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas suvisuomenės nuomonę. Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
Aurelija Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
http://radijostotys.xz.lt
Analizuodami, kaip laikomės
savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisir Lenkijos papasakos apie savo šalių
vės perėjoje pamatysime partrenktą
žiniasklaidą.
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu iešTaigi šis leidinys – tarsi pasimakosime atsako, kodėl demokratinę vertymas, paskirtas kažkuriame žurnatybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos magistralės kilometre. Gal
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
ir tarnauti tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija Arlauskienė
Redaktorės žodis

paštu įsuredakciją
ir Nugaraite
tikėtis, kadpamąsjis bus
Kartu
Audrone
publikuojamas,
bet
ir
pats
dalyvauti
intysime apie žurnalisto kompetenciją,
formacijos
platinimo
kas
trukdorinkimo
daugiauir rašyti
apieprocese.
darnų
Visi
didžiausi
šalies
interneto
portalai
ir
vystymąsi.
dienraščių
interneto
versijos nuo
pat veiPer šį leidinį
einančiame
informaklos pradžios
plėtojo
iš interneto
cijos
greitkelyje
bus irvieną
naujųjų
technožiniasklaidos
specifinių
savybių
– intelogijų stotelė, kur susitiksime su
jauraktyvumą,
t. y.žurnalistais
visi jie suteikia
galimybę
nosios
kartos
Virginijumi
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
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žurnalistikos
kaitosinterstoskaitytojui
išreikšti
savo nuomonę
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiunete. Interaktyvumas leidžia kiekvienam
Radzevičiumi
aptarti žurnalistikos
išmikarto
reaguoti į žurnalisto
tekstą šalia
raidą, o „Komentarų“
su Laimute Jankevičiene
–
esančiose
skiltyse, išsakyti
periodikossavo
virsmą.
Ten „Komentaruopat Liudvika
žurnalistui
nuomonę
Meškauskaitė
primins
teisės
aktus, o
se“
ar prie rašinio
nurodytu
elektroniniu
ilgametis
darbuotojas
Leopolpaštu,
tokiuspaudos
pat būdu
galima suteikti
padas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
pildomos informacijos apie įvykį, inforRytis
padės nustatyti
muoti
apieJuozapavičius
netikslumus žinutėje.
žurnalistikos
skaidrumą,
Vladas GaiŠis interneto
ypatumas o(interaktyvudys skaičiais
tiesą
apie mus
ir
mas)
šiek tiek liudys
keičia ir
tradicinį
žurnavisuomenės
nuomonę.
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veiklos
modelį: Įnuo
tokio „mes
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
pasakojame
jums“
žurnalistų
ir skaitytojų
Aurelija
Juodyte.
santykių modelio krypstama prie „žurnakaip laikomės
listo Analizuodami,
ir skaitytojų pokalbio“
modelio,savo
nes
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisžurnalistas savo ruožtu gali tuoj pat tuos
vės perėjojerašinyje
pamatysime
netikslumus
ištaisyti,partrenktą
patikrinti
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
skaitytojų pateiktą informaciją, ir, jai iešpakosime atsako,
demokratinę
versitvirtinus,
tuoj kodėl
pat papildyti
savo žinią.
tybę
leidiniai
paverčiaį jų
nežabota
Jis
galivieni
atsakyti
skaitytojams
klausisavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
mus elektroniniu paštu, komentarų skilir tarnauti
tiesai.
tyse.
Taigi interaktyvumas
sudaro sąlygas
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir tikrovės
skaitytojui būti ne pasyviu stebėtoju,
bet
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
informacijos pateikimo proceso dalyviu.
pučiančiais
šalies žiniasklaidoje,
LaiBe to, dalyvaujant
skaitytojui, osukuma Nevinskaitė
su pastarosios
įtaka.
riamas
artimesnis–ryšys
tarp informacijos
siuntėjo ir vartotojo, žurnalistas skaitytojui nebeatrodo toks nepasiekiamas. O ir
žurnalistas gali geriau pažinti auditorijos
poreikius ir suteikti savo skaitytojams
daugiau galimybių juos tenkinti. Taip
žurnalistas praplečia ir savo šaltinių ratą.
Skaitytojai, atsidūrę įdomių įvykių centre,
turėdami žurnalistų kontaktinius duomenis ir jau sulaukę jų geranoriško požiūrio,
neretai informuoja žurnalistus apie svarbius įvykius pirmiau negu per oficialius

Kartu susužino
Audrone
Nugaraite
pamąsšaltinius
žiniasklaidos
priemonių
tysime apie žurnalisto kompetenciją,
darbuotojai.
kasŠiandien,
trukdo daugiau
apie darnų
išaugus rašyti
naujienų
portavystymąsi.
lų
tarpusavio konkurencijai, Lietuvoje
Per šį leidinį
einančiame informaskaitytojų
bendradarbiavimas
portalų
cijos greitkelyje
bus vertinamas.
ir naujųjų technoredakcijose
yra itin
Daugelogijų
stotelė,
susitiksime
su jaulyje
portalų
priekur
skaitytojų
praneštos
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žurnalistais
Virginijumi
formacijos nepamirštama prirašyti, jog
Savukynu
Viliumi pagal
Mackoniu,
bus
žinios
yra ir
parengtos
konkretaus
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
skaitytojo
praneštą
informaciją.
15min.lt
sąjungossukūrė
skyriuje,
klube irpuslapį,
ilgas suportalas
net atskirą
kur
stojimas –patys
septyniolika
skaitytojai
gali tiesiai žurnalistikos
į portalą įkelmetų.
kai vėljųsusiruošime
į kelią
ir
ti
jiemsOrūpimą
pačių surašytą
žinią,
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
nuotrauką ar vaizdo naujieną (čia nebėir vietoje
atsidūrę filtro),
kolegosalfa.lt
iš Austrijos
ra
jokio redakcijos
už įdoir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
miausią praneštą žinią savo skaitytojams
žiniasklaidą.
siūlo
įvairių prizų.
Taigi šis leidinys
pasimaSkaitytojų
surašytos– tarsi
ir paskelbtos
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnažinios šiandien interneto portaluose
listikos magistralės
Gal
lygiaverčiai
konkuruojakilometre.
su profesiona1990-ajame,
gal 2007-ajame…
lių
žurnalistųoparengtais
tekstais. Jeigu
Tai –
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
dar vienas iššūkis žurnalisto profesijai.
tačiau privalu
žiburiukus
akyse
Akivaizdu,
kadįžiebti
žurnalisto
autoritetas
ir širdyje.tampa
Antraip
sudaug
ten
internete
nebesusitikimas
toks svarbus,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
svarbesnė aprašoma nuomonė, mintis,
Aurelija
Arlauskienė
faktas,
publikuojami
vaizdai nei autorius, kuris tai parašė ar nufotografavo.
Internete didelės dalies skaitytojų nesudominsi vien garsiu žurnalisto vardu,
daug svarbesnis tampa gebėjimas įžvelgti aktualią temą, įdomiai ją pateikti,
savo rašiniu sukelti skaitytojų diskusiją
„Komentarų“ skiltyje. Tą dar labiau patvirtina augantis interneto dienoraščių
(anglų k. web blogs), kurių didžiąją dalį
kuria ir valdo patys vartotojai, populiarumas. Iššūkį žurnalisto kvalifikacijai
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stointernete
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tokia interneto
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telėje
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–
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nušviesteisės
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Analizuodami,
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kelių taisyklių,
spaudos
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Internete
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
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etiką.
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kartu
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supažindins
su
vėjais,
pasirodymo autentiškumas.
pučiančiais
šaliespristatymas
žiniasklaidoje,
o LaiToks kūrinio
reikalauja
maišNevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
ir
žurnalisto didesnės
kvalifikacijos.
Būtent dėl teksto daugialypiškumo galimybės šiandien interneto portale dirbantis žurnalistas privalo turėti pakankamai
žinių nuspręsti ne tik kokią temą ar įvykį yra svarbu skaitytojui pateikti, bet ir
kaip geriausia tą įvykį ar temą atskleisti
(filmuojant, darant garso įrašą ar rašant
tekstą, kuriant fotoreportažą).
Daugialypiškumą šiandien plėtoja
dauguma naujienų portalų. 2002 m. pradėję nuo televizinių naujienų tarnybų

Kartu su
Audrone
Nugaraite
vaizdo
siužetų
naudojimo
gretapamąsrašytitysime
apietekstų
žurnalisto
kompetenciją,
nių
portalų
(pradžioje
iš televizijų
kas trukdo
daugiau
rašyti TV.lt),
apie darnų
naujienų
interneto
svetainės
garso
vystymąsi.
įrašų
skelbimo iš „Žinių radijo“ ar Liešį leidinį
informatuvosPer
radijo
laidų einančiame
įrašų, ir šiandien
išsicijos iki
greitkelyje
bus ir naujųjų
plėtę
vaizdo naujienų
tarnybųtechnoportalų
logijų stotelė,
kur šiandien
susitiksime
su jauredakcijose
(tokias
turi lrytas.lt,
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
delfi.lt, balsas.lt).
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
Taigi galima
daryti išvadą,
jog, praėstabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
jus
daugiau nei
dešimčiai metų
nuo insąjungosportalų
skyriuje,
klube
ir ilgasLietusuterneto
veiklos
pradžios
stojimas
– septyniolika
voje,
interneto
žiniasklaidažurnalistikos
nesilaikė jai
metų. Oprimesti
kai vėl susiruošime
kelią ir
mėginto
ir taip tarsi josį reikšmę
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
sumenkinančio vadinamojo „copy/paste“
ir vietoje
atsidūrę irkolegos
iš Austrijos
(liet.
k. kopijuoju
perkeliu
– iš laik
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
raščio ar naujienų agentūros svetainės)
žiniasklaidą.
veiklos
principo. Atvirkščiai, ji ieškojo
Taigi šis
leidinys
– tarsi kuo
pasimagalimybių
pateikti
visuomenei
dautymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnagiau originalaus turinio, pradėjo ieškoti
listikos magistralės
kilometre.
Gal
glaudesnio
ryšio su skaitytoju,
informaci1990-ajame,
o galpublikuoti
2007-ajame…
nius
rašinius ėmė
realiu Jeigu
laiku
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
(iškart po įvykio ar jam dar net nepasitačiau privalu
įžiebti porą
žiburiukus
baigus,
o ne uždelsus
valandų,akyse
kaip
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
reikalaudavo laikytis naujienų agentūros,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
teikdamos portalams savo turinį). Taip
Aurelija Arlauskienė
pat įkūrusios
redakcijas su reporteriais,
redaktoriais, fotografais ir net vaizdo
naujienų skyriais, pačios interneto portalų redakcijos ėmė dirbti vadinamuoju
naujienų agentūrų principu. Taip pamažu formavosi nauji žurnalistinės veiklos
kokybės ir etikos standartai, nauji žurnalistinių kūrinių žanrai. Paaiškėjo, kad
skaitytojo vaidmuo interneto žiniasklaidoje vis didėja, o žurnalistui čia kartais
keliami netgi didesni reikalavimai nei
dirbant tradicinėje žiniasklaidoje.
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Žurnalistikos
centraskaita
ir periferija
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten patRamutė
LiudvikaŠimukauskaitė
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoR
e
d
a
k
t
o
r
ė
s
ž o d i s stotelė, kur susitiksime su jauilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų
das Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
Rytis Juozapavičius
padėsvietinė
nustatyti
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoKartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsuo
skiriasi
ir
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
telėje
bus galimybė
kartu
su Dainiutysime
apie žurnalisto
kompetenciją,
respublikinė
spauda:
dys Radzevičiumi
skaičiais liudys
tiesą
apie specifimus ir
sąjungos
ilgas
sumi
aptarti
žurnalistikos
kas
trukdoskyriuje,
daugiauklube
rašyti irapie
darnų
temų
ir tekstų
visuomenės
Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
raidą,
o su nuomonę.
Laimute
Jankevičiene
–
vystymąsi.
ka,
žurnalistų
profesionalumu
ar kitais
Gyvenimas
žurnalistikosvirsmą.
paieškasTen
leisimės
kartu su
metų.
vėl susiruošime
į kelią ir
periodikos
pat Liudvika
PerOšįkai
leidinį
einančiame informabruožais?
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Meškauskaitė
primins vietinės
teisės aktus,
o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų techno– Manau, didžiausias
spaudos
Analizuodami,
kaip
savo
ir vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopollogijų
stotelė,
kur kolegos
susitiksime
su jauišskirtinumas
yra tai,
jog jilaikomės
yra arčiausiai
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos
papasakos
apieVirginijumi
savo šalių
das
Rozga
rėš Neretai
tiesą
apie
juos.
nosios
kartos
žurnalistais
savo
skaitytojo.
dar tą
pačią dieną,
vės tik
perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
Rytis
Juozapavičius
nustatyti
Savukynu
ir Viliumi Mackoniu, bus
kai
laikraštis
pasiekia padės
skaitytojus,
mes
etiką.
Ir kartu
su Romuapie
Gudaičiu
iešTaigi šis kiekviename
leidinys – tarsi
pasimažurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
stabtelėjimų
Žurnalistų
jau
išgirstame
atsiliepimų
vieną arGaikitą
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnadys skaičiais
liudys savo
tiesąnuomonę
apie musapie
ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas
supublikaciją.
Žmonės
tybę
vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
visuomenės
nuomonę.
Į
profesionalios
stojimas
–
septyniolika
žurnalistikos
laikraštį, rašinio herojų arba analizuojamą
savivale, pasako
o kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
2007-ajame…
Jeigu
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
metų.
O kai ovėlgalsusiruošime
į kelią
ir
problemą
ir
stabtelėję
gatvėje,
ir beir tarnauti
tiesai.
susiruošite į jį,esantys
gėlių neštis
nebūtina,
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
pasienyje,
laiku
laukdami
eilėje
prie gydytojo kabineto, ir
Kryžkelėje
tarpkaip
tyrimų
ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
Analizuodami,
laikomės
savo
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
kitose
kartais netikėčiausiose
vietose.
Be
to,
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
širdyje.
Antraip
ten
Būtent todėl
vietossusitikimas
laikraščiuose
maprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos
papasakos
apie savosuiršalių
ir
su rašinių
autoriais
gyvenimas
mus
nuopučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
vėssuveda.
perėjoje
žiniasklaidą.
žiau mėgavimosi pikantiškomis ar siaubo
lat
Taigi,pamatysime
viena vertus, partrenktą
viskas lyg ir
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešTaigi šis
leidinysspalvų
– tarsi
pasimadetalėmis,
sutirštintų
– to,
ką sau
Aurelija
Arlauskienė
paprasčiau – pažįsti šalia esančius žmones,
kosimežinai
atsako,
kodėl demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnadažnai leidžia
kolegos
iš respublikinių
geriau
jų rūpesčius
ir rajono, miesto,
tybę vieniar leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
leidinių. Dažnai
prisimenu
gal priešGal
demiestelio
gyvenvietės
problemas.
Kita
savivale,
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
šimtmetį Prienuose
skaudų įvykį, kai
auvertus,
visaotai
gerokai
didina
atsakomybės
ir tarnauti
tiesai.
susiruošite
į jį, gėlių
neštis
tomobilių lenktynių
metu
žuvonebūtina,
tarp žiūnaštą,
įpareigoja
gerai apmąstyti ir pasverti
Kryžkelėje
tarp
tyrimųreakcija,
ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti Ant
žiburiukus
akyseiš
rovų buvęs
berniukas.
jo užvažiavo
kiekvieną
žodį, nes
skaitytojų
kaip
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
trasos netyčia išsukęs automobilis. Žinia
jau minėjau, būna greita. Ir už kiekvieną
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Lailaukiančiu
jausmu daugelį
gali ir leidinių.
neįvykti.Rašė
apie įvykį apskriejo
iškreiptą
faktą,
ne visai
teisingai suprastą
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
ir mūsų
laikraštis,
tik be detalių apie nuAurelija
Arlauskienė
mintį, subjektyvų žodžių žaismą moki labai

Didžiausias turtas – skaitytojai

–K

trauktus ir smėlyje išbarstytus pirštukus
bei kitas „smulkmenas“, kuriomis mėgavosi vienas nacionalinis dienraštis. Apie

brangiai – laikraščio autoritetu ir skaitytojų
pasitikėjimu, kuriam pelnyti reikia ne dienos, mėnesio ir ne vienerių metų.
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Stabtelėjus
kaitosostotai nerašėme,
nesžurnalistikos
to iš tiesų nebuvo,
jeitelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiugu taip ir būtų buvę, ko gero, taip pat būtumi nepasakoję
Radzevičiumi
me
tokiųaptarti
detaliųžurnalistikos
ir dar labiau
raidą, o sukenčiančių
Laimute žmonių.
Jankevičiene
–
neskaudinę
Nelabai
periodikos
virsmą.poTen
Liudvika
ką
galėjau pasakyti
keliųpat
dienų
sutikMeškauskaitė
primins
teisės kai
aktus,
o
tai
žuvusiojo berniuko
motinai,
ji mailgametis
spaudos
darbuotojas
Leopolnęs
paklausė:
„Kodėl
jie taip parašė?“
Ir
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
pridūrė: „Aš daugiau niekada nekalbėsiu
Rytis Juozapavičius
padės nustatyti
su žurnalistais.
Ir kitam pasakysiu.“
Man
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaituomet beliko tik atsiprašyti už kolegės iš
dys skaičiais
liudys Mums
tiesą apie
muskaiir
dienraščio
fantazijas.
jos būtų
visuomenės
profesionalios
navusios
keliųnuomonę.
dešimčių Įprenumeratorių
žurnalistikos
paieškasišleisimės
su
praradimą,
o viešnia
Vilniaus,kartu
matyt,
Aurelija
Juodyte.
džiaugėsi „vaizdingu“ straipsniu.
Analizuodami,
laikomės
savo
Jau
pati sąvoka –kaip
vietos
laikraštis
–
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laiskalba apie tai, kad prioritetą mes teivės perėjoje
pamatysime
partrenktą
kiame
būtent vietos
gyvenimo
aktualietiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešjoms, toms temoms, kurios respublikinei
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verspaudai neretai atrodo per menkos ir
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
nereikšmingos.
savivale,
kiti sugeba
išlikti
Turbūt onedrįsčiau
ginčytis
su garbingi
tais, kuir
tarnauti
tiesai.
rie sako, kad vietos laikraščiuose trūksta
Kryžkelėje
tarpTaityrimų
ir laikyčiau
tikrovės
sensacijų,
skandalų.
greičiau
Auksė
Balčytienė
supažindins
su vėjais,
dar
viena
mūsų leidinių
vertybe, nes
vietos
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaikraščiuose galima rasti daugiau rašinių,
ma Nevinskaitė
su pastarosios
pasakojančių
apie –žmonių
tarpusavioįtaka.
santykius, gražios paramos ir bičiulystės pavyzdžius, kultūrą, tradicijas, pilietiškumą.
Bet tai nereiškia, kad vietinė spauda
pamiršta savo, kaip sarginio šuns, misiją,
rašydama apie savivaldystėmis virstančių
savivaldybių valdininkus, ydingų įstatymų
ir nutarimų slegiamus, išvarytus iš paežerių, be medicinos punktų, ligoninių, paštų, kultūros namų paliekamus gyvenviečių
ir miestelių žmones. Kitaip ir būti negali, nes mes daugelį skaudulių jaučiame iš

Kartuarti.
su Tik
Audrone
Nugaraite
pamąslabai
gaila, kad
esantieji valdžioje
tysimeapsimeta
apie žurnalisto
kompetenciją,
dažnai
apie tai neišgirdę.
kasVisada
trukdoprisimenu
daugiau nemažą
rašyti apie
savodarnų
gyvevystymąsi.
nimo
tarpsnį žurnalistu dirbusio žymaus
Per šį leidinį
einančiame
informaamerikiečių
rašytojo
Ernesto Hemingvėcijos žodžius,
greitkelyje
naujųjų
technojaus
kadbus
,,...ir nieko
nėra
sudėlogijų stotelė,
su jautingesnio,
kaip kur
rašytisusitiksime
paprastą tiesą
apie
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
paprastą žmogų“. Tam reikia ypač didelio
Savukynu ir Viliumi
Mackoniu, bus
profesionalumo
ir atsakomybės.

stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos
skyriuje,
ir išsilaikyti
ilgas su– Spaudos
rinkojeklube
sunkiau
stojimas – septyniolika
žurnalistikos
respublikinei
ar vietinei spaudai?
metų.
O kai vėl
į keliąyra
ir
– Manau,
kadsusiruošime
vietinei spaudai
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
sunkiau, nes didžiausia vietos laikraščių
ir vietoje atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
prenumeratorių
dalis
yra būtent
kaimo
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
žmonės. 2008 m. birželio mėnesį Vilniužiniasklaidą.
je
vykusioje tarptautinėje konferencijoje
šis leidinys
– tarsi
pasimabuvoTaigi
teigiama,
kad, tyrimų
duomenimis,
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaLietuvoje daugiausia nuo nepritekliaus
listikoskaimas,
magistralės
kilometre.
Gal
kenčia
o mažiausiai
– didieji
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
Jeigu
miestai.
Tad odauguma
vietinių leidėjų,
susiruošite
į jį, gėlių
neštis
nebūtina,
realiai
žinodami
situaciją,
siekdami
ištačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
laikyti prenumeratorių skaičių, pastaruoir širdyje.
susitikimas
su ten
sius
keleriusAntraip
metus nekėlė
prenumeratos
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
kainų, nors per tą laiką pagerėjo laikrašAurelijairArlauskienė
čių kokybė
apimtis. Leidėjai vadovavosi nuostata investuoti į laikraščių plėtrą
nepažeidžiant prenumeratorių galimybių
prenumeruoti.
Tačiau taip buvo galima daryti, kol
didelėmis pastangomis pavykdavo „prilaikyti“ pašto norus drastiškai didinti
prenumeratos pristatymo įkainius ir kol
dalį laikraščių gamybos sąnaudų galėjome kompensuoti iš reklamos pajamų,
kurios nebuvo didelės. Dabar pajamos iš
reklamos dar labiau sumažėjo, nes rajonų
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pamatysime
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ir tuos
kelis ne visada
kas nors
etiką.
Ir
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su
Romu
Gudaičiu
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Kartu su kad
Audrone
Nugaraite
teiginiai,
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Lietuvospamąsrajonų
tysime apie žurnalisto
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priemonių kompetenciją,
yra fizinių askas trukdo
daugiau rašyti
apievaldžios
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menų,
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renka, kas suteikia gyvybės syvų vienam
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ir Viliumi Mackoniu, bus
ar
kitam laikraščiui.
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kiekviename
Žurnalistų
Tiesa, pastaraisiais
metais
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sąjungos skyriuje,
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stojimas
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pasikeitė
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į kelią
ir
vininkai,
tarpvėl
jų susiruošime
gal ir yra vienas
kitas
susizgribsime
esantys
pasienyje,
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vietos politikas ar valdininkas, bet jie
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atsidūrę kolegos
iš Austrijos
tikrai
nedominuoja.
Žinoma,
jeigu dair
Lenkijos
papasakos
apie
savo
bartinė valdžios vykdoma politikašalių
viežiniasklaidą.
tos laikraščių nenustums į politikų ir
Taigi
šis leidinys
pasimaverslo
kompanijų
glėbį.– Otarsi
gal to
ir sietymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnakiama, norint sužlugdyti arba perimti
listikos magistralės
kilometre.
Gal
didžiausius
tiražus rajonuose
turinčius
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
leidinius.

kosime atsako, kodėl demokratinę vertybę
vieni
leidiniai
nežabota
– Ką
manote
apiepaverčia
vietos laikraščio
savivale, o priklausomybę
kiti sugeba išlikti
žurnalistų
nuogarbingi
leidėjo,
ir
tarnauti
tiesai.
o leidėjo – nuo savininko-finansuotoKryžkelėje kai
tarpkuriuos
tyrimų ir
tikrovės
jo? Pavarčius
rajoninius
Auksė Balčytienė
supažindins
vėjais,
laikraščius,
susidaro
įspūdis, sukad
repučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laigioninė spauda yra objektyvesnė negu
ma Nevinskaitė
pastarosiosmažiau
įtaka.
respublikinė,
jos– su
žurnalistus

susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau
įžiebti
žiburiukus
akyse
– Arprivalu
turite daug
pavyzdžių,
kad
vieir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
tos laikraščių žurnalistai būtų pažeidę
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
Žurnalistų etikos kodeksą? O jei yra pa-

Aurelija
Arlauskienė
žeidimų,
kokie
iš jų dažniausi?
– Vietinėje spaudoje, deja, taip pat pasitaiko Etikos kodekso pažeidimų. Skundų
gauna ir Žurnalistų etikos inspektorius, ir
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Nemanau, kad jų yra daug. Kadangi asociacija mane delegavo į Etikos komisiją, galiu
teigti, jog tie pažeidimai daugeliu atvejų
pasitaiko dėl neapdairumo ar skubėjimo,
o ne dėl išankstinio nusiteikimo. Dažniausia bėda, kad kartais žurnalistai neišklauso visų suinteresuotų pusių arba pamiršta

žaloja užsakymai leidėjams negu didžiųjų tiražų laikraščių darbuotojus...
Gal aš klystu?
– Manau, kad neklystate, nes dauguma vietos laikraščių kol kas tikrai išlaiko
laisvos spaudos statusą. Daugelio jų akcininkai yra redakcijose dirbantys žmonės, kuriems svarbūs ir etikos dalykai. Jie
už pripažinimą ir didesnį tiražą kovoja
galvodami apie laikraščio turinį ir kokybę. Todėl viešoje erdvėje pasigirstantys
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Kolegoms jaupartrenktą
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tybę vieni
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dėl garsavivale,
o
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išlikti
garbingi
bės ir orumo įžeidimo. Net ir dėl tokių
ir tarnauti tiesai.
publikacijų,
kur žurnalistas tikrai nepaKryžkelėje
tarp tyrimų
žeidė etikos ir neiškreipė
faktų.ir tikrovės

Kartu su Audrone
Nugaraite
pamąsvadinamieji
popieriniai,
laikraščiai,
juo
tysime kad
apie daugelyje
žurnalisto kaimo
kompetenciją,
labiau
vietovių
kas trukdo
rašytiįsivesti
apie darnų
šiandien
dardaugiau
problemiška
intervystymąsi.
netą.
Be to, įtakos turės ir tradicijos,
PerEuropos
šį leidinįšalių
einančiame
ir kitų
patirtis. informaŠiandien
cijoskurios
greitkelyje
bus irEuropos
naujųjųšalys
technokai
senosios
jau
logijų stotelė,
susitiksime
su jauišsigando
dėl kur
didėjančio
neskaitančių
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
žmonių skaičiaus ir mąsto apie naujas
Savukynu bei
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
programas
paramą knygų
leidybai
ir
stabtelėjimų
Žurnalistų
spaudai.
Gaila,kiekviename
kad šito nesuvokia
mūsų
sąjungos skyriuje,
klube irgriauna
ilgas suvaldantieji
ir be gailesčio
tai,
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
kas
buvo sukurta
ir įvertinta
per pastametų. Odevyniolika
kai vėl susiruošime
į kelią ir
ruosius
metų.

susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje
atsidūrępapasakotumėte
kolegos iš Austrijos
– Ką mums
apie
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
Jūsų redaguojamą Prienų rajono ir
žiniasklaidą.
Birštono
krašto laikraštį „Gyvenimas“?
Taigi šissunkumais
leidinys –susiduria
tarsi pasimaSu kokiais
leidėtymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnajai? Kaip išsilaikote dabartinės krizės
listikos magistralės kilometre. Gal
laikais?
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
„Gyvenimas“
skaitytojus
pasiekia
du
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
kartus per savaitę. Prieš trejus metus mitačiau privalu
įžiebti „Naujo
žiburiukus
akyse
nėjome
savo pirmtako
gyvenimo“
ir širdyje. Antraip
susitikimas
su penten
šešiasdešimtmetį,
o kitąmet
sukaks
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
kiolika metų, kai mūsų krašto žmonės

Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Lai– Ką manote
apie
regioninės spaudos
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
plėtrą
ir perspektyvas
internete? Ar
tai

Aurelija
Arlauskienė
skaito
„Gyvenimą“,
kurio leidėja yra to paties pavadinimo uždaroji akcinė bendrovė.
Visos akcininkės yra redakcijos kolektyvo
narės, tad turime tik vieną užsakovą – skaitytoją, kuriam ir skirti laikraščio priedai
„Birštono versmės“, „Namų ūkis“, „Jieznelė“, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondo remiami projektai „Bendruomenių
seklyčia“ ir „Kryžkelės“.
Džiaugiuosi, kad „Gyvenimas“ yra aktyvus krašto bendruomenės narys, beje,
tai taip pat vietos laikraščiams būdingas

patrauklu ir perspektyvu dabartiniams
jos skaitytojams?
– Šiandien, matyt, būtų sunku įsivaizduoti ir vietos laikraštį be savo vienokio
ar kitokio elektroninio varianto. Tiesa,
ne taip pastebimai, bet daugėja ir skaitytojų, prenumeruojančių laikraščius
elektroniniu būdu; dažniau tokį būdą
pasirenka jaunesni žmonės. Taigi ateityje internete vietinės informacijos sklaida
didės. Bet, manau, išliks ir spausdinami,
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Juodyte.
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šiuo sunk
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– su pastarosios
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gus
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iš rankų į rankas
laikraščiai keliauja ir įstaigose.
Ir mus, kaip ir kitus vietos laikraščių
leidėjus, prislėgė tos pačios problemos,
susijusios su PVM tarifo skrydžiu, „Sod
ros“ mokesčiais, platinimu ir iškreipta
konkurencija.

Kartu suiki
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pamąspadidėjo
21 proc.,Nugaraite
nepatyrė nė
viena
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
kita
verslo
sritis.
Mums PVM
tarifas pakas trukdo
daugiau
rašyti kartus.
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daugiau
kaip keturis
Kita
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Perlyginti
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versloinformarūšimis.
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nosios
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Virginijumi
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Savukynu
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Mums tiesiog
nesuprantama,
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
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užsimojo
žlugdyti svarbiausią
desąjungos skyriuje,
klube spaudą.
ir ilgasIrsumokratijos
įrankį – laisvą
tai
stojimastuo
– metu,
septyniolika
žurnalistikos
daroma
kai daugelyje
Europos
metų. O valstybių
kai vėl susiruošime
į keliątaiir
Sąjungos
spaudos leidiniams
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
komas lengvatinis PVM tarifas, o kai kuir vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
rios
šalys netgi
taikokolegos
nulinį šio
mokesčio
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
tarifą. Pavyzdžiui, Prancūzija ir kitosšalių
šalys
žiniasklaidą.
krizės sąlygomis ieško būdų, kaip paremTaigiir šis
– tarsi
ti vietos
kitusleidinys
laikraščius,
nors pasimajie jau ir
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnataip naudojasi mokesčių lengvatomis.
listikos
magistralės
Žinoma,
padėtis yrakilometre.
sudėtinga, Gal
bet
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
sunku suprasti, kodėl vienoms verslo rūsusiruošite
į jį, gėlių
nebūtina,
šims
PVM tarifas
didėjaneštis
4 proc.,
o spautačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
dai – 16 proc. Be to, valdžia, bandydair širdyje.
susitikimas
su ten
ma
vaidinti,Antraip
jog rūpinasi
vietos spauda,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
paskyrė tris milijonus litų nuostoliams
Aurelija Arlauskienė
kompensuoti.
Taip pasielgdama ji tik supriešino mus su respublikine spauda, o
pavesdama pinigus dalyti Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondui ji tik „subėrė“ nemažą dalį į vienos kapitalo kompanijos ir nemokamai miestuose dalijamų
laikraščių kišenę. Tai, kad kompensavimo mechanizmas buvo iškreiptas, pripažino ir Prezidentė, pritardama, kad taip
smarkiai padidinto PVM tarifo našta yra
per sunki vietos laikraščiams. Todėl nenorime jokių išimčių, mes tik siekiame,

– Gal galite tai išsamiau pako
mentuoti?
– Tokio didelio smūgio, kaip spauda, kai PVM tarifas nuo buvusio 5 proc.
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„Tirpsta“ pavadinimai,
liesėja tiražai
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„Lietuvos spaudos statistika“
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Serialiniai leidiniai
Metai

Iš viso serijinių
leidinių

Iš viso žurnalų be garso
ir leidinių akliesiems

Laikraščių

Žurnalų,
biuletenių

2004 m.
2005 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.

1 240
1 259
1 321
1 364
1 398

1 218
1 221
1 301
1 339
1 372

341
332
334
335
335

551
560
588
599
600

„Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai“

Laikraščiai pagal teksto kalbą 2008 m.
Pavadinimų
skaičius
327
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2 611
290 778

Lietuvių kalba
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20 191

2 364
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–

–

Jidiš kalba
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4

–

–

Lenkų kalba

3
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10

1 150

Rusų kalba

18

1 050

236

14 742

Vokiečių kalba

1

2

1

2

Iš viso

„Lietuvos spaudos statistika“
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pasienyje,
laiku
lūkesčių?
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaAnalizuodami,
kaip
laikomės2008“
savo
ir vietoje
atsidūręinformavimo
kolegos iš Austrijos
da.
Visuomenės
įstatymą
Į šiuos
klausimus
„Žurnalistika
tybę
vienipaprašė
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos
papasakos
apie savo
šalių
taiso
ir redaguoja
kiekvienos
kadencijos
redakcija
atsakyti
SRTR
fondo
savivale,
o Vaivą
kitipamatysime
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
vės perėjoje
partrenktą
žiniasklaidą.
Seimas,
o jei ogerai
pasiseka – tai Jeigu
ir po
pirmininkę
Žukienę.
ir
tarnauti
tiesai.
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu iešleidinys
– tarsi pasimakelisTaigi
kartusšisper
vieną kadenciją.
Dažnai
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir
tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
kosime
kodėl demokratinę
vertymas, paskirtas
žurnataisomas
ir Fondokažkuriame
veiklą apibrėžiantis
2004 atsako,
m. Visuomenės
informavimo
Auksė
Balčytienė
supažindins
suregionivėjais,
ir
širdyje.magistralės
Antraip
susitikimas
su Gal
ten
tybę vieni
leidiniai
paverčia
listikos
kilometre.
straipsnis.
Mano
nuomone,
dabartinė
jo
įstatyme
atsirado
nuostata,
kadnežabota
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
redakcija yra itin prasta. Įstatyme nunės žiniasklaidos kultūros šviečiamiema
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
Aurelija
ir
tarnauti
tiesai.
susiruošite
įArlauskienė
jį,programos,
gėlių neštispagal
nebūtina,
matytos
šešios
kurias
ji projektai yra remiami pagal atskirą

R

Kryžkelėje
tarpšiai
tyrimų
ir tikrovės
programą
ir būtent
programai
buvo
Auksė500
Balčytienė
supažindins
vėjais,
skirta
tūkst. litų.
Teisybės su
dėlei
reipučiančiais
žiniasklaidoje,
o Laikia
pasakyti, šalies
kad regioninės
žiniasklaidos
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
projektai buvo remiami nuo pat Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondo įsikūrimo pradžios 1996 m., tad minėtoji
nuostata įstatyme tik konstatavo status
quo ir „atnešė“ papildomų pinigų į Fondą. Nepatenkintieji paramos regioninei
žiniasklaidai skyrimu atlyžo: šiaip ar taip
pinigai nebuvo perdalyti, tiesiog atsirado

tačiau privalu
įžiebti
akyse
Fondas
konkurso
būdužiburiukus
skiria valstybės
ir širdyje.
paramą.
Tai:Antraip susitikimas su ten
laukiančiu
gali ir neįvykti.
Â
Â kultūros,jausmu
meno leidinių;
ÂÂ šviečiamojo
pobūdžio leidinių;
Aurelija Arlauskienė
ÂÂ regioninės žiniasklaidos (regionų, vietinių laikraščių, žurnalų ar kitų specia
liųjų leidinių, radijo ir televizijos);
ÂÂ radijo ir televizijos;
ÂÂ internetinės žiniasklaidos (informacinės visuomenės informavimo
priemonių);
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija
SRTR
fondoJuodyte.
pirmininkė Vaiva Žukienė
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
V. Žukienės asmeninio
archyvo nuotr.
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
Â
Â vaikų
ir jaunimo
kultūrinio
švietimo
etiką.
(VIĮIr28kartu
str. 5su
d.).Romu Gudaičiu ieškosime
kodėl
demokratinę
verTokioatsako,
skirstymo
sistemą
rasti sunkotybę
vieni leidiniaistokojantis
paverčia nežabota
ka,
o metodologijos
teisės aksavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
tas visada kelia tam tikrų įtarimų:
ar šis
ir
tarnauti
tiesai.
teisės aktas yra išbaigtas?
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
Per
beveik keturiolika
Fondo
darbo
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
metų taip ir nepavyko įtvirtinti kokį nors
pučiančiais
šalies
Laiatskaitos
tašką,
nuožiniasklaidoje,
kurio atsispyruso būtų
ma Nevinskaitė
– su valstybės
pastarosios
įtaka.
galima
svarstyti apie
skiriamų

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsiš
akcizo);
b) 20 proc.
lėšų, gautų
iš lotysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
šimų mokesčio; c) valstybės ir savivaldykas biudžetų
trukdo daugiau
apie darnų
bių
tiksliniai rašyti
asignavimai
ir t. t.
vystymąsi.
SRTR
fondo atveju viskas paliekama pošį leidinį
einančiame
informalitikųPer
malonei,
kuri
ir sočiais metais
necijos greitkelyje
busoirkąnaujųjų
technobuvo
jokia malonė,
jau kalbėti
apie
logijų laikotarpį!
stotelė, kur susitiksime su jaukrizės
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
Ar tokios
dalybos
nesupriešino
nacio
Savukynu
ir
Viliumi
Mackoniu,
nalinės ir regioninės žiniasklaidos?bus
Ir
stabtelėjimų
Žurnalistų
taip,
ir ne. Kaipkiekviename
sakiau, regioninė
spauda
sąjungos
skyriuje,
klube ir irilgas
su-–
su
programa
kartu „atsinešė“
pinigų
stojimas
– septyniolika
taigi
nacionalinei
kultūrineižurnalistikos
spaudai tarsi
metų.
O dėl
kai ko
vėlskųstis.
susiruošime
į keliągair
ir
nebūtų
Nepatenkinta
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
lėtų būti kasdieninė nacionalinė spauda,
ir vietoje
atsidūrę kolegos
iš Austrijos
tačiau
ji kultūrinėse
programose,
galima
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
sakyti, nedalyvauja, o šiųmetis tiekšalių
aisžiniasklaidą.
trų ir emocijų sukėlęs konkursas skirsšisnuostoliams
leidinys – dėl
tarsi
pasimatant Taigi
paramą
padidėjusio
tymas,
paskirtas
kažkuriame
PVM iš dalies padengti, reikia žurnatikėtis,
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
buvo vienkartinė akcija.
1990-ajame,
o galkad
2007-ajame…
Jeigu
Kitas dalykas,
šiandien vargu
ar
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
nacionalinė kultūrinė spauda apskritai
tačiau
privalu įžiebti
žiburiukus
akyse
yra
konkurencinga.
Šios
spaudos tiražai
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
maži,
į regionų
bibliotekas
jos patenka
lalaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
bai nedaug, ir tai tik į centrines – kaimo
Aurelija
Arlauskienė
bibliotekų
skaitytojai
turbūt net kai kurių
pavadinimų nėra girdėję. Fondas ne kartą bandė įtikinti Vyriausybę, kad šioji užprenumeruotų viešosioms bibliotekoms
Fondo remiamus leidinius ir bent taip
būtų garantuota jų sklaida už Vilniaus
ribų. Vyriausybė gražiai išsisukdavo motyvuodama, kad viešosios bibliotekos yra
savivaldybių kompetencija ir į jų veiklą
Vyriausybė niekaip negalinti kištis. Manau, kad čia yra gana didelė įstatymo
spraga, kurią ištaisius biudžeto lėšos būtų

finansų dydį. Kaip pavyzdį, visada miniu beveik tuo pat metu įsteigtą Kultūros
rėmimo fondą (buvusį Kultūros ir sporto rėmimo fondą), kurio finansavimo
šaltiniai nuo pat pradžių buvo aiškūs ir
lengvi paskaičiuoti. LR kultūros ir sporto
rėmimo fondo įstatyme buvo aiškiai nurodoma, kas sudaro Fondo lėšas: a) dalis
akcizo pajamų, gautų už alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius (ne mažiau kaip
2 proc. praėjusių metų faktinių įplaukų
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Stabtelėjusdaug
žurnalistikos
kaitos
stopanaudojamos
racionaliau
ir tikstelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiulingiau, atsirastų bent minimali garantimikad
Radzevičiumi
aptartipasiekia
žurnalistikos
ja,
kultūros leidiniai
ne tik
raidą, oesantį
su Laimute
Jankevičiene
–
Vilniuje
akademinį
knygyną, bet
periodikos
patį periferiją.
Liudvika
ir
nukeliauja virsmą.
šiek tiekTen
toliau
Meškauskaitė
primins
aktus,
o
Be
abejo, ir pačių
leidėjų teisės
iniciatyva
būtų
ilgametis
spaudossavo
darbuotojas
ypač
sveikintina:
skaitytojąLeopolreikia
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
„prisijaukinti“, įvertinti jo lojalumą ir
Rytisnaujus
Juozapavičius
padės
augintis
skaitytojus
– o nustatyti
tai išties
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
sunkus ir ne visada dėkingas darbas.GaiTodys manyčiau,
skaičiais liudys
musnuo
ir
dėl,
leidėjaitiesą
galėtųapie
kartas
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
karto
konsoliduoti
savo pajėgas
ir didesžurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu po
su
niu
ar mažesniu
būreliu
pavažinėti
Aurelija
Juodyte.
atokesnes Lietuvos vietoves, pristatydami
kaip laikomės savo
savo Analizuodami,
leidinius.
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laisAr tie milijonai,
išdalyti
per aštrias
vės perėjoje
partrenktą
Fondo
tarybospamatysime
diskusijas, per
dideles
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ekspertų darbo sąnaudas, pateisino įieššią
kosime sudėtus
atsako, lūkesčius?
kodėl demokratinę verparamą
tybę
vieni
Išties
yra leidiniai
labai gerųpaverčia
projektų,nežabota
kuriems
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
valstybės parama yra stimulas kurti ir toir tarnauti
tiesai.papildomai pinigų, tobulėti.
Gaudama
Kryžkelėje tarp
tyrimų
tikrovės
kia žiniasklaida
tiesiog
samdoirgeresnius

Kartu su kviečiasi
Audrone profesionalius
Nugaraite pamąsautorius,
ekstysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
pertus, tobulina leidinio išvaizdą. Kita
kas trukdo
daugiaukurie
rašyti
vertus,
yra leidinių,
perapie
visusdarnų
ketuvystymąsi.
riolika
metų nepasikeitė nė per plauką,
einančiame
informao galPer
netšįirleidinį
suprastėjo:
atsitiktiniai
autocijos trečiarūšis
greitkelyje popierius,
bus ir naujųjų
technoriai,
nekokybiški,
logijų stotelė,
susitiksimedažai,
su jaurankas
tepantyskur
spaustuviniai
nenosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
įžiūrimos nuotraukos – deja, toks yra ne
Savukynu
ir remiamas
Viliumi Mackoniu,
vienas
Fondo
leidinys. Ar bus
teistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
singai Fondas elgiasi, metai iš metų remsąjungos
skyriuje,
klube
ir ilgas sudamas
leidinius,
kurių
perspektyvos
itin
stojimas ir– kurie,
septyniolika
žurnalistikos
miglotos
negavę valstybės
parametų.mirtų
O kaitos
vėlpačios
susiruošime
į kelią ir
mos,
dienos pavakarę?
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Ko gero, kad nelabai teisingai. ,,Koks
čia
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
privatus teatras, jei, valstybei neturint piir Lenkijos
papasakos
savo –šalių
nigų,
jis išnyksta?
Tegul apie
išnyksta“,
pats
žiniasklaidą.
klausia ir pats atsako Lietuvos nacionašis teatro
leidinys
– tarsi pasimalinioTaigi
dramos
direktorius
Adolfas
tymas,
paskirtas
kažkuriame
Večerskis interviu Balsas.lt. Dažnužurnaatveju
listikos
magistralės
kilometre.
tą būtų galima pasakyti ir apie daugelįGal
lei1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
dinių – tiek nacionalinių, tiek regioninių.
susiruošite
į jį, gėlių
neštis
nebūtina,
Mano
nuomone,
valstybė
turėtų
remti,
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
bet ne išlaikyti žiniasklaidą.

Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė
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Žurnalistikos
kaita
Jaunieji
kolegos
Diskusija:
Nori tapti
geru žurnalistu?
Dainius
Radzevičius
Ar tamžiniasklaidos
reikalingas žurnalisto
diplomas?
Lietuvos
ir žurnalistikos
raida
1990–2007 metais
Skaičiai sako, kad…
Angelina Liaudanskienė
Virsmas periodikoje:
ir tendencijos
Edvardassituacija
Kubilius
Studentų gyvenimas jų laikraščiuose
Danguolė Skarbalienė
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Žurnalistikos
kaita

Dainius Radzevičius
Lietuvos žiniasklaidos ir žurnalistikos raida
1990–2007 metais
Angelina Liaudanskienė
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Danguolė Skarbalienė
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Redaktorės žodis

Diskusija: Nori tapti geru
žurnalistu?
Ar tam reikalingas žurnalisto
diplomas?

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaužodis
das Rozga rėš tiesą apie juos. R e d a k t o r ė s nosios
kartos žurnalistais Virginijumi
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
logiškas:
studijų diplomas
orėdami
išsiaiškinti,kaitos
ko vertas
Stabtelėjus
žurnalistikos
stoKartu
su žurnalistikos
Audrone
Nugaraite
pamąsžurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
nėra
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rodiklis
priimant
žmogų
žurnalistikos
studijų
diplomas,
telėje
bus galimybė
kartu apie
su Dainiutysime
žurnalisto
kompetenciją,
dys skaičiais
liudys tiesą
mus ir
sąjungosapie
skyriuje,
klube
ir ilgas suį redakciją.
Bandysiu
kodėl.
Per
diskutavoaptarti
Vilniausžurnalistikos
universiteto
mi
Radzevičiumi
kas
trukdo
daugiaupaaiškinti,
rašytižurnalistikos
apie
darnų
visuomenės
nuomonę. Į profesionalios
stojimas
– septyniolika
savo darbo praktiką, ypač kai dirbau versKomunikacijos
fakulteto
Žurnalistikos
raidą,
o su Laimute
Jankevičiene
–
vystymąsi.
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
metų.
O kai vėl susiruošime į kelią ir
lo skyriaus
redaktoriumi,
įsitikinau,
kad
instituto
direktorius
prof. pat
Žygintas
Peperiodikos
virsmą. Ten
Liudvika
Per šį leidinį
einančiame
informaAurelija Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Žurnalistikos
institutas
ir visas
Vilniaus
čiulis,
naujienųprimins
agentūros
„Baltic
News
Meškauskaitė
aktus,
cijos
greitkelyje
buskolegos
ir naujųjų
technoAnalizuodami,
kaipteisės
laikomės
savoo
ir
vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
universiteto
Komunikacijos
fakultetas
Service“
redaktorius
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopollogijų
stotelė,
kur susitiksime
su šalių
jauprofesijos(BNS)
kelių vyriausiasis
taisyklių,
spaudos
laisir
Lenkijos
papasakos
apie savo
„negamina“
verslo
žurnalistų.
Įdomumo
ir
Račas
das
Rozga
rėšdirektorius
tiesą apie Artūras
juos.
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
vėsgeneralinis
perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
dėlei
klausiu
čia
sėdinčių
studentų
(diskuir
didžiausio
Lietuvoje
naujienų
portalo
Rytis
Juozapavičius
nustatyti
Savukynu
ir leidinys
Viliumi –Mackoniu,
bus
etiką.
Ir kartu
su Romupadės
Gudaičiu
iešTaigi šis
tarsi pasimasiją
stebėjo
ir
keli
žurnalistikos
specialybės
„Delfi.lt“
vyriausioji
redaktorė
Monika
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
kosime atsako,
kodėl demokratinę
vertymas, paskirtas
kažkuriame
žurnastudentai.
–
Red.):
kas
yra
EBIT?
Kiek
iš
jų
Garbačiauskaitė.
Diskusiją
vedė
Vilniaus
dys
liudys paverčia
tiesą apienežabota
mus ir
sąjungos
skyriuje, klube
ir ilgas Gal
sutybę skaičiais
vieni leidiniai
listikos magistralės
kilometre.
atsakytų? (Kelių
sekundžių
tyla.)
Vadinasi,
universiteto
žurnalistikos
studentai
Kavisuomenės
nuomonę.
profesionalios
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
savivale, o kiti
sugeba Įišlikti
garbingi
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
viskas
aišku.
Galima
paklausti
lengvesnio
rolis
Vyšniauskas
ir
Inga
Janiulytė.
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
metų.
O
kai
vėl
susiruošime
į
kelią
ir
ir tarnauti tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
klausimo,
ne iš įžiebti
verslo srities:
ar kasakyse
nors
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Kryžkelėje
tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau
privalu
žiburiukus
galėtų
pasakyti,
kokia
yra įstatymo
Žurnalistikos
diplomas
– su vėjais,
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
Auksė
Balčytienė supažindins
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su priėten
mimo
procedūra
mūsų
valstybėje?
ne privalumas?
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudoso laisir
Lenkijos
papasakos
apie
savo šalių
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
Lailaukiančiu
jausmu
gali
ir neįvykti.
Studentai: Kažkoks siūlymas yra teikiaJaniulytė:
kreipiamės
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
maI.Nevinskaitė
–Pirmiausia
su pastarosios
įtaka.
Aurelija Arlauskienė
mas Taigi
iš pradžių...
Kažkas –jį turi
įetiką.
gerbiamuosius
Račą Gudaičiu
ir M. GarbaIr kartu suA.Romu
ieššis leidinys
tarsiparengti...
pasimakosime atsako,
kodėl demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaA. Račas:
Kažkoks,
kažkas... Štai
tokie
čiauskaitę,
vyriausiuosius
redaktorius,
tybę vieni leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
kilometre.
Gal
abstraktūsmagistralės
atsakymai yra
vienas iš argusprendžiančius,
kas dirbs
jų redakcijose.
savivale,
o kiti sugeba
išliktiįsidarbinti
garbingi
1990-ajame,
o galžurnalistikos
2007-ajame…
Jeigu
mentų, kodėl man
diplomas
Ar
Jums svarbu,
kad norintis
ir tarnauti
tiesai.
susiruošite
į jį, gėlių
neštis
nebūtina,
nėra reikšmingas
rodiklis
priimant
žmožmogus
turėtų
žurnalistinį išsilavinimą?
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir
tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
gų į darbą. Pastarųjų metų patirtis rodo,
A. Račas: Dabar BNS situacija (kalbėAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ir
susitikimas
ten
kadširdyje.
žmonės,Antraip
baigę šią
specialybę,su
galbūt
tasi 2009-ųjų pavasarį. – Red.) yra tokia:
pučiančiais
šalies dirba
žiniasklaidoje,
o Lailaukiančiu
gali gal
ir neįvykti.
moka rašytijausmu
ar filmuoti,
šiek tiek nupolitikos
skyriuje
devyni žmonės,
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
simano
žurnalistikos
trys
iš jų turi žurnalistinį
išsilavinimą,
Aurelija
Arlauskienėistorijoje. Bet jie

N

neturi žinių nė vienoje srityje. Neturint
žinių, labai sunku ką nors gerai parašyti.

verslo skyriuje taip pat jį turi trys iš devynių darbuotojų. Taigi mano atsakymas
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas suvisuomenės nuomonę. Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
Diskusijos metu (iš kairės): prof. Žygintas Pečiulis, M. Garbačiauskaitė, diskusiją vedę VU žurnalisžurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
tikos studentai I. Janiulytė ir K. Vyšniauskas, A. Račas
Aurelija Juodyte.
susizgribsime esantys
pasienyje,
Auksės
Skiparytės laiku
nuotr.
Analizuodami, kaip laikomės savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
studijas.
Tuose
kursuose jie
išmoktų
rašyTaigi
prieš save
žurnalistinio
profesijos
keliųmatau
taisyklių,
spaudosdarbo
laisir Lenkijos
papasakos
apie
savo šalių
ti,
kalbėti
į
kamerą,
suprastų
žurnalistinių
ieškantį
žmogų,pamatysime
kuris pagal diplomą
turi
vės perėjoje
partrenktą
žiniasklaidą.
tekstų
struktūrą.
būti
profesionalus
bet jis iešneetiką.
Ir kartu suspecialistas,
Romu Gudaičiu
Taigi
šis leidinys – tarsi pasimaM. Garbačiauskaitė:
Na, Artūrai,
iš
išmano
verslo,
nei demokratinę
sporto, nei politikosime nei
atsako,
kodėl
vertymas,
paskirtas kažkuriame
žurnakarto
rėžei
kaip su dalgiu.
Žurnalistikos
tybęRedakcijai
vieni leidiniai
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
kos.
reikia paverčia
skirti tris nežabota
mėnesius
studijose
yra iro bendrų
dalykų, suteikiansavivale,
o kiti
išliktižurnalistą
garbingi
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
Jeigu
ar
pusę metų,
kadsugeba
diplomuotą
čių
jaunuoliui
ir tarnauti
tiesai. Bet kam tada reikalinsusiruošite
į jį,išsilavinimą,
gėlių neštisišmokančių
nebūtina,
ko
nors išmokytų.
įtačiau
gyvenimą
žvelgti
platesniu
Kryžkelėje
tyrimų
ir tikrovės
privalu
įžiebtiremiantis
žiburiukus
akyse
gos ketverių
metųtarp
studijos
universitete?
kontekstu.
dėlto,susitikimas
kai priimame
Auksė
Balčytienė
supažindins
su vėjais,
ir širdyje. Vis
Antraip
su darten
Dėl to
į mūsų verslo
skyrių dažniausiai
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
buotojus
į
„Delfi“
redakciją,
Žurnalistikos
ateina dirbti baigusieji ekonomikos studijas,
Nevinskaitė
pastarosios
įtaka.
instituto
diplomas
mums neturi jokios
oma
į politikos
skyrių– –suVilniaus
universiteto
Aurelija
Arlauskienė

reikšmės. Pirmiausia žiūrime, kokia to
žmogaus patirtis. Labai retai priimame ką
tik studijas baigusius, nepatyrusius specialistus. Mums svarbu, kad žmogus būtų
ką nors nuveikęs žurnalistikoje. Prieš šią
diskusiją suskaičiavau „Delfi“ redakcijoje
dirbančius žmones. Iš 37 tik 12 turi žurnalistinį išsilavinimą. Bet tarp jų įskaičiuoti ir vertėjai, ir fotografai, ir operatoriai. Vertinant jų darbą reikėtų taikyti
visai kitokius kriterijus nei žurnalistams.

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
institutą (VU TSPMI). Jie bent konkrečioj
srity turi profesionalių žinių, jiems nereikia
aiškinti, kas yra Europos Sąjunga, kaip priimami įstatymai, kaip veikia įmonės ir kuo
skiriasi birža nuo beržo. Mano supratimu,
Žurnalistikos institutą reikėtų uždaryti ir
pertvarkyti į žurnalistų rengimo kursus,
kurie truktų pusmetį, geriausiu atveju –
metus. Juose mokytųsi profesionalai, kurie
baigė medicinos, teisės, politikos ar kitas
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kaitos
stoŽ.Stabtelėjus
Pečiulis: žurnalistikos
Žurnalistas turi
mokėti
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiupajusti, ko paprastas žmogus nori. Būmi Radzevičiumi
aptarti
damas
siauras kurios
nors žurnalistikos
srities speciraidą, nejausi
o su Laimute
Jankevičiene
–
alistas,
visuomenės.
Tarkim, kai
periodikos
virsmą. du
Tenpolitologai
pat Liudvika
šnekasi
du istorikai,
arba
Meškauskaitė
primins
aktus,
o
du
teisininkai, jie
negali teisės
suvokti,
ko viilgametis nori,
spaudos
Leopolsuomenė
kaddarbuotojas
ta visuomenė
nedas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
supranta jų profesinės kalbos. Visąlaik
Rytisstudentams
Juozapavičius
padės
nustatyti
pateikiu
mūsų
visuomenės
žurnalistikosskaičius:
skaidrumą,
o Vladas
Gaiišsilavinimo
12,6 proc.
Lietuvos
dys skaičiais
liudys tiesą
apie mus
ir
gyventojų
turi aukštąjį
išsilavinimą,
o kevisuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
tvirtadalis
– tik
pradinį arba
ir jo neturi.
žurnalistikos
paieškas
leisimės kartu
su
Visi
jie yra mūsų
šalies piliečiai,
rinkėjai,
Aurelija
Juodyte.
kurie klauso radijo ir žiūri televiziją.
kaip laikomės
A.Analizuodami,
Račas: Jums visiškai
pritariu. savo
Žurprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
nalistams visą laiką kartoju: „Kai ką laisnors
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
parašai, įsivaizduok, kad tavo publikacietiką.
Ir tavo
kartu
su Romu
iešją
skaito
močiutė,
kuriGudaičiu
niekada nėra
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verapie tai girdėjusi.“
tybę
vieni leidiniai
paverčia
nežabota
Ž. Pečiulis:
Tai reikštų
apsimesti,
kad
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
nesupranti?
ir A.
tarnauti
Račas:tiesai.
Ne. Žurnalistas turi pats suKryžkelėje
ir tikrovės
prasti, apie ką jistarp
rašo.tyrimų
Jei nesupranta,
jis
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
nesugebės paaiškinti tam, kuris visiškai
pučiančiais
šalies Kalbant
žiniasklaidoje,
o Lainieko
nesupranta.
apie struktūmanėra
Nevinskaitė
su pastarosios
įtaka.
rą,
skirtingų–reikalavimų,
tik forma

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
A.
Račas: „Mano
supratimu,
žurnalistikos
institutą
reikėtų
uždaryti
ir palikti
žurnalistų
ir vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
rengimo
kursus,
kurie truktųapie
pusmetį,
ir Lenkijos
papasakos
savogeriaušalių
siu
atveju
–
metus.“
žiniasklaidą.
Auksės Skiparytės nuotr.
Taigi šis leidinys – tarsi pasimatymas, paskirtas kažkuriame žurnalistikos
magistralės
kilometre.
Ž. Pečiulis:
Visiškai
pritariu, Gal
kad
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
taip atsitinka – žmogus nemoka parašyti
susiruošite
jį, gėlių neštis
nebūtina,
„lydo“,
tarsi įnesupranta,
kas yra
apverstačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
ta piramidė, ir pan. Bet universiteteakyse
šalia
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su kitų
ten
žinutės
rašymo
taisyklių
yra ir daug
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
dalykų. Ar galima teigti, kad su mūsų ins-

Aurelija
Arlauskienė
tituto
absolventais
galima apie kažką pakalbėti, ar jie įdomūs kaip žmonės, kaip
pašnekovai? Gal studentas praleido šitą
apverstos piramidės principą, ir mes turėtume jį dažniau akcentuoti. Bet tai yra
tik detalė.

ir apimtis gali būti skirtingi. Ar BNS, ar
„Delfi“, ar „Lietuvos ryto“, ar „Respublikos“ žinutei parengti taikomi tie patys
principai. Mes visi įsivaizduojam trikampį: „lydas“ (išplėstinė paantraštė, paaiškinanti teksto temą. – Red.), panaudotas
šaltinis, citata. Žmonės, atėję iš Žurnalistikos instituto, nesilaiko šių principų,
arba taisyklių, iš pat pradžių. Žurnalisto
žinutėje trikampis apverstas aukštyn kojom: nėra šaltinio, nėra citatos...

Kas yra „šifravimo kambarys“,
arba ginčas dėl darbo specifikos

K. Vyšniauskas: Profesoriau Pečiuli,
Jūsų manymu, Žurnalistikos institute studentai yra parengiami dirbti redakcijose?
[ 81 20 ]
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kaitoskritestoŽ.Stabtelėjus
Pečiulis: Išžurnalistikos
dalies. Geriausias
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiurijus, rodantis studentų parengimo kokymi yra
Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
bę,
įsidarbinimas.
Darėme
tyrimus ir
raidą, o sukad
Laimute
Jankevičiene
–
įsitikinome,
mūsų absolventai,
jei tik
periodikos
virsmą.
Ten pat Jie
Liudvika
nori,
iš Vilniaus
neišvažiuoja.
visi čia
Meškauskaitė
primins teisės
o
randa
darbą. Pagrindinės
sritys aktus,
– žurnailgametis
spaudos
darbuotojas
Leopollistika,
viešieji
ryšiai,
reklama. Mūsų
abdas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
solventai tampa informacijos ir komuniRytis
Juozapavičius
kacijos
specialistais,
kuriepadės
mokanustatyti
atrinkti
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaiir apdoroti informaciją.
dysKalbėdamas
skaičiais liudys
tiesąkonkrečiai
apie musreir
apie darbą
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
dakcijose,
norėčiau
pridurti,
kad kiekviežurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
na
redakcija turi
tam tikrą
savo redakcinę
Aurelija
Juodyte.
liniją. Kartais mums priekaištaujama, kad
Analizuodami,
laikomėsirsavo
štai atėjo
studentas įkaip
„Panoramą“
neprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisžino, kur yra šifravimo kambarys. Atseit,
vės perėjojeneparengė
pamatysime
partrenktą
universitetas
žurnalisto.
Žuretiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešnalistikos studijos duoda supratimą apie
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veržurnalistiką, suteikia kūrybinių, teoritybęįgūdžių,
vieni leidiniai
paverčia
nežabota
nių
bet nesiekia
supažindinti
su
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
„Delfi“, BNS ar kitų redakcijų specifiniais
ir tarnauti tiesai.
reikalavimais.
Kryžkelėje studijos
tarp tyrimų
ir tikrovės
Universiteto
yra labai
maža
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
mūsų gyvenimo dalis. Manau, studentui
pučiančiais
šalieskad
žiniasklaidoje,
Laireikia
džiaugtis,
jis studijuojao unima Nevinskaitė
su pastarosios
versitete
ir geba –panaudoti
viską, įtaka.
ką ši

Kartu bendradarbiauti
su Audrone Nugaraite
pamąstenka
su „Studentų
era“
tysime apie Lietuvoje
žurnalistostudentų
kompetenciją,
(didžiausias
laikraškas –trukdo
rašytižurnalistikos
apie darnų
tis.
Red.). daugiau
Ten irgi dirba
vystymąsi.ir jie rašydami dažnai suplaka
studentų,
Periršįkomentarus.
leidinį einančiame
informafaktus
Skaitau jų
tekstus,
cijos
bus irko
naujųjų
technoir
mangreitkelyje
kyla klausimas:
juos čia
moko?
logijų supratimu,
stotelė, kurfakto
susitiksime
su jauMano
ir komentaro
atnosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
skyrimas yra viena iš pamatinių žurnalisSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
tikos
nuostatų,
ir studentui
to nebereikėtų
stabtelėjimų
kiekviename
daug
kartų aiškinti.
O jei jis toŽurnalistų
nesupransąjungos
skyriuje,
ilgas suta,
kaip sugeba
į antrąklube
kursą ir
pakliūti?
stojimas
– septyniolika Šiuo
žurnalistikos
M. Garbačiauskaitė:
atveju aš
metų. O Artūrą.
kai vėl susiruošime
į kelią ir
palaikau
Suprantate, gerbiamasusizgribsime
esantys
pasienyje,
sis Pečiuli, pagal Jūsų logiką dėl to,laiku
kad
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
redakcijos kelia specifinius reikalavimus,
ir Lenkijosišėję
papasakos
savo šalių
žurnalistai,
iš vienosapie
redakcijos,
nežiniasklaidą.
galėtų įsidarbinti kitoje. Tie specifiniai
Taigi reikalavimai
šis leidinys yra
– tarsi
redakcijų
labai pasimanedideli.
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaO „lydo“ ir žinutės rašymas yra pagrindų
listikos magistralės
kilometre.
Gal
pagrindas.
Jeigu žurnalistas
šito nemoka
1990-ajame,
o galnemokės
2007-ajame…
Jeigu
padaryti,
tai tikrai
ir ko nors
sususiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
dėtingesnio. Čia kaip tapyboje: pirmiautačiau
privalu „tapyti“
įžiebti žiburiukus
siai
mokomasi
pieštuku. akyse
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
ten
Ž. Pečiulis:
Be abejonės.
Bet su
laužyti
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
žurnalistikos taisykles jie išmoksta ne insAurelija
Arlauskienė
titute,
o skaitydami
mūsų spaudą. Be to,
neturėtume taip visko apibendrinti. Yra
geresnių ir blogesnių studentų. Dėstydamas pats stebiuosi, kad kai kurie vis tiek
daro klaidų, kad ir kaip ilgai jiems aiškini. Tuomet manau, kad gal aš esu prastas
pedagogas (prof. Ž. Pečiulis institute dėsto
televizijos žurnalistiką. – Red.)?
A. Račas: Bet tada jūs man paaiškinkite, kaip tokie studentai gauna dip
lomą? Prieš ateidamas diskutuoti tyčia
susiradau institute dėstomų disciplinų

mokymosi įstaiga jam suteikia. Mūsų absolventai yra imlūs žmonės, jie gali greitai prisiderinti prie darbo konkrečioje
redakcijoje. Jie neprapuls.
A. Račas: Norėčiau įterpti repliką
dėl teiginio, kad skirtingose redakcijose yra skirtingi reikalavimai žurnalistams. Visur yra bendri reikalavimai. Ir
man yra tekę susidurti su antro ar trečio kurso žurnalistikos studentais, kurie
negali parašyti taisyklingo „lydo“. Man
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Stabtelėjus
žurnalistikos
stosąrašą
– žurnalistikos
įvadas,kaitos
informatelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiucinė žurnalistika, vaizdo žurnalistika...
mi Radzevičiumi
Žvelgiant
į šį sąrašą aptarti
atrodo, žurnalistikos
kad studentas
raidą,turėtų
o su išmokti.
LaimuteO Jankevičiene
–
visko
jei neišmoksta,
periodikos
virsmą.
Ten pat Liudvika
tai
jis neturėtų
baigti studijų.
Meškauskaitė
primins
teisės aktus,
o
Ž. Pečiulis: Yra
plati vertinimo
sistema:
ilgametis „labai
spaudos
darbuotojas
Leopol„puikiai“,
gerai“,
„patenkinamai“,
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
„silpnai“. Įsivaizduokim, kad studentas
Juozapavičius
padės nustatyti
gavoRytis
„silpnai“,
t. y. 6 ar 7 balus.

Kartu
su Audrone
pamąsA. Račas:
PritarsiuNugaraite
instituto direktotysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
riui, pailiustruodamas vienu konkrečiu
kas trukdovieną
daugiau
rašytistudentą,
apie darnų
pavyzdžiu:
instituto
rovystymąsi.
dos,
pirmakursį, praėjusią vasarą aš pats
Per šį leidinį
einančiame
informaasmeniškai
pasikviečiau
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Račas: įžiebti
Turbūtžiburiukus
mokyklojeakyse
visi
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
mano, kad žurnalistika – tai nuolatiniai
laukiančiu jausmu
gali Oir kai
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skaičiais studentų
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Viena
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žurnalistikos
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kartu su
problemų,
kurią
įžvelgialeisimės
patys studentai,
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Juodyte.
yra vis mažėjanti motyvacija studijuoti.
kaip laikomės
savo
Gerb.Analizuodami,
dėstytojau Pečiuli,
kaip manote,
profesijos
taisyklių,
spaudos
laiskur
slypi tokelių
šaknys:
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studenvės perėjoje
pamatysime
partrenktą
tams
yra per maži
autoritetai,
nesudoetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
minantys jų savo dėstoma disciplina,iešar
kosime atsako,
demokratinę
verstudentai
tiesiogkodėl
nežino,
ko nori?
tybę
leidiniai
Ž. vieni
Pečiulis:
Galiupaverčia
pateikti nežabota
pavyzdį:
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
po pirmojo šių metų semestro norėjau
ir tarnauti
tiesai.
pirmo
ir antro
kurso studentų (jie studiKryžkelėje
tarp
tyrimų irpagalbos.
tikrovės
juoja pagal naujas
programas)
Auksė Balčytienė
supažindins
su naujas
vėjais,
Internetu
prašiau jų,
kad įvertintų
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
Laiprogramas, dėstytojus. Iš 44 pirmoo kurmastudentų
Nevinskaitė
su atsakymų,
pastarosiosiš įtaka.
so
gavau– 15
antro

Aurelija
Arlauskienė
dalyką
studijuoti,
supranta, kad į televiziją nueina ne visi ir kad žurnalistinis darbas yra sunkesnis ir ne toks įdomus. Tada
jaunuolių nuomonė pasikeičia ir dingsta
motyvacija. Manau, kad vien todėl žmogus žurnalistiką turėtų pradėti studijuoti
vėliau, kai šiek tiek subręsta.

kurso – 8 ar 10. Tada pasikalbėjau su jais
griežtai. Gavau dar kokias penkias anketas, kuriose parašyta, kad Pečiulis turi
problemų bendraudamas su studentais…
Man buvo ir pikta, ir graudu. Studentai,
kuriuos mes patys atrinkome per stojamąjį konkursą, tie komunikabilūs, aktyvūs žmonės nebegalėjo prisėsti užpakalio,
kad užpildytų anketą. Nėra užsidegimo
atlikti studijų užduotis. Man ypač nejauku, kad taip yra jau pirmame kurse.

Praktikos netrūksta

I. Janiulytė: Gal dabartines žurnalistikos studijas reikėtų labiau orientuoti
praktine, o ne teorine linkme?
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praktikos vietą
ir pasižiūrėti,
dirba
Meškauskaitė
teisės
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studentams
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ir po
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tiesą
apie
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VisiJuozapavičius
pirmakursiai padės
vasarą nustatyti
važiuoja
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaiį provinciją atlikti spaudos žurnalistikos
dys skaičiais
liudys
apie mus su
ir
praktikos.
Ne tik
tam, tiesą
kad susipažintų
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
vietinės
spaudos
padėtimi,
bet kad ir karžurnalistikos
paieškas
leisimėskad
kartu
su
vutę
gyvą pamatytų,
sužinotų,
LietuAurelija
Juodyte.
va pirmauja Europoje pagal lauko tualetų
Analizuodami,
kaip
laikomės
savo
skaičių…
Nuo antrojo
studijų
semestro
profesijospradeda
kelių taisyklių,
spaudos
laisstudentai
kūrybinius
projektus.
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
Mes
dirbame kaip
didelė redakcija:
leietiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešdžiame elektroninius spaudos leidinius,
kosime atsako,daugiaterpės
kodėl demokratinę
verpublikuojame
žurnalistikos
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
darbus
ir kitus
projektus,
kurie pateikiami
savivale, Praktinė
o kiti sugeba
išlikti
garbingi
internete.
dabartinių
studijų
pusė
ir
tarnauti
tiesai.
yra nepalyginama su buvusia, kai studijaKryžkelėje
ir tikrovės
vau aš
pats. Galiutarp
ant tyrimų
vienos rankos
piršAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
tų suskaičiuoti, kiek mums reikėjo rašyti į
pučiančiaispanašių
šalies žiniasklaidoje,
o Laižurnalistiką
kūrybinių darbų.
maA.Nevinskaitė
su pastarosios
įtaka.
Račas: Jūs –sakėte,
kad bakalauro

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
Ž. Pečiulis: „Nebelieka užsidegimo atlikti stususizgribsime esantys pasienyje, laiku
dijų užduotis. Man ypač nejauku, kad taip yra
ir vietoje
jau
pirmameatsidūrę
kurse.“ kolegos iš Austrijos
Auksėsapie
Skiparytės
ir Lenkijos papasakos
savo nuotr.
šalių
žiniasklaidą.
šis leidinys
– naujienų
tarsi pasimaŽ.Taigi
Pečiulis:
Seime sėdi
agentymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnatūros, televizijų, radijo žurnalistai, tad
listikos
magistralės
mes
galime
nueiti kur kilometre.
nors kitur. Gal
Lie1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
tuvoje, be 141 Seimo nario, yra dar trys
susiruošite
į jį, gėliųkurie
neštis
milijonai
gyventojų,
taipnebūtina,
pat verti
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
dėmesio. Be to, visi pirmakursiai turi
pair
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
teikti individualias naujienas į tinklalapį
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
„Universitetozurnalistas.lt“.
Aurelija Arlauskienė

Darbas ir studijos –
sunkiai suderinama

idėja yra parengti reporterį?
Ž. Pečiulis: Su tam tikra išlyga. Bet ne
apžvalgininką, ne analitiką.
A. Račas: Ar per tuos ketverius studijų
metus yra tokia užduotis: nueiti į Seimą
ir parengti reportažą iš ten? Mano supratimu, tai visiems būtų geriausia pradžia.
Pavyzdžiui, penkiolika žmonių nueina
porai valandų, kai svarstomas įstatymas,
ir parneša tris reportažus. Štai ir turite iš
ko mokytis.

K. Vyšniauskas: Išsiaiškinome, kad
žurnalistikos studentai atlieka daug žurnalistinės praktikos, tačiau jos pobūdis
yra mokomasis, o ne profesionalus. Galbūt dėl to daugelis žurnalistikos studentų pradeda ieškotis darbo redakcijose.
Pavyzdžiui, Jūs, Monika, jau antrame
kurse sėmėtės patirties dirbdama „Verslo žiniose“. Tokia patirtis studentui yra
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yra labai blogai.
pučiančiais
šalies
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o LaiŽ. Pečiulis:
„Užlaužti“
nėra labai
suma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
dėtinga, bet, kita vertus, mes suprantame,
kad studentas, realiai dirbdamas žiniasklaidos priemonėje, įgyja naudingos patirties. Žinoma, jei jis yra protingas ir iš
karto nesako: aš jau viską moku, aš dirbu
ir man studijose nieko nebereikia.
Bet paaiškinkite kitą dalyką. Juk studentai užsienyje irgi dirba: jie išvežioja
picas, plauna indus. O mūsų studentai
nuo antro kurso dirba žiniasklaidos priemonėse. Išgirstame kritikos: televizijos
ekrane šmėžuoja antrakursiai, kurie dar

Kartu su suformuluoti
Audrone Nugaraite
nesugeba
klausimų,pamąsnepatysime
apie žurnalisto
kompetenciją,
žįsta
žmonių.
Aš jūsų, kaip
žiniasklaidos
kas trukdoatstovų,
daugiauklausiu:
rašyti apie
priemonių
kodėldarnų
juos
vystymąsi.
priimate?
šį leidinį
informaA.Per
Račas:
Kaipeinančiame
sakiau, žurnalistikos
cijos greitkelyje
bustokios
ir naujųjų
technodiplomas
neatveda
kvalifikacijos
logijų stotelė,
kur susitiksime
jauspecialisto,
kokios
mes norime.suMano
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
politika yra tokia: imame „žalią“ žmogų
Savukynu
ir bandome
Viliumi Mackoniu,
bus
ir
redakcijoje
jį mokyti patys.
stabtelėjimų į kiekviename
Žurnalistų
Investuojame
jį atitinkamai daug
laiko ir
sąjungos
klube ir ilgas
supinigų,
betskyriuje,
turime darbuotoją,
kuris dirstojimas
– septyniolika
žurnalistikos
ba
pagal tas
taisykles, kuriomis
mes vametų. O kai kuris
vėl susiruošime
ir
dovaujamės,
žinos, kas yraį kelią
„lydas“,
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
kuris rašinyje parašys, kas, kur, kada, koir vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
dėl,
ką padarė
ir iš kokolegos
tą informaciją
gavo.
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
Iš šešių bandomųjų maždaug vienam tai
žiniasklaidą.
pavyksta.
Vieniems užtenka savaitės, kišis mėnesių.
leidinys – tarsi pasimatiemsTaigi
– poros
tymas, paskirtas kažkuriame žurnalistikos magistralės kilometre. Gal
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

M. Garbačiauskaitė: „Tie žmonės, kurie ateina
dirbti baigę žurnalistiką Vilniaus universitete,
jau žino, kur reikia kreiptis ieškant šaltinių.
Ir jie puikiai nusimano apie etikos dalykus.“
Auksės Skiparytės nuotr.
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Aurelija Arlauskienė
išaugtų.
M. Garbačiauskaitė: Pateiksiu pavyzdį, kaip pas mus dirbti atėjo sporto
redaktorius. Jis prieš tai dirbo viešbutyje administratoriumi ir parašė „nerealų“
motyvacinį laišką. Na, gerai, manau, reikia pasikviesti. Paklausiau, kas jam rašė
tą laišką, atsakė, kad pats. Ir jis iki šiol
pas mus sėkmingai dirba.
Ž. Pečiulis: Pasakysiu keletą minčių,
kurias radau vienoje prancūzų žurnalisto parašytoje knygelėje apie žurnalisto

baldavo? Žurnalistika yra vienintelė specia
lybė Vilniaus universitete, į kurią patekti
yra tam tikra atranka. Mes matome stojančiuosius, tikriname, juos egzaminuojame.
Ne taip, kaip priimama į teisę, politiką. Ten
atriekė šimtą vietų, ir viskas.
A. Račas: Taip, bet, mano supratimu, šitie studentai be reikalo čia trinasi
ketverius metus. Susitikęs su moksleiviais, visąlaik jiems sakau, kad nestotų
į žurnalistiką. Žurnalistika – ne amatas.
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redakcijovystymąsi.
se.
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paskirtas
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Gal
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o gal 2007-ajame…
Jeigu
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nes
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žiburiukus
A. Račas:
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jausmu
gali
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o pasiklausyti atėjo trys studentai.
Arlauskienė
Ž.Aurelija
Pečiulis:
Labai teisingai pasakėte.
Buvo atvažiavę dėstytojų iš Suomijos,
Turkijos, o aš bijojau, kad bus tuščia auditorija, nes jau turėjome tokios patirties.
Teko imtis „represijų“: susitarėme su dėstytojais, kad jie studentams pateiks užduotį, dėl kurios reiktų ateiti į susitikimą
su svečiu. Taigi ieškokime problemų ir
studentų gretose.

savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
ir Bendradarbiavimas
tarnauti tiesai.
Kryžkelėje
tarp tyrimų ir tikrovės
per
rankos atstumą
Auksė
Balčytienė supažindins
su vėjais,
K. Vyšniauskas:
Kaip pastebėjome,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o LaiŽurnalistikos instituto ir žiniasklaima Nevinskaitė
– su pastarosios
dos
priemonių atstovų
pozicijos įtaka.
dažnai išsiskiria. Galbūt reikėtų daugiau
bendradarbiavimo?
M. Garbačiauskaitė: Man susidaro
toks įspūdis, kad bendradarbiavimas kaip
tik labai suintensyvėjęs.
Ž. Pečiulis: Monika yra bakalauro
studijų programos socialinė partnerė.
Magistro studijų programos socialiniai
partneriai yra Ramutė Šimukauskaitė,
Prienų „Gyvenimo“ vyr. redaktorė, Audrius Siaurusevičius, LRT generalinis

Tekstą parengė Inga Janiulytė,
Karolis Vyšniauskas, Edvardas Kubilius
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Skaičiai sako, kad…
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paverčia
nežabota
listikos
Vilniaus opedagoginio
universiteto
tačiau
be ostudentų
pagalbos
vargiai
savivale,
kiti sugeba
išliktijiegarbingi
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
Jeigu
laikraščio redakcijos
studenišsiverstų.
kupini jaunatvišir tarnauti Studentai,
tiesai.
susiruošite
į jį, gėliųgretose
neštisyra
nebūtina,
Kryžkelėje tarpuniversiteto
tyrimų ir tikrovės
tačiau
privalu įžiebti
žiburiukus
akyse
tų, rengiančių
publikacijas
įvairiomis
ko maksimalizmo,
laikrašAuksėpadeda
Balčytienė
supažindins
su vėjais,
ir
širdyje.Šiek
Antraip
susitikimas
su ten
temomis.
tiek mažiau
studentų
pučiams
palaikyti
gyvybę, nukreipia
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Lailaukiančiu
gali Šiaulių
ir neįvykti.
blikacijoms jausmu
ploto skiria
ir Vytaužvilgsnį
ne tik
į disertacijas,
mokslines
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
to Didžiojo
universitetai. Jų laikraščiai
konferencijas
ar studijų
kainas, tačiau
ir
Aurelija Arlauskienė

J

dalykiškesni, į universitetą ir jo veiklą
žvelgiama mokslininko akimis.

į studentų bendrabutį, jų dažniausiai lankomas vietas, laisvalaikį.
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Pavadinimas

Pradėta
leisti

Leidėjas

Vyriausiasis
redaktorius

Periodiškumas

Apimtis,
p.

Tiražas,
egz.

„Šviesa“,
Vilniaus
pedagoginis
universitetas

1990 m.

Vilniaus
pedagoginis
universitetas

Juozas
Skomskis

2 kartus per
mėnesį

8

1 000

„Klaipėdos
universitetas“

Nuo
1994 m.
kovo
mėn.

Klaipėdos
universitetas

Eglė
Juozapavičiūtė
(nuo 2009 m.
sausio – Jurgita
Mikelėnaitė)

1 kartą per
mėnesį

16

2 000

„Šiaulių
universitetas“

Nuo
1997 m.

Šiaulių
universitetas

Zenonas
Ripinskis

1 kartą per
savaitę

4

3 000

„Universitas
Vytauti
Magni“,
Vytauto
Didžiojo
universitetas

Nuo
1994 m.
kovo
mėn.

Vytauto
Didžiojo
universitetas

Mykolas
Drunga

1 kartą per
mėnesį

24

2 000

„Universitas
Vilnensis“,
Vilniaus
universitetas

Nuo
1950 m.
balandžio
mėn.

Vilniaus
universitetas

Liana
Binkauskienė

1 kartą per
mėnesį

16

4 000

„Inžinerija“,
Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

Nuo
1973 m.
spalio
mėn.

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

Edita
Jačiūtė

2 kartus per
mėnesį

4

700

„Njuspeipis“,
Kauno
technologijos
universitetas

1997 m.

Kauno technologijos
universiteto
studentų
atstovybė

Simona
Juočepytė

1 kartą per
mėnesį

16

600

„Savas“,
Lietuvos
studentų
laikraštis

Nuo
1995 m.
gegužės
mėn.

Edgaras
Kryžanovskis

1 kartą per
mėnesį

16

10 200

„Studentų
era“, didžiausias laikraštis
studentams

Nuo
2003 m.
rugsėjo
mėn.

Giedrė
Razmantaitė

1 kartą per
mėnesį

16

20 0001

VšĮ „Visada
savas“
Vilniaus
universiteto
studentų
atstovybė

Visi laikraščiai platinami nemokamai
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Jaunieji

Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos„UnistoVilniaus
universiteto
laikraščio
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuversitas Vilnensis“ turinį rengia redakmi Radzevičiumi
žurnalistikos
cijos
darbuotojai iraptarti
žurnalistikos
pirmo
raidą, studentai,
o su Laimute
Jankevičiene
–
kurso
kuriems
per pirmuoperiodikos
virsmą.
Ten patparengti
Liudvika
sius
studijų metus
privaloma
po
Meškauskaitė
primins
teisės
aktus,
o
vieną
publikaciją,
tad tokių
tekstų
galiilgametis
spaudos
darbuotojaslaikraščio
Leopolma
rasti beveik
kiekviename
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
numeryje.
Rytis Juozapavičius
padės nustatyti
Įdomus
ir Kauno technologijos
univeržurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaisiteto leidžiamas „Njuspeipis“, kurį rengia
dys studentai.
skaičiais liudys
apie mus
ir
vien
Jie savotiesą
laikraštyje
labiau
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
gilinasi
į studentų
buitį, bet
neužmiršta ir
žurnalistikos
paieškas
leisimėsaktualiaukartu su
tokių
temų, kaip,
pavyzdžiui,
Aurelija
Juodyte.
sias 2008 m. įvykis studentams – studijų
Analizuodami, kaip laikomės savo
reforma.
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laisVienas seniausių
laikraščių
studentams
vės „Savas“,
perėjoje
pamatysime
partrenktą
yra
kurio
būstinė įsikūrusi
Kauetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešne. Šis laikraštis skatina bendradarbiauti
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verkiekvieną, kuriam įdomus studentiškas
tybę vieni leidiniai
paverčia
nežabota
gyvenimas,
todėl rengėjai
neturi
pastosavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
vios redakcijos ir nuolat ieško kūrybinių
ir tarnauti tiesai.
bendradarbių,
norinčių publikuoti savo
Kryžkelėje
tyrimų dažniausiai
ir tikrovės
rašinius. „Savo“ tarp
publikacijos
Auksė Balčytienė
supažindins
vėjais,
linksta
į praktinę pusę:
aprašytisutai,
kas
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laistudentui padės lengviau išgyventi, iš
ma Nevinskaitė
– su
pastarosios
įtaka.
anksto
skelbti apie
vyksiančius
jaunimo

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąstad
padedami
projekto
„Studentų
era“
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
vadovės Ingos Balžekaitės pamėginsikas pažvelgti
trukdo daugiau
rašyti
apieįkūrimo
darnų
me
į „Studentų
eros“
vystymąsi.
istoriją,
laikraščio veiklą ir iškylančias
Per šį leidinį einančiame informaproblemas.
cijos
greitkelyje
ir naujųjų
techno„Studentų
era“busįsteigta
beveik
prieš
logijų stotelė,
su jaušešerius
metus kur
kaip susitiksime
Vilniaus universitenosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
to studentų atstovybės (VUSA) žiniasSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
klaidos
priemonė.
Šią idėją
sugalvojo
ir
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
įgyvendino keletas studentų, aktyviai
sąjungos
skyriuje,Iš klube
ir „Studentų
ilgas suveikę
atstovybėje.
pradžių
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
era“
buvo leidžiama
kaip atsvara
Vilniaus
metų. O kailaikraščiui
vėl susiruošime
į keliąVilir
universiteto
„Universitas
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
nensis“ ir skyrėsi tuo, kad jame buvo
ir vietoje atsidūrę
iš Austrijos
suteikiama
daugiau kolegos
laisvės studentams.
ir Lenkijos
papasakos apie
savo šalių
Šiandien nemokamai
platinamą
laik
žiniasklaidą.
raštį gali skaityti beveik visuose universiTaigi
šis leidinysmokyklose.
– tarsi pasimatetuose
ir aukštosiose
tymas,
paskirtas
kažkuriame
Dabar „Studentų era“ yra žurnaatviras
listikos
magistralės
kilometre.
VUSA projektas, kuris pats sau ieškoGal
fi1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
nansavimo ir priklauso VUSA. Tačiau,
susiruošite
jį, gėlių
neštisvadovės
nebūtina,
pasak
dvejusį metus
projekto
pa
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
reigas einančios kultūros vadybos ir kulir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
tūros
politikos
magistrės
I. Balžekaitės,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
laikraštis studentų atstovybei priklauso
Aurelija Arlauskienė
tik formaliai,
t. y. tiek, kiek sieja formalūs biurokratiški dalykai, o pats laikraštis
turi savo atskirą, nepriklausomai veikiančią redakcinę kolegiją.

renginius, pasakoti apie studentiško gyvenimo buitį.

„Studentų era“ – studentų
studentams

Iš ko gyvena ir kiek kas kainuoja

„Studentų era“ – populiariausias studentų laikraštis, kurio turinį rengia ir
laikraštį platina patys studentai, todėl
šis laikraštis gali būti kaip geras žurnalistų studentų darbo pavyzdys. Laikraštis
leidžiamas nuo 2003 m. rugsėjo 29 d.,

„Studentų era“ lėšų laikraščio leidybai
gauna teikdama projektus Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, Jaunimo
reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus
miesto savivaldybei, kitiems fondams,
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E dv ard as Kubi l iusR
. Stu

žurnalistikos
kaitos stotaip Stabtelėjus
pat iš reklamos,
įgyvendindama
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiubendrus projektus su aukštųjų mokyklų
mi Radzevičiumi aptarti
žurnalistikos
administracijomis,
nevyriausybinėmis
raidą, o su Laimute
Jankevičiene –
organizacijomis,
verslo sektoriumi.
periodikos
Ten pat Liudvika
Paklausus,virsmą.
kiek apytiksliai
kainuoja
Meškauskaitė
aktus, iro
vieno
laikraščioprimins
numerioteisės
parengimas
ilgametis spaudos
darbuotojas
Leopolplatinimas,
vadovė atsakė
– 10 tūkst.
litų.
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
Vadinasi, metams „Studentų eros“ leiJuozapavičius
nustatyti
dybaiRytis
ir platinimui
reikiapadės
per 100
tūkst.
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gailitų. „Studentų eros“ tiražas – 20 tūkst.
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
egzempliorių.

Kartu
sujos,
Audrone
Pasak
jei kylaNugaraite
problemų, pamąsorganitysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
zuojami ir savaitgalio mokymai, kurių
kas trukdo
daugiau
rašyti apie
darnų
tikslas
– suteikti
studentams
žinių
toje
vystymąsi.
srityje,
kurioje esti daugiausia trūkumų.
Per šį leidinį
„Pavyzdžiui,
jeigu einančiame
mes matome,informakad stucijos greitkelyje
ir naujųjų
dentai
daro daug bus
kalbos
kultūrostechnoklaidų,
logijų
stotelė, kur
susitiksime
su jautai
savaitgaliais
susitinkame
ir mokomės
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
kalbos kultūros.“
Savukynu
Viliumi
Mackoniu,
bus
Redakcijair turi
kūrybinių
darbuotojų
stabtelėjimųAlytuje,
kiekviename
Klaipėdoje,
ŠiauliuoseŽurnalistų
ir Kaune,
sąjungos
ir ilgas sutačiau
jiemsskyriuje,
parengti klube
reikia nuolatinių
instojimas„Vien
– septyniolika
žurnalistikos
vesticijų.
pusę metų užtrunkame,
kol
metų. O kairyšius
vėl susiruošime
kelią ir
užmezgame
su kitų miestųį mokyklų
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
studentais, dar pusę metų – kol apmokome
ir vietoje
atsidūrę vardijo
kolegosI. iš
Austrijos
dirbti“,
– problemas
Balžekaitė.
ir Lenkijos
apie
savo
„Studentųpapasakos
era“ taip pat
kartą
peršalių
mėžiniasklaidą.
nesį stengiasi organizuoti susitikimus su
Taigiiršis
leidinys
– tarsi žurnalispasimaįdomiais
žymiais
žmonėmis:
tymas,
paskirtas
kažkuriame
tais, fotografais, dizaineriais. Taižurnane tik
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
įdomu, bet ir naudinga.
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
Jeigu
Laikraštyjeo dirba
6 kalbos redaktosusiruošite
gėlių
neštis nebūtina,
riai,
kuriems,į jį,
kaip
ir dizaineriams,
dartačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
bas „Studentų eroje“ gali būti įskaitomas
ir širdyje.
Antraip
ten
kaip
praktika.
Pasak susitikimas
I. Balžekaitės,sutokiu
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
atveju labai pakyla laikraščio kokybė, ka-

visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos
leisimės kartu su
Apsimoka,paieškas
nes tobulėja
Aurelija
Juodyte.
„Studentų era“ turi 25 nuolatinius
Analizuodami,
kaip
laikomės
savo
darbuotojus:
projekto
vadovą,
dizaineprofesijos
keliųredaktorių,
taisyklių, spaudos
laisrį,
vyriausiąjį
žurnalistus
vėsfotožurnalistus,
perėjoje pamatysime
partrenktą
ir
kalbos redaktorius.
etiką. Ir trys
kartu
su Romuvadovas,
Gudaičiu
iešPirmieji
– projekto
dizaikosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verneris ir vyriausiasis redaktorius – gautybę
vieni leidiniai
paverčia
nežabota
na
simbolinius
atlygius
už savo
darbą
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
tam, kad laikraščio branduolys būtų pair tarnauti
stovus,
o kititiesai.
darbuotojai formaliai dirKryžkelėje
tarpjiems
tyrimų
ir tikrovės
ba iš idėjos. Tačiau
atsidėkojama
Auksė –Balčytienė
supažindins
su vėjais,
kitaip
iš paraiškų
teikimo įvairiems
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laifondams gaunama lėšų mokymams
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
organizuoti.

Aurelija
dangi
kalbosArlauskienė
redaktoriai turi atsiskaityti
dėstytojams, ką redagavo, o dizaineriai –
parodyti, ką nuveikė. „Visi jie nori aukštesnio įvertinimo, todėl dirba labai kokybiškai“, – džiaugėsi I. Balžekaitė.
Kiekvieną mėnesį, pasirodžius naujajam „Studentų eros“ laikraščio numeriui,
redakcija susirenka į jo aptarimą, kurį
veda ir savo pastabas išsako naujienų
agentūros „Baltic News Service“ vyriausiasis redaktorius ir generalinis direktorius Artūras Račas.

„Mes per metus turime dvejus išvažiuojamuosius mokymus rudenį ir pavasarį. Rudenį, kai ateina dirbti naujų
studentų, rengiame pažintinius mokymus, kurių metu nauji darbuotojai gauna
teorinių žinių apie žurnalistikos principus, tekstų žanrus. Pavasarį rengiamuose mokymuose stengiamasi pažvelgti giliau, pavyzdžiui, pasidomėti, kas tai yra
tiriamoji žurnalistika“, – sakė 24 metų
I. Balžekaitė.
[ 19 03 ]

pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė
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paskutinėmis
minutėmis
ir dažniausiai
Garsiosios
naktys“
Stabtelėjus„maketavimo
žurnalistikos kaitos
stoKartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsatiduodami
antraščių.kompetenciją,
Kad jas sugal„Studentų
era“ garsėja
savo
telėje
bus galimybė
kartu ne
su tik
Dainiutysime
apie bežurnalisto
votume
ir gerai
praleistume
laiką,
renlaikraščiu,
bet ir vadinamosiomis
mami Radzevičiumi
aptarti žurnalistikos
kas
trukdo
daugiau
rašyti apie
darnų
giame nedidelius konkursus, pavyzdžiui,
ketavimo
„Kad
ir kokius lairaidą, o naktimis.
su Laimute
Jankevičiene
–
vystymąsi.
atvirukui
Ir fotografijų
„gamyko
terminus virsmą.
numatytume,
vis tiek
būna
periodikos
Ten pat
Liudvika
Per šį laimėti.
leidinį einančiame
informaba“ vyksta
tomis bus
naktimis“,
– apie
užkutaip,
kad laikraštis
maketuojamas
paskuMeškauskaitė
primins
teisės aktus,
o
cijos
greitkelyje
ir naujųjų
technolisiniusstotelė,
dalykuskur
pasakojo
projekto
tinėmis
naktimis.
Tada Leopolir būna
ilgametistrimis
spaudos
darbuotojas
logijų
susitiksime
suvadojauvė I. Balžekaitė.
linksmybių,
kai tiesą
straipsniai
redaguojami
das Rozga rėš
apie juos.
nosios
kartos žurnalistais Virginijumi
Rytis Juozapavičius padės nustatyti [ 1 0 ] Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
dys Vilniaus
skaičiaisuniversiteto
liudys tiesąKomunikacijos
apie mus ir fakulteto
sąjungos
skyriuje, instituto
klube ir magistro
ilgas suŽurnalistikos
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
stojimas
septyniolika žurnalistikos
baigiamųjų darbų temos
2008– m.
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
Eil.
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
esantys pasienyje, laiku
Vardas,
pavardė
Magistro baigiamojo
darbo tema
Nr. Analizuodami, kaip laikomės savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
Individo vaidmenys televizijoje.
1
Monika
Čeikauskaitė
profesijos
kelių
taisyklių, spaudos laisir Lenkijos papasakos apie savo šalių
Socialinis ekrano žmonių pjūvis
vės perėjoje pamatysime partrenktą
Lietuvos vaikųžiniasklaidą.
žurnalų tematika:
2
Audrė Domeikaitė
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu
iešTaigi šis leidinys – tarsi pasimakomercializacijos
aspektas
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
kažkuriame
žurna3
Nerijus Drochneris
Politinių darinių raiškapaskirtas
informaciniame
kare
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos magistralės kilometre. Gal
4
Ramunė
Tolerancijos problema
Lietuvos
žiniasklaidoje
savivale,
o kitiGedvilaitė
sugeba išlikti garbingi
1990-ajame,
o gal
2007-ajame… Jeigu
ir tarnauti tiesai.
susiruošite
į jį, gėlių neštis nebūtina,
Periodikos ir interneto
konvergencija:
5
Jurgita Matačinskaitė
„Lietuvos rytas“
ir „The
New York
Times“
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus akyse
Lietuvos
interneto
žiniasklaidos
vaidmuo
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
6
Miglė Pilinkaitė
kuriant šalies įvaizdį
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Regina Renčeliauskaitė
spaudoje
(periodika, 2004 m.)
ma7 Nevinskaitė
– su pastarosiosMoters
įtaka. politikės įvaizdis
Aurelija
Arlauskienė
8

Vitalijus Tichonovas

Intelektinė nuosavybė: žiniasklaidos priemonės
prekinio ženklo apsaugos ypatumai Lietuvoje

9

Miglė Tylaitė

Įvaizdis kaip rinkimų kovos įrankis

10

Andžej Žukovski

NATO įvaizdis tarybiniuose
„Pravda“ ir „Tiesa“ dienraščiuose 1949 m.

Redakcija, sveikindama magistrantūros studentus, pasirinkusius įdomias ir aktualias
temas, tikisi, kad jie sėkmingai bendradarbiaus ir mūsų almanache. Tad iki susitikimų mūsų leidinio puslapiuose.
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Iš Lietuvos žurnalistų
sąjungos veiklos nepriklausomoje
prieškario Lietuvoje

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoVytas
Urbonas
ilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Rozga rėš tiesą apie juos. R e d a k t o r ė s nosios
kartos žurnalistais Virginijumi
žodis
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
žurnalistikos
o Vladas Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
ryšius su
užsienio
organiza918 m. skaidrumą,
įkūrus
nepriklausomą
LieStabtelėjus
žurnalistikos
kaitos stoKartu
su panašiomis
Audrone Nugaraite
pamąsdys skaičiais
liudys
tiesą
apie
mus
ir
sąjungos
skyriuje,
klube
ir
ilgas
sucijomis
[1].
Iš
pradžių
Lietuvos
rašytojų
tuvos
valstybę,
netrukus
pradėjus
telėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
visuomenės
Į profesionalios
stojimas
– septyniolika
ir žurnalistų
sąjungojerašyti
buvožurnalistikos
tik
narių.
steigti nuomonę.
vis naujus
sami Radzevičiumi
aptartidienraščius,
žurnalistikos
kas
trukdo daugiau
apie14darnų
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
metų.
O
kai
vėl
susiruošime
į
kelią
ir
Tačiau jų skaičius augo: 1926 m. ji turėjo
vaitraščius
ir Laimute
žurnalus, sparčiai
didėjant
raidą, o su
Jankevičiene
–
vystymąsi.
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
50 narių,
1929 m.einančiame
– 71 [2]. 1922–1924
m.
juose
dirbančių
žmonių
buvo
periodikos
virsmą.
Ten skaičiui,
pat Liudvika
Per šįo leidinį
informaAnalizuodami, kaip laikomės savo
ir
vietojepirmininku
atsidūrę kolegos
iš Austrijos
Sąjungos
buvo
Juozas
Tumassusirūpinta
ir primins
spaudos teisės
darbuotojų
Meškauskaitė
aktus,oro
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoprofesijos kelių taisyklių, spaudos laisir
Lenkijos1924–1925
papasakosm.apie
savoŠalčius,
šalių
Vaižgantas,
– Matas
ganizacijos
steigimu.
1921 m. Leopolgegužės
ilgametis spaudos
darbuotojas
logijų
stotelė, kur susitiksime
su jauvės perėjoje pamatysime partrenktą
žiniasklaidą.
1925–1929
m. –žurnalistais
Juozas Purickis.
mėnesį
atsiradusios
ir reprezentadas Rozga
rėš tiesąprogos
apie juos.
nosios
kartos
Virginijumi
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu iešTaigi
šis
leidinys
– tarsi pasima1929
m.
kovo
22
d.
žurnalistai
nuobus
racijosRytis
tikslais
(Baltijos
valstybių
žurnalistų
Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu,
kosime atsako, kodėl demokratinę vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnašytojų atsiskyrė
ir įkūrė Lietuvos
žurnakonferencijai
buvoo įkurta
žurnalistikos rengti)
skaidrumą,
VladasLietuGaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos magistralės kilometre. Gal
listų sąjungą.
(Rašytojai
1932
m. įsteigė
vos
raštininkų
sąjungos
organizacinė
dys laik
skaičiais
liudys
tiesą apie
mus ir
sąjungos
skyriuje,
klube
ir ilgas
susavivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
Lietuvių rašytojų
draugiją,žurnalistikos
veikusią iki
komisija.
Taisnuomonę.
pačiais metais
kilo mintis
visuomenės
Į profesionalios
stojimas
– septyniolika
ir tarnauti tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
1940 m.)
Pagal
m. balandžio
12 ir
d.
vienoje
organizacijoje
sutelkti kartu
lietuvių
žurnalistikos
paieškas leisimės
su
metų.
O kai
vėl1930
susiruošime
į kelią
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
įregistruotus
įstatus
Lietuvos
žurnalisAurelija Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
rašytojus
ir žurnalistus. Šią idėją ėmėsi
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
tų vietoje
sąjungos
tikslas kolegos
buvo skatinti
perioAnalizuodami,
kaip
laikomės
savo
ir
atsidūrę
iš Austrijos
įgyvendinti žinomi spaudos darbuotojai
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
dinės
spaudos
darbuotojų
profesijos
spaudos
laisir
Lenkijos
papasakos
apie solidarumą,
savo šalių
ir
rašytojai kelių
Juozastaisyklių,
Tumas, Jonas
Strimaima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija
Arlauskienė
draugiškumą ir profesinę etiką, rūpintis
vėsAntanas
perėjojeŽukauskas,
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
tis,
Adolfas
Klimas ir
jų moraliniais
bei materialiniais
intereetiką.Laurinaitis.
Ir kartu suJųRomu
Gudaičiu
Taigi šis leidinys
– tarsi pasimaJonas
pastangomis
1922iešm.
sais, teisine
padėtimi
ir pačios spaudos
kosime31atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnasausio
d. Kaune
buvo
įsteigta Lietuvių
tybę vieni
leidiniai paverčia
listikos
magistralės
Gal
tobulinimu,
kad ji būtųkilometre.
doros, kultūros
rašytojų
ir žurnalistų
sąjunga, nežabota
kuri nuo
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
ir žmonių gerovės rėmėja bei platintoja,
1925 m. vadinosi Lietuvos rašytojų ir žurir
tarnauti
tiesai.
susiruošite
į jį, gėlių
neštis nebūtina,
atstovauti Lietuvos
periodinei
spaudai.
nalistų sąjunga. Jos tikslas buvo suburti
Kryžkelėje
tarpdarbininkus“,
tyrimų ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebtižurnalistų
žiburiukus
akyse
Tikruoju
Lietuvos
sąjungos
„lietuvių
plunksnos
suregisAuksė„rašomąsias
Balčytienė supažindins
su vėjais,
ir
širdyje.
susitikimas
su ten
nariu
galėjoAntraip
būti kiekvienas
žurnalistas,
truoti
lietuvių pajėgas“,
padėpučiančiais
žiniasklaidoje,
o Lailaukiančiu
jausmumokąs
gali irvalstybinę
neįvykti. kalLietuvos pilietis,
ti
rašytojamsšalies
ir žurnalistams
užmegzti
ir
ma Nevinskaitė
– su
pastarosios
įtaka.
bą, dirbantis
ne mažiau kaip dvejus mepalaikyti
tarpusavio
ryšius,
keistis nuomoAurelija Arlauskienė

1

tus periodinėje spaudoje kūrybinį darbą,
sudarantį jam pagrindinį pragyvenimo

nėmis, derinti veiksmus, kelti kvalifikaciją, teikti pagalbą nelaimės atveju, palaikyti
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime Be
atsako,
kodėl
demokratinę
veršaltinį.
tikrųjų
narių,
organizacijoje
tybę vieni
leidiniai
paverčia nežabota
buvo
ir nariai
korespondentai
– žurnasavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
listinį darbą dirbantys žmonės, garbingi
kuriems
ir
tarnauti
tiesai.
darbas spaudoje nebuvo pagrindinis praKryžkelėje
tarp tyrimų ir tikrovės
gyvenimo
šaltinis.
Auksė
Balčytienė
supažindins
vėjais,
Po 1940
m. balandžio
11 d. su
įstatuose
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laipadarytų pakeitimų Lietuvos žurnalistų
ma Nevinskaitė
– su
pastarosios
įtaka.
sąjungoje
buvo trijų
kategorijų
nariai:
na-

Kartu su
Audrone
Nugaraite
Kauną)
dirbdavo
penki
ir daugiaupamąsSąjuntysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
gos narių, jie galėdavo sudaryti skyrių ir
kas trukdo
rašyti [3].
apie darnų
išsirinkti
trijųdaugiau
narių valdybą
vystymąsi.
Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos
Per šį leidinį
einančiame
informapirmininku
1929 m.
buvo išrinktas
Juozas
cijos greitkelyje
busžinomas
ir naujųjų
technoPurickis.
Tai buvo
publicistas,
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jaupolitikas,
visuomenės
veikėjas. 1934
m.
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
J. Purickiui mirus, Lietuvos žurnalistų
Savukynuvaldybos
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
sąjungos
pirmininko
pareigas
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
iki
1934 m. gruodžio
pradžios
ėjo Vinsąjungos
skyriuje,
ir ilgasbuvo
sucas
Kemežys.
Vėliau klube
pirmininkais
stojimas –Tamošaitis
septyniolika
žurnalistikos
Izidorius
(1934–1939
m.),
metų. O kaiGricius
vėl susiruošime
keliąVyir
Augustinas
(1939–1940į m.),
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
tautas Alantas (1940 m.). Kai Lietuvos
ir vietoje atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
žurnalistų
sąjunga 1929
m. atsiskyrė
nuo
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
rašytojų, jos gretos ėmė sparčiau augti.
žiniasklaidą.
1932
m. ji turėjo 101 narį, o 1936 m. –
leidinys
– tarsižurnalistų
pasima141. Taigi
Tiesa,šis
1936
m. Lietuvos
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnasąjungos visuotinis susirinkimas „įgaliolistikos
Gal
jo
valdybąmagistralės
suprofesinti kilometre.
Sąjungą, išbrau1990-ajame,
o gal sąrašo
2007-ajame…
Jeigu
kiant
iš jos narių
tuos asmenis,
susiruošite
gėlių
neštis nebūtina,
kurie
nutoloį jį,
nuo
žurnalistinio
darbo
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
arba kuriems tas darbas buvo tik šalutinis
ir širdyje. Antraip
susitikimas
su ten
užsiėmimas,
nesudarąs
jiems pragyvenilaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
mo šaltinio. Sąjungoje turėjo pasilikti tik
Aurelija Arlauskienė
profesionalūs
žurnalistai, gyveną iš žurnalistinio darbo. (...) Sąjungos valdyba,
vykdydama visuotinio susirinkimo valią,
patikrino narių kvalifikacijas ir apie 20
iš jų rado neatitinkančius įstatų reikalavimų ir nutarė juos išbraukti“ [4]. Tačiau
1938 m. Lietuvos žurnalistų sąjungoje vėl
buvo 150 narių, o 1940 m. pradžioje – net
208 nariai: 192 lietuviai, 14 žydų, 1 lenkas
ir 1 Lietuvos vokietis [5].
Ne tik žurnalistų profesionalumo, bet
ir kiti žurnalistinio darbo, profesinės

riai profesionalai, nariai visuomenininkai
(jiems žurnalistinis darbas nebuvo pagrindinė profesija) ir nariai korespondentai. Pagrindiniai Sąjungos organai buvo
visuotinis susirinkimas (šaukiamas bent
vieną kartą per metus), valdyba, garbės
teismas ir revizijos komisija. Valdyba, išrinkta visuotiniame susirinkime iš 9 narių
profesionalų (tikrųjų narių), išsirinkdavo
pirmininką, du vicepirmininkus, kasininką ir sekretorių. Jei mieste (išskyrus
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P rieškario

Stabtelėjus
žurnalistikos
veiklos,
kasdienio
gyvenimo, kaitos
buitiesstoir
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiumaterialinio aprūpinimo klausimai nuomi buvo
Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
lat
aptariami ir
Lietuvos
žurnalistų
raidą, ovisuotiniuose
su Laimutesusirinkimuose,
Jankevičiene ir–
sąjungos
periodikos
Ten ir
patdažnai
Liudvika
jos
valdybos virsmą.
posėdžiuose,
renMeškauskaitė
primins ketvirtadieniuoteisės aktus, o
giamuose
„žurnalistų
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopolse“.
Ypač daug
įvairiausių
klausimų
buvo
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
svarstoma Sąjungos valdybos posėdžiuose
Rytis Juozapavičius
padės nustatyti
ir „žurnalistų
ketvirtadieniuose“,
kuriems
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaibuvo kruopščiai ruošiamasi, dalyvaudavo
dys valdybos
skaičiais nariai.
liudys V.
tiesą
apie mus
ir
visi
Kemežys
pažyvisuomenės
nuomonę.
mi,
kad pirmininkas
dr. ĮJ.profesionalios
Purickis buvo
žurnalistikos
paieškas
kartu su
įvedęs
valdyboje
labai leisimės
griežtą drausmę:
Aurelija
Juodyte.
„Baudos buvo imamos net už pavėlavimą
Analizuodami,
kaip
laikomės sumą
savo
į posėdžius.
Iš tų baudų
susirinkusią
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos laisvaldyba
paaukojo
Vilniaus vadavimo
reivės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
kalams“ [6]. Ilgametis Lietuvos žurnalistų
etiką. Ir valdybos
kartu su pirmininkas
Romu Gudaičiu
iešsąjungos
I. Tamokosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veršaitis labai didelius reikalavimus kėlė ir
tybę vieni
leidiniai paverčia
nežabota
visiems
žurnalistams.
„Žurnalisto
misija
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
labai kilni, bet ir be galo atsakinga, – rašė
ir tarnauti
tiesai. yra pranašas. (...) Jis
jis.
– (...) Žurnalistas
Kryžkelėje
tyrimų irbettikrovės
gyvena
dabartyjetarp
ir dabartimi,
jo akys
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
nuolat atkreiptos į ateitį. Jis niūkiai dabarpučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laičiai rodo gražesnę ir šviesesnę ateitį.
(...)
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
Žurnalistas yra tautos auklėtojas. Jis blogiu piktinasi, o gėriu žavisi; jis gyvenimo
negeroves nupeikia, o gyvenimo teigiamąsias puses į padanges kelia. Žurnalistas
pirštu prikišamai rodo kelius, kuriais tauta turi eiti. Jis moko gėrio, grožio, tiesos.
(...) Žurnalistas turi būti augte suaugęs ir
su gėriu, ir su grožiu, ir su tiesa. Tarp žurnalisto ir gėrio, tarp žurnalisto ir grožio,
tarp žurnalisto ir tiesos neturi būti ne tik
tarpo, bet ir plyšio. Juk tarpas arba plyšys sudaro tai, kas paprastai gyvenime yra

Kartu su dvilypumu,
Audrone Nugaraite
vadinama
farizieizmu.pamąsŽurnatysime
kompetenciją,
listas
turiapie
būti žurnalisto
tikslus žmogus,
kurs sako ir
kas trukdo
rašyti
apie
rašo
tik tai, kądaugiau
jis galvoja,
o daro
tikdarnų
tai, ką
vystymąsi.
jis
rašo“ [7]. Svarbius žurnalistų profesijos
Per šį kėlė
leidinį
einančiame
informaklausimus
ir kitas
nuolatinis
Sąjuncijosvaldybos
greitkelyje
bus
ir naujųjų
gos
narys
Jonas
Kardelis.techno„Lietulogijų
stotelė,sąjungos
kur susitiksime
su jauvos
žurnalistų
įstatai skelbia,
kad
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
žurnalistas yra asmuo, dirbąs periodinės
Savukynu
ir ir
Viliumi
bus
spaudos
darbą
gyvenąsMackoniu,
iš tos profesijos,
stabtelėjimų
kiekviename
kaip
pagrindinės
profesijos, –Žurnalistų
rašė jis. –
sąjungos
skyriuje,
klube(...)
ir nėra
ilgasnieku
suVis
dėlto tas
apibūdinimas
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
kitu
fiksuotas,
kaip tiktai profesinės
žurmetų. Oorganizacijos
kai vėl susiruošime
į kelią
ir
nalistų
įstatų. Tuo
reikalu
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
trūksta bet kurio teisinio nuostato, kuris
ir vietoježurnalisto
atsidūrę profesijos
kolegos išturinį,
Austrijos
fiksuotų
kaip
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
tai yra su kitomis profesijomis“ [8]. Kažiniasklaidą.
dangi
„spauda tautai ir valstybei dirba laTaigi iršis
leidinysdarbą,
– tarsi
bai didelį
atsakingą
o tą pasimauždavinį
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaatlieka spaudos darbininkai – žurnalistai“,
listikos
kilometre.
J.
Kardelismagistralės
siūlė žurnalistikai
suteikti Gal
tei1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
sinius pagrindus, parengiant įstatymines
susiruošitesutvarkyti
į jį, gėliųžurnalistų
neštis nebūtina,
nuostatas,
atlyginitačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
mo reikalus, įteisinti tinkamą žurnalistų
ir širdyje. Antraip
suatveten
aprūpinimą
senatvės susitikimas
ir invalidumo
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
jais, pradėti rengti profesionalius žurnaAurelija
Arlauskienė
listus,
Vytauto
Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įsteigiant
Žurnalistikos katedrą [9].
Lietuvos žurnalistų sąjungos valdyba
nuolat domėjosi, kaip Sąjungai ir žurnalistams rūpimi klausimai sprendžiami kitose
šalyse. Kai kurie iš jų buvo aptariami jau
1921 m. Kaune vykusioje Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žurnalistų konferencijoje.
1933 m. pasirašius Baltijos spaudos santarvės sutartį, labai pagyvėjo šių trijų šalių
žurnalistų sąjungų ir jų narių profesinis,
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padės nustatyti
6. Lietuvos žurnalistų sąjungos
metrašžurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaitis. I. Kaunas, 1934, p. 79.
dys Tamošaitis,
skaičiais liudys
tiesą apie
mus ir
7.
Iz. Vertybių
sargyboje.
visuomenės
nuomonę. sąjungos
Į profesionalios
Lietuvos žurnalistų
metrašžurnalistikos
paieškas
kartu su
tis. I. Kaunas,
1934, leisimės
p. 3.
Aurelija
Juodyte.
8. Kardelis, J. Pagrindiniai žurnalistų
Analizuodami,
kaipLietuvos
laikomės
savo
profesijos
klausimai.
žurnaprofesijos
kelių taisyklių,
laislistų sąjungos
metraštis.spaudos
III. Kaunas,
vės 1940,
perėjoje
p. 47.pamatysime partrenktą
etiką.
kartu
su Romu Gudaičiu ieš9.
TenIrpat,
p. 48–49.
kosime
atsako,
kodėl demokratinę
ver10. Lietuvos žurnalistų
sąjungos metraštybętis.vieni
leidiniai1940,
paverčia
III. Kaunas,
p. 85. nežabota
savivale,
o kiti
11.
Ten pat,
p. 85.sugeba išlikti garbingi
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kartu
12.
Tensu
pat,Audrone
p. 86. Nugaraite pamąstysime
apie
kompetenciją,
13. Kardelis, J.žurnalisto
Spaudos namų
klausimu.
kas Lietuvos
trukdo daugiau
apie metrašdarnų
žurnalistųrašyti
sąjungos
vystymąsi.
tis. I. Kaunas, 1934, p. 40.
Per šį leidinį
informa14. Bružas,
A. Apieeinančiame
žurnalistų medžiagicijosnęgreitkelyje
bus iržurnalistų
naujųjų technobūklę. Lietuvos
sąjungos
logijų
stotelė,I.kur
susitiksime
su jaumetraštis.
Kaunas,
1934, p. 31–32.
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
15. Ruseckas, P. Medžiaginis žurnalisSavukynu
ir ViliumiLietuvos
Mackoniu,
bus
tų apdraudimas.
žurnalistų
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
sąjungos metraštis.
I. Kaunas,
1934,
sąjungos
p. 33. skyriuje, klube ir ilgas sustojimas
– septyniolika
žurnalistikos
16.
Kemežys,
V. Abipusiškumo!
Lietumetų.
kai vėl susiruošime
į kelią II.
ir
vosOžurnalistų
sąjungos metraštis.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Kaunas, 1937, p. 10–11.
ir
vietoje
atsidūręG.kolegos
iš žurnalistų
Austrijos
17. Rutenbergas,
Lietuvos
ir Lenkijos
apie savo
šalių
pensijos papasakos
įstatymo projekto
esminiai
žiniasklaidą.
dėsniai. Lietuvos žurnalistų sąjungos
Taigi šis II.
leidinys
tarsi p.pasimametraštis.
Kaunas,– 1937,
12–15.
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurna18. Gricius, A. Spaudos darbininkų aprūlistikos
magistralės
kilometre.
Gal
pinimas.
Lietuvos žurnalistų
sąjungos
1990-ajame,
galKaunas,
2007-ajame…
Jeigu
metraštis. oIII.
1940, p. 7–10.
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susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

Redaktorės žodis

Vilniuje ėjo pirmasis legalus
baltarusių laikraštis
„Naša dolia“

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoVytautas
Žeimantas
ilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Rozga rėš tiesą apie juos. R e d a k t o r ė s nosios
kartos žurnalistais Virginijumi
žodis
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
žurnalistikos
Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
906 m. skaidrumą,
rugsėjo
1 d.oVilniuje
Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos išėjo
stoKartu su Audrone Nugaraite pamąsdys skaičiais
liudys
tiesą
apie mus
ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas supirmasis
legalus
baltarusiškas
laik
telėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
visuomenės
nuomonę.
Į („Mūsų
profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
raštis
„Naša
dolia“
dalia“).
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
žurnalistikos
paieškas
leisimėsirkartu
su
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
Šis
įvykis
ir baltarusių,
lietuvių
raidą,
o svarbus
su Laimute
Jankevičiene
–
vystymąsi.
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
žurnalistikos
istorijai. Ten pat Liudvika
periodikos virsmą.
Per šį leidinį einančiame informaAnalizuodami,
kaip1864
laikomės
savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
Abi
mūsų
tautos
nuo
m.
kentėjo
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoprofesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos papasakos apie savo šalių
dėl
caro
valdžios
draudimo
spausdinti,
ilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jauvės perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
Pirmasis dienraštis lietuvių kalba „Vilniaus
įvežti
iš
užsienio
ir
platinti
Rusijos
imdas Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
žinios“
etiką. Irlietuviškus
kartu su Romu
GudaičiuleidiiešTaigi šis leidinys – tarsi pasimaperijoje
ir baltarusiškus
Rytis Juozapavičius
padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas kažkuriame žurnanius
lotyniškomis
raidėmis.o Tik
1904Gaim.,
žurnalistikos
skaidrumą,
Vladas
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
1904
m.
23 d. kilometre.
Dienraštis
ėjoGal
iki
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos gruodžio
magistralės
pažangiajai
visuomenei
spaudžiant,
caras
dys skaičiais
liudys tiesą
apie mus
ir
sąjungos
skyriuje,
klube
ir
ilgas
su1909 m. kovo o17gal
d. Leido
Petras Vileišis.
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame,
2007-ajame…
Jeigu
Nikolajus
II šį
draudimąĮ profesionalios
atšaukė. Spauvisuomenės
nuomonę.
stojimas
–
septyniolika
žurnalistikos
Dienraštis
rašė
apie
lietuvių
visuomeir tarnauti tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
dos
draudimopaieškas
panaikinimas
žadino
žurnalistikos
leisimės
kartu abi
su
metų.
O kai irvėlkultūrinį
susiruošime
į kelią
ir
ninį politinį
gyvenimą,
skelKryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau
privalu įžiebti žiburiukus
akyse
kaimynines
tautas,
jų
savivoką,
kilo
ir
Aurelija Juodyte.
susizgribsime
esantyskūrinius,
pasienyje, laiku
bė širdyje.
grožinės Antraip
literatūros
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir
susitikimasvertimus
su ten
idealistinių
vertybių kaip
poreikis.
Rašytisavo
reiAnalizuodami,
laikomės
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
iš užsienio jausmu
kalbų, gali
literatūros
kritikos
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu
ir neįvykti.
kėjo
paprastai
aiškiai, lietuviškai,
balprofesijos
keliųir taisyklių,
spaudos laisir
Lenkijos papasakos apie savo šalių
straipsnius.
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija Arlauskienė
tarusiškai,
t. y.pamatysime
sava kalba. Tuo
netruko
vės perėjoje
partrenktą
žiniasklaidą.
Dienraštyje bendradarbiavo garsūs to
pasinaudoti
tautiškai
nusiteikę
šviesuoetiką. Ir kartu
su Romu
Gudaičiu
ieššis kultūros
leidinys veikėjai
– tarsi irpasimametoTaigi
lietuvių
rašytokosime
kodėl demokratinę
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaliai.
1904atsako,
m. gruodžio
23 d. Vilniujeverpajai: J. Biliūnas, M. Biržiška, P. Mašiotas,
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
kilometre. Gal
sirodė
pirmasis
dienraštis
lietuvių
kalba
Šatrijos magistralės
Ragana, G. Petkevičaitė-Bitė,
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
„Vilniaus žinios“. Kiek vėliau – ir baltaruA. Vienuolis, Žemaitė ir kiti.
ir tarnauti
tiesai.
susiruošite
jį, gėlių neštis
siška
„Naša dolia“.
Oficialūs įredaktoriai
buvo P.nebūtina,
Vileišis ir
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
J. Vileišis. Faktiškai redagavo J. JablonsAuksė
Balčytienė
supažindins su vėjais,
ir
širdyje. Antraip susitikimas su ten
„Vilniaus
žinios“
kis, P. Vileišis, J. Kriaučiūnas, P. Klimaipučiančiais
šalies žiniasklaidoje,
o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Atgavus lietuvišką
spaudą Vilniuje
patis, K. Puida ir J. Vileišis.
ma Nevinskaitė
su pastarosios
sirodė
ir pirmasis –dienraštis
lietuviųįtaka.
kalba
Aurelija Arlauskienė

1

„Vilniaus žinios“. Jo pirmas numeris išėjo

1905 m. tiražas buvo didelis –
6 000 egz. Išėjo 1 175 numeriai.
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R ežurnalistiko
d a k t o r ė s ž o d i s s ą ranga
P rieškario

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisPirmasis legalus baltarusių laikraštis „Naša
vės perėjoje pamatysime partrenktą
dolia“
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime atsako, kodėl demokratinę vertybę
vieni leidiniai
paverčia
nežabota
„Vilniaus
žinios“ palaikė
gerus
drausavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
giškus santykius su „Naša dolia“ redakir tarnauti
tiesai.
cija,
nes kartu
kovojo prieš caro valdiKryžkelėje
tyrimų
ir tikrovės
ninkų rusinimo tarp
politiką,
skatino
tautinį
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
atgimimą.
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima„Naša
Nevinskaitė
dolia“ – su pastarosios įtaka.
Tuo metu Vilniuje pagal seną Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradiciją
gyveno nemažai baltarusių. Todėl būtent
iš Vilniaus ir prasidėjo baltarusių tautinis
atgimimas, kuriam svarbią reikšmę turėjo laikraštis savąja kalba.
„Laikraščio „Naša dolia“ pasirodymą
galima laikyti baltarusių kultūrinio gyvenimo Vilniuje istorijos persilaužimo
momentu, pirmaisiais žingsniais pradedant nacionalinį įsiteisinimą (...). Tai

Kartu su Audrone
Nugaraite
pamąsbaltarusių
nacionalinio
išsivadavimo
jutysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
dėjimo pradininkas“, – rašė baltarusių
kas trukdo daugiau
apie darnų
kultūrologas
Liavonas rašyti
Luckevičius
[1].
vystymąsi.
Čia reikėtų truputį L. Luckevičių paPerBaltarusiai,
šį leidinį einančiame
informapildyti.
kaip ir lietuviai,
buvo
cijospat
greitkelyje
bus ir naujųjų
technotaip
caro valdininkų
engiami,
rusilogijų Oficialiai
stotelė, kur
jaunami.
jų susitiksime
kalbos rusų su
valdžia
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
nepripažino, laikė ją tik rusų kalbos tarSavukynu
ir Viliumi kaip
Mackoniu,
bus
me.
Be to, baltarusius,
ir lietuvius,
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
spaudė
sulenkėjusi
šlėkta, dvarininkai
ir
sąjungosJie,skyriuje,
klube
ir ilgas
sudidikai.
niekindami
tautines
baltarustojimas
– septyniolika
sių
inspiracijas,
bruko jiemsžurnalistikos
lenkų kalbą,
metų. Ospaudą.
kai vėl Todėl
susiruošime
ir
kultūrą,
tik XIX įa.kelią
pabaisusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
goje prasidėjo baltarusių tautinis atgimiir vietoje
atsidūrę
kolegos iš Austrijos
mas,
atsirado
sava inteligentija,
raštas.
ir Lenkijos
papasakos
apie
savo
O dėl rašto buvo daug problemų.šalių
Važiniasklaidą.
kariniuose Baltarusijos rajonuose, kur
Taigi
šis leidinys
– tarsi
vyravo
katalikai,
kunigai
siekė pasimaįteisinti
tymas,
paskirtas
kažkuriame
lotynišką raidyną, o Rytų ir PietųžurnaBaltalistikos
magistralės
kilometre.
Gal
rusijoje, kur buvo stačiatikių dauguma,
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
Jeigu
rusų
šventikaio skleidė
kirilicą. Todėl
ir
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
baltarusiški raštai tuo metu buvo spaustačiau privalu
įžiebti žiburiukus
akyse
dinami
arba lotyniškomis,
arba rusiškoir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
mis
raidėmis.
Tuo metu
buvo neaišku,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
kuris raidynas nugalės, taps pagrindiniu.
Aurelija
Arlauskienė
„Naša
dolia“
leidėjai pasielgė apdairiai. Jie pradėjo leisti laikraštį lygiagrečiai
lotynų ir rusišku raidynu. Pirmasis numeris pasirodė tuo metu labai dideliu tiražu – net 10 tūkstančių. Iš jų 6 tūkst. išėjo
kirilica, o 4 tūkst. – lotynų raidėmis [2].      
„Iš memuarinės literatūros matyti,
kad pirmąją „Naša dolia“ išėjimo dieną
Vilniaus gatvėse buvo parduota daugiau
kaip du tūkstančiai laikraščio egzempliorių. (…) Žmonėms atsivėrė akys, kai jie
pamatė išspausdintą savo gimtąjį žodį,
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k t oisr ėl esg až lus
o d ibsa lt ar usių l ai k rašt is „ Naš a dol i a“
Vy t aut as Ž eimant as . Vi l n iuj e ė j oR epidramas

žurnalistikos
kaitos
kurį Stabtelėjus
vartojo kasdien,
vadindami
šią stokaltelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiubą prastoj movai“, – rašo literatūrologas
miLuckevičius
Radzevičiumi
L.
[3]. aptarti žurnalistikos
raidą,
o suleido
Laimute
–
Laikraštį
broliaiJankevičiene
Ivanas ir Anperiodikos
virsmą.
Tenabu
patgimę
Liudvika
tonas
Luckevičiai,
beje,
ŠiauMeškauskaitė
primins(Ciotka)
teisės aktus,
o
liuose,
Alaiza Paškevič
ir Ivanas
ilgametis spaudos
darbuotojas
LeopolLucevičius
(Janka Kupala).
Visi jie
vėliau
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
tapo garsūs baltarusių tautinio atgimimo,
Rytis Juozapavičius
padėsveikėjai.
nustatyti
baltarusių
kultūros ir spaudos
žurnalistikos
skaidrumą,
GaiArcheologas,
etnografasoirVladas
publicistas
dys skaičiais
liudys
tiesą apiebuvo
musvieir
Ivanas
Luckevičius
(1881–1919)
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
nas
iš aktyviausių
XX a. pradžios
baltaružurnalistikos
paieškas judėjimo,
leisimės kartu
su
sių
kultūros ir švietimo
tautinio
Aurelija
Juodyte.
atgimimo idėjinių vadovų. Jis įsteigė BalAnalizuodami,
kaip laikomės
savo
tarusių
socialistinę gramadą,
laikraščius
profesijos
kelių
taisyklių,
„Naša
dolia“,
„Naša
niva“, spaudos
Vilniaus laisbalvės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
tarusių leidyklą „Naša chata“, Baltaruetiką.
Ir kartu
su Romu
Gudaičiu
iešsių
leidėjų
bendriją,
Baltarusių
liaudies
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verkomitetą, pirmąsias baltarusiškas mokytybęVilniuje,
vieni leidiniai
paverčia
klas
Baltarusių
mokslonežabota
draugiją.
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
Aktyviai tyrė Lietuvos Didžiosios
Kuniir
tarnauti
tiesai.
gaikštystės istoriją, rinko ir kaupė kultūtarp tyrimų
tikrovės
rinę Kryžkelėje
ir istorinę vertę
turinčiasir senienas.
Auksė
Balčytienė
supažindins
su vėjais,
Jo
asmeninė
kolekcija
tapo Baltarusių
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laimuziejaus Vilniuje pagrindu. Kartu
su
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
jaunesniu broliu Antonu, V. Lastouskiu ir
kitais sukūrė Baltarusijos valstybingumo
teorinius pagrindus, pasisakė už lygiateisius Baltarusijos santykius su kaimyninėmis Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Ukrainos valstybėmis [4].
Žinomas baltarusių politinis ir visuomeninis veikėjas, istorikas, publicistas ir
literatūros kritikas Antonas Luckevičius
(1884–1946?) buvo vienas iš baltarusių
socialdemokratų judėjimo kūrėjų, vadovavo Baltarusių liaudies komitetui, Vilniaus

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O„Broliai
kai vėlLuckevičiai.
susiruošime
kelią ir
Medalis
Už įtarnavimą
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Tėvynei“. Dailininkas Uladzimiras Melechovas,
ir vietoje
atsidūrę kolegos iš Austrijos
2000
m.
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
žiniasklaidą.
baltarusių
radai, Baltarusių nacionaliTaigi
šis
tarsiBaltarusių
pasimaniam komitetuileidinys
Vilniuje,–įkūrė
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnamokyklų sąjungą. Jo pastangomis prie
Villistikos
magistralės
kilometre.
Gal
niuje veikusios Baltarusių mokslo draugi1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
jos
buvo įsteigtas
Baltarusių
muziejus.
Jam
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
buvo suteiktas Antono brolio Ivano Luctačiau privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
kevičiaus
vardas.
Išleido
nemažai knygų,
ir širdyje.ir Antraip
su ten
brošiūrų
straipsniųsusitikimas
apie baltarusių
islaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
toriją, raštą, tautinį atgimimą, literatūros

Aurelija
Arlauskienė
kritiką.
Pasirašinėjo
Anton Navina.
1939 m., užėjus į Vilnių sovietams,
buvo represuotas. Tolesnis jo likimas nežinomas. Mirties metai Baltarusijos enciklopedijose nurodomi su klaustuku –
1946 m. [5]. Neaišku, ar jis buvo sušaudytas, ar mirė nukankintas.
Deja, lietuviškoje visuomenėje šie du
iškilūs broliai, Šiauliuose gimę ir Vilniuje
gilų pėdsaką palikę politikos, visuomenės, kultūros ir spaudos veikėjai, beveik
nežinomi.
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R ežurnalistiko
d a k t o r ė s ž o d i s s ą ranga
P rieškario

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Alaiza Paškevič-Ciotka Vilniuje 1906 m.
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
Garsi baltarusių
poetė spaudos
ir publicisprofesijos
kelių taisyklių,
laistė
Paškevič
(1876–1916),
pasirašivėsAlaiza
perėjoje
pamatysime
partrenktą
nėjusi
slapyvardžiu
Ciotka,
Vilniuje
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiubuvo
iešžinoma
Čia išleido
keletą savo
kosime moteris.
atsako, kodėl
demokratinę
verpoezijos
ir leidiniai
prozos rinkinių.
tybę vieni
paverčia Redagavo
nežabota
vaikų
žurnalą
Vilniuje
įkūrė
savivale,
o kiti„Lučynka“,
sugeba išlikti
garbingi
liaudies
teatrą,
rūpinosi baltarusių moir tarnauti
tiesai.
Kryžkelėje
tyrimųknygų
ir tikrovės
kyklomis,
parašėtarp
vadovėlių,
baltaAuksėvaikams
Balčytienė
rusių
[6]. supažindins su vėjais,
pučiančiais
šalies
o LaiBeje, ji ištekėjo žiniasklaidoje,
už Lietuvos socialdema Nevinskaitė
su pastarosios
mokratų
partijos –
kūrėjo
ir lyderio, įtaka.
Vasario 16-osios Akto signataro inžinieriaus
Stepono Kairio [7].
„Ciotka – talentinga, neeilinė moteris. Jos pasaulėžiūra formavosi veikiama
priešingybių, iš pradžių šeimoje, skirstantis į lenkus ir baltarusius, o vėliau – ir
į lietuvius, paskui „didžiajame pasaulyje“,
stengiantis atsilaikyti prieš „rusų masę“,
nuolat priešinantis baltarusių susiskaldymui“, – rašo baltarusių žurnalistė ir rašytoja Valiancina Koutun [8].

Kartu
su Lucevičius
Audrone (1882–1942)
Nugaraite pamąsIvanas
pasiratysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
šinėjo slapyvardžiu Janka Kupala. Vilniuje
kas trukdo
daugiau
rašyti
darnų
redagavo
laikraštį
„Naša
niva“,apie
dirbo
Vilvystymąsi.
niaus
B. Danilovičiaus bibliotekoje. Buvo
Per šį
leidinį einančiame
informaVilniaus
baltarusių
leidybos draugijos
secijos greitkelyje
ir naujųjų
technokretorius.
Išleido bus
dešimtis
knygų.
Baltalogijųklasikas.
stotelė, Tragiškai
kur susitiksime
su jaurusių
žuvo Maskvoje,
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
„Maskvos“ viešbutyje. Urna su jo palaikais
ir atvežta
Viliumi1962
Mackoniu,
įSavukynu
Minską buvo
m. [9]. bus
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
„Janka Kupala
ir jo bendražygis,
bisąjungos
skyriuje,
klube
ir ilgas
sučiulis
Jakubas
Kolasas
visiškai
teisėtai
stojimasnaujosios
– septyniolika
žurnalistikos
laikomi
baltarusių
literatūros
metų. O kai vėl
į keliąforir
pradininkais.
Ypačsusiruošime
daug jie nuveikė
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
muodami ir vystydami literatūrinę gimir vietoje
iš baltarusių
Austrijos
tąją
kalbą,atsidūrę
dėdami kolegos
pagrindus
ir Lenkijoskultūrai“,
papasakos
apielietuvių
savo šalių
literatūrai,
– rašė
poežiniasklaidą.
tas Eugenijus Matuzevičius [10].
Taigilaikraštį
šis leidinys
tarsi susirinko
pasimaTaigi
„Naša – dolia“
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaleisti tikrai neeilinės asmenybės. Pirmojo
listikos magistralės
kilometre.
Gal
baltarusiško
laikraščio steigėjai
ir leidėjai
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
gerai
suprato jųo pradėto
darbo svarbą.Jeigu
Viesusiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
nas iš jų, Franukas Umiastouskis (slapyvartačiau
privalu
įžiebtivėliau
žiburiukus
akyse
dis
Dziadzka
Pranuk),
taip prisiminė
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
pirmąją
laikraščio
išleidimo
dieną: su ten
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
„Kai apie 12 valandą su naujais
„Naša
Aurelija
Arlauskienė
dolia“
numeriais
išėjau iš spaustuvės, širdis mano plakė iš džiaugsmo ir laimės
dėl mūsų brangaus vaiko ateities. Atėjęs
į redakciją Vilniaus gatvėje čia radau visą
kompaniją. Buvo čia Janas Tukerkesas,
Antonas ir Janas Luckevičiai, ir Ciotka,
ir Stanislovas – laikraščio ekspeditorius.
Visi su nekantrumu laukė manęs, ir laikraštį vos nesuplėšė, griebdami vieni kitiems iš rankų. Nežinau iš kur atsirado
degtinė ir užkanda, ir pakilo taurės, nežiūrint į kreivus Ciotkos žvilgsnius, kuri
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k t oisr ėl esg až lus
o d ibsa lt ar usių l ai k rašt is „ Naš a dol i a“
Vy t aut as Ž eimant as . Vi l n iuj e ė j oR epidramas

Stabtelėjus
žurnalistikos
nekentė
geriančių
kompanijų. kaitos
Mes jasstoištelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiutuštinom už Tėvynės ateitį“ [11].   
miPirmasis
Radzevičiumi
aptartiadresas
žurnalistikos
redakcijos
– Vilraidą,g. o32su
Laimute
Jankevičiene
–
niaus
(dabar
21), vėliau
adresas paperiodikos
virsmą.
Ten4. Nurodomas
pat Liudvika
sikeitė
– Katedros
aikštė
ir
Meškauskaitė
telefonas
– 591. primins teisės aktus, o
ilgametis
spaudos
darbuotojas
LeopolLaikraštį
spausdino
lietuviška Martyno
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
Kuktos spaustuvė. Martynas Kukta (1875–
padėsspaustuvinustatyti
1941)Rytis
buvoJuozapavičius
pažangus ir drąsus
žurnalistikos
skaidrumą,irobaltarusiškus
Vladas Gaininkas,
leidęs lietuviškus
dys skaičiais
liudysišleido
tiesą apie
mus ir
raštus.
Jo spaustuvė
ir „Lietuvos
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
aidą“
su Lietuvos
Tarybos
nutarimu dėl
žurnalistikos paieškas
leisimės kartu
su
Nepriklausomos
demokratinės
Lietuvos
Aurelija
Juodyte.
valstybės atkūrimo. M. Kuktą persekiojo
kaip Caro
laikomės
savo
visosAnalizuodami,
svetimos valdžios.
laikais
jo
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisspaustuvė buvo uždaryta dėl „antivalstyvės perėjoje
pamatysime
partrenktą
binės
veiklos“, vokiečių
okupantai,
įsiutę
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešdėl Vasario 16-osios akto pagarsinimo,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verspaustuvę nusiaubė, o jį areštavo, lenkų
tybę vienidėl
leidiniai
paverčia
nežabota
okupantai
lietuviškos
veiklos
areštasavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
vo, kitaip persekiojo. Todėl 1924 m. jis
ir tarnauti
tiesai.
buvo
priverstas
persikelti į Kauną su visa
Kryžkelėje
tarp
ir tikrovės
spaustuvės įranga.
Kaityrimų
spaustuvė
spausAuksė
Balčytienė
supažindins
su
dino „Naša dolia“, jos adresas buvovėjais,
Totopučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lairių g. 20 [12].
ma„Naša
Nevinskaitė
– suirpastarosios
įtaka.
dolia“, kaip
vėlesnių baltarusiškų laikraščių, prenumerata ir prekyba
irgi vyko lietuvių dėka. Tuo užsiėmė Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas,
veikęs Dominikonų g. 13. Ten buvo prekiaujama ir baltarusiškomis knygomis,
atvirlaiškiais, kalendoriais [13].
Buvo sumanyta laikraštį „Naša dolia“
leisti kartą per savaitę. 1–4 numerius redagavo Ivanas Tukerkesas, 5–6 numeriuose jis jau nurodomas kaip leidėjas. Keičiasi
ir jo vardas – pasirašo ne Ivanu, o Januku

Kartu su Audrone
Nugaraite pamąsTukerkesu.
Vardo subaltarusinimas
– ne
tysime apie nes
žurnalisto
smulkmena,
taip elgėsikompetenciją,
dauguma balkas trukdo
daugiauTairašyti
darnų
tarusių
inteligentų.
rodo apie
tuometines
vystymąsi.nuotaikas: bėgti nuo rusų trabaltarusių
Perieškoti
šį leidinį
informadicijų,
savųeinančiame
tautinių šaknų.
5 ir 6
cijos greitkelyje
bus
ir naujųjų
technonumerius
redagavo
Adamas
Gedvila
[14].
logijų
stotelė,
kurautorių,
susitiksime
jauBe jau
minėtų
„Našasudolia“
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
išleido ir pirmuosius vėliau pagarsėjusio
Savukynu poeto
ir Viliumi
bus
baltarusių
Jakubo Mackoniu,
Kolaso kūrinius:
stabtelėjimų
kiekviename
pirmame
numeryje
pirmąją joŽurnalistų
publikacisąjungos
skyriuje,
klube irkraštas“,
ilgas sują
– eilėraštį
„Mūsų gimtasis
vėstojimas
– septyniolika
žurnalistikos
liau
– pirmąjį
apsakymą „Slaboda“.
metų.
O kai vėl
susiruošime
kelią ir
Laikraštis,
dabartine
kalba į šnekant,
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
buvo labai radikalus. Pasisakė prieš carinę,
ir vietojeir atsidūrę
iš Austrijos
tautinę
socialinękolegos
priespaudą,
žadino
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
baltarusių tautinę sąmonę. Be politižiniasklaidą.
nių
straipsnių, ūkinių patarimų, skelbė ir
Taigibaltarusių
šis leidinys
– tarsi
grožinę
kūrybą.
Rusųpasimavaldžia
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnalabai neigiamai reagavo į baltarusišką lailistikos
magistralės
kraštį,
kabinėjosi
prie jo,kilometre.
visaip kenkė.Gal
Ke1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
turis numerius caro cenzūra konfiskavo.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

„Naša dolia“ darbuotojas poetas Janka Kupala
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R ežurnalistiko
d a k t o r ė s ž o d i s s ą ranga
P rieškario

Stabtelėjus
žurnalistikos
Jie paplito
tik tiek,
kiek būdavokaitos
slaptastoištelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiunešama iš spaustuvės [15].
miSeptintas
Radzevičiumi
žurnalistikos
„Naša aptarti
dolia“ numeris
buvo
raidą, o superpildęs
Laimute rusų
Jankevičiene
–
lemtingas,
valdininkų
periodikostaurę.
virsmą.
Ten išbarstytas
pat Liudvika
kantrybės
Jis buvo
dar
Meškauskaitė
primins
teisės
o
spaustuvėje.
1907
m. sausio
11 d.aktus,
teismas
ilgametis
spaudos odarbuotojas
uždarė
šį laikraštį,
„Naša dolia“Leopolleidėją
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
Januką Tukerkesą nuteisė metams kalėti
Rytiskalėjime
Juozapavičius
Lukiškių
[16]. padės nustatyti
žurnalistikos
skaidrumą,
Gai„Naša dolia“
pažadinoo Vladas
baltarusišką
dys skaičiais
apieužgesinti.
mus ir
dvasią
ir jos jauliudys
nebuvotiesą
galima
visuomenės
nuomonę.
profesionalios
Tie
patys žmonės
iš karto ĮVilniuje
pradėjo
žurnalistikos
paieškas leisimės
kartu
su
leisti
antrąjį baltarusišką
laikraštį
„Naša
Aurelija
Juodyte.
niva“. Vėliau, iki 1944 m., Vilniuje dar paAnalizuodami,
laikomės
savo
sirodė
kelios dešimtys kaip
baltarusiškų
laikrašprofesijos
kelių
taisyklių,
laisčių.
Bet tai jau
temos
kitiemsspaudos
rašiniams.

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąs-ir
6. Gendrikas
Petkevičius.
Tradicijos
tysimenovatoriškumas
apie žurnalistoCiotkos
kompetenciją,
poezijoje.
kas trukdo
daugiaukultūrinis
rašyti apie
darnų
Kn.: Vilniaus
gyvenimas.
vystymąsi.
Moterų indėlis 1900–1945, V., LLTI,
Per2005.
šį leidinį einančiame informacijos
ir naujųjų
techno7. greitkelyje
Valiancina bus
Koutun.
Prieškario
Villogijų nius:
stotelė,
kurirsusitiksime
su jauCiotka
Steponas Kairys.
Kn.:
nosiosVilniaus
kartos kultūrinis
žurnalistais
Virginijumi
gyvenimas 1900–
Savukynu
ir
Viliumi
Mackoniu,
bus
1940, V., LLTI, 1998, 86 p.
stabtelėjimų
Žurnalistų
8. Ten pat, kiekviename
p. 89.
sąjungos
skyriuje,
klube ir ilgas
su9. Янка
Купала. Энциклопедия
“Белоstojimas
– septyniolika
русская
Республика”,žurnalistikos
IV т., p. 361metų. 363.
O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime
pasienyje,
laiku
10. Eugenijusesantys
Matuzevičius.
Aš liaudžiai
ir vietoje
atsidūrę
kolegos
Austrijos
už dainą
dėkoju...
Kn.: išJanka
Kupair Lenkijos
papasakos
apie
savo
la. Mano dalia, V., Vaga, 1982, šalių
5 p.
žiniasklaidą.
11. L. Luckevičius. Baltarusių kulTaigi
šis leidinys
tarsi pasimatūrinis
gyvenimas– Vilniuje
XX a.
tymas,pradžioje.
paskirtasKn.:
kažkuriame
žurnaVilniaus kultūrinis
listikosgyvenimas
magistralės
kilometre.
Gal
1900–1940,
V., LLTI,
1990-ajame,
gal 2007-ajame… Jeigu
1998, p.o 20.
susiruošite
jį, gėliųLietuvos
neštis nebūtina,
12. Vilius įUžtupas.
spaustuvės,
tačiau V.,
privalu
įžiebti
žiburiukus
Užtupo leidykla, 1997 m. akyse
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
ten
13. Vytautas
Maknys.
Šlapelienė, su
Piaseclaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
kaitė, Marija. Tarybų Lietuvos enci-

vės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką.
Ir kartu su Romu Gudaičiu iešLiteratūra
kosime
kodėlBaltarusių
demokratinę
ver1. L.atsako,
Luckievičius.
kultūrinis
tybę vieni
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gyvenimas
Vilniuje
XX a. nežabota
pradžioje.
savivale,
o
kiti
sugeba
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garbingi
Kn.: Vilniaus kultūrinis gyvenimas
ir tarnauti
tiesai.V., LLTI, 1998, p. 29.
1900–1940,
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ir tikrovės
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Tатьяна Cапего.
Белорусское
возAuksėрождение
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
начала XX века в экспоpučiančiais
šalies
o Laiзиции Mузеяžiniasklaidoje,
книги национальной
ma Nevinskaitė
– suБеларуси,
pastarosiosМинск,
įtaka.
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Redaktorės žodis

Esperantiškas žurnalizmas
Lietuvoje

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaVytautas
Šilas
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jauRedaktorės žodis
das Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
Rytis
Juozapavičius
padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
sperantiškas
žurnalizmas
tai
Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos– stoKartu su Audrone Nugaraite pamąsžurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
reguliarios
publikacijos
apie tarptelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
dys skaičiais
tiesą
apieesperanmus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sutautinę liudys
esperanto
kalbą,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
tininkų
vietos kalba
ir periodika
raidą, oveiklą
su Laimute
Jankevičiene
–
vystymąsi.
žurnalistikos
paieškas
leisimės žurnalizkartu su
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
esperanto
kalba.
Esperantiško
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaAurelija
Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
mo
ištakos
Lietuvoje
siekia
XX
a.
praMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoAnalizuodami,
kaip
laikomės
savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
džią,
kai
Lietuva
dar
tebebuvo
Rusijos
ilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jauprofesijos „globoje“.
kelių taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos papasakos apie savo šalių
imperijos
Pirmasis
periodinis
das Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
leidinys
esperanto
kalba
Lietuvoje
buvo
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
etiką. Ir „Kovno-Esperanto“,
kartu su Romu Gudaičiu
iešTaigi šis leidinys – tarsi pasimažurnalas
ėjęs 1911–
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas
Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas kažkuriame žurna1914
m. esperanto
ir greta
dys skaičiais
liudys
tiesąrusų
apiekalba
mus(išir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sutybę35vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos magistralės kilometre. Gal
ėjo
numeriai).
Žurnalo
leidėjas
buvo
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
savivale, Kovna
o kiti sugeba
išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
draugija
Esperanto-Societo
(įrežurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
ir tarnauti
tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
gistruota
1909
m.
gruodžio
18
d.,
veik
l
ą
Aurelija Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
Kryžkelėje
tyrimų
tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
pradėjo
1910 m.tarp
sausio
d.).irDraugijos
Analizuodami,
kaip3 laikomės
savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
pirmininkas
buvotaisyklių,
mokesčiųspaudos
tarnybos
fiprofesijos kelių
laisir Lenkijos papasakos apie savo šalių
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
nansininkas
Aleksandras
Nedovišinas,
vės perėjoje pamatysime partrenktą
žiniasklaidą.
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
Aurelija
pavaduotojas
–
pirmojo
esperanto
kaletiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu iešTaigi šisArlauskienė
leidinys – tarsi pasimabos
vadovėlio
lietuviams
autorius
prelakosime atsako, kodėl demokratinę vertymas, paskirtas kažkuriame žurnatas
Aleksandras
Dambrauskas
(Adomas
Pirmuoju magistralės
lietuvių esperantininkų
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos
kilometre.leidžiaGal
mu periodiniu o
leidiniu
tapo žurnalas „Litova
Jakštas).
m. pirmininku
tapo
savivale, Nuo
o kiti1912
sugeba
išlikti garbingi
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
Jeigu
Stelo“ („Lietuvos
bankininkas
ir saldumynų fabriko „Tilir tarnauti tiesai.
susiruošite
į jį,žvaigždė“)
gėlių neštis nebūtina,
ka“ direktorius
Medemas,
o paKryžkelėje Paulius
tarp tyrimų
ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
vaduotoju
liko A. supažindins
Dambrauskas.
Auksė Balčytienė
suMinėta
vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
draugija
laikraštyje
„Северо-Западный
„Litova Stelo“
pirmasis
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu
jausmu
gali ir numeris
neįvykti.išėjo
Телеграфъ“
(„Šiaurės
vakarų
telegrafas“)
1914
m.
Liepojoje.
Redaktoriumi
buvo
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija Arlauskienė

E

turėjo savo nuolatinį kampelį, kuriam
daugiausia medžiagos pateikdavo jau minėtas A. Nedovišinas.

žurnalistas, kelių lietuviškų laikraščių
redaktorius Stasys Tijūnaitis. Antrasis žurnalo numeris išėjo tik 1922 m. ir
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R ežurnalistiko
d a k t o r ė s ž o d i s s ą ranga
P rieškario

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Tarptautinės esperantininkų žurnalistų asocia
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
cijos emblema
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
iki
1926 m. išėjo
43 numeriai.
Po ilgos
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
pertraukos,
1935–1940
m., pasirodė
žurnalistikos
paieškas leisimės
kartudar
su
32
numeriai.
Nuo
1991
m.
žurnalas
išeiAurelija Juodyte.
na reguliariai
kas dukaip
mėnesius.
RedakAnalizuodami,
laikomės
savo
toriai:
A.
Dambrauskas
(1922–1926
m.),
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisV.
(1935–1937 m.),
P. LavėsButkevičius
perėjoje pamatysime
partrenktą
pienė
m.), A.Gudaičiu
Vaitilavičius
etiką. (1937–1940
Ir kartu su Romu
ieš(1991–1994
m.),kodėl
P. Čeliauskas
(1995–
kosime atsako,
demokratinę
ver2005
Šilas (nuo
2006 m.).
Žurtybę m.),
vieniV.leidiniai
paverčia
nežabota
nalo
leidėjas
– sugeba
Lietuvosišlikti
esperantininsavivale,
o kiti
garbingi
kų
sąjunga,
kurią
susirinkę
P.
Medemo
ir tarnauti tiesai.
bute Kryžkelėje
1919 m. rugpjūčio
20 d. ir
įkūrė
prof.
tarp tyrimų
tikrovės
A.
Dambrauskas,
P. Medemas,suT.vėjais,
ZilAuksė
Balčytienė supažindins
bernik-Kocienė
(L.žiniasklaidoje,
L. Zamenhofoosvaipučiančiais šalies
Lainė),
S. Tijūnaitis, –L.su
Alseika
ir kiti.įtaka.
Beje,
ma Nevinskaitė
pastarosios
draugijos pirmininku buvo išrinktas
A. Dambrauskas ir šias pareigas jis ėjo
iki 1934 m.
Sovietmečiu profesionalių žurnalistų
esperantininkų nebuvo daug. Minėtini
P. Rukšėnas (Lietuvos radijas, Vilnius),
V. Matulaitis („Raudonoji vėliava“, Šiauliai), S. Kazlauskas-Oželis („Valstiečių
laikraštis“, „Švyturys“, Vilnius), P. Kežinaitis („Socialistiniu keliu“, „Nemuno
upeivis“, Kaunas), A. Sušinskas („Dzūkų

Kartu su
Audrone
pamąsžinios“,
Lazdijai),
K. Nugaraite
Ambrasas-Sasnava
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
(Lietuvos bažnyčios kronika, Vilnius),
kasdar
trukdo
daugiau rašyti
apiepirmieji
darnų
gal
kas. Labiausiai
pasireiškė
vystymąsi.
trys.
Sovietmečiu buvo labai problemišPer šį leidinį
einančiame
informaka paskelbti
ką nors
apie esperanto
kalbą
cijos greitkelyje
bus ir
naujųjųprisiminė,
techno(komunistų
partijos
vadukai
logijųdarstotelė,
kuresperantininkai
susitiksime su buvo
jaukad
neseniai
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
„liaudies priešai“). Tokiu būdu esperanSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
tininkai
daugiausia
reiškėsi
pogrindinėstabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistųį
je
spaudoje. Žurnalistai
profesionalai
sąjungos
klube ir
ilgas sukokią
norsskyriuje,
draugiją nebuvo
susibūrę.
stojimas
– rugsėjo
septyniolika
2007 m.
20 d. žurnalistikos
Lietuvos žurmetų. Osąjungos
kai vėl susiruošime
į kelią
ir
nalistų
vicepirmininko
Aud
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
rio Antanaičio iniciatyva Lietuvos
ir vietoje atsidūrę
kolegosVilniaus
iš Austrijos
esperantininkų
sąjungos
skyir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
riaus būstinėje (tuomet Rotundo g. 5)
žiniasklaidą. esperantininkų žurnalistų
penkiolikos
Taigi šis leidinys
– tarsi
pasima(profesionalų
ir mėgėjų)
susirinkime
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnabuvo įsteigta Lietuvos esperantininkų
listikos magistralės
kilometre. Gal–
žurnalistų
asociacija (esperantiškai
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu/
Litova
Esperantista
Ĵurnalista Asocio
susiruošite
į jį, gėlių
neštis nebūtina,
LEĴA;
lietuviškas
trumpinys
– LEŽA).
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
Jos pirmininku išrinktas A. Antanaitis,
ir širdyje.nariais
Antraip– susitikimas
su ten
valdybos
„Litova Stelo“
relaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
daktorius V. Šilas, žurnalistės Angelina
Aurelija Arlauskienė
Liaudanskienė
ir Aušra Žalytė, žurnalistikos studentė Aistė Pileckytė. Asociacija, kuri dabar buria 28 narius, vis
dar turi ambicingus planus – surengti
esperanto kalbos kursus jos dar nemokantiems savo kolegoms žurnalistams,
populiarinti esperanto kalbą Lietuvoje,
bendradarbiauti su užsienio kolegomis.
LEŽA netrukus žengė savo pirmuosius
žingsnius. Lietuvos žurnalistų sąjungoje
buvo įkurtas Esperantininkų žurnalistų
klubas. Plačiau apie jo veiklą p. 175.
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Žurnalistų
liudijimai:
Žurnalistikos
vakar kaita
ir šiandien
DomasRadzevičius
Šniukas
Dainius
Aleksandras
Merkelis:irdarbas
be atvangos
Lietuvos
žiniasklaidos
žurnalistikos
raida
1990–2007 metais
Aldona Žemaitytė
Angelina
Liaudanskienė
Sąžinės įkaitas
Julijonas
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Inga Janiulytė
Danguolė
Skarbalienė
Jis nebijojo
gyventi
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Žurnalistikos
Algimantas Degutis
Korespondentas užsienyje. Ar juo būti sunku?
kaita
Dainius Radzevičius
Lietuvos žiniasklaidos ir žurnalistikos raida
1990–2007 metais
Angelina Liaudanskienė
Remia Spaudos,
radijo ir situacija
televizijos ir tendencijos
Virsmas
periodikoje:
rėmimo fondas

Danguolė Skarbalienė
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Redaktorės žodis

Aleksandras Merkelis:
darbas be atvangos

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaDomas Šniukas
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoR
e
d
a
k
t
o
r
ė
s
ž o d i s stotelė, kur susitiksime su jauilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų
das Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
stropiai
ir plačiai
minėdaRytisana
Juozapavičius
padėskaitos
nustatyti
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
Stabtelėjus
žurnalistikos
stoKartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsLietuvos
žurnalistų
sąjunžurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
telėje
busmigalimybė
kartu
su Dainiutysime
apie žurnalisto
kompetenciją,
dys Radzevičiumi
skaičiais
liudys
tiesą
apiemažokai
mus ir
sąjungos
ilgas
sugos sukaktis,
kol žurnalistikos
kas
mi
aptarti
kas
trukdoskyriuje,
daugiauklube
rašyti irapie
darnų
visuomenės
Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
dėmesio
asmenims,
kurie šią
raidą,
o skiriame
su nuomonę.
Laimute
Jankevičiene
–
vystymąsi.
žurnalistikosvirsmą.
paieškas
leisimės
kartu
su
metų.
vėl susiruošime
į kelią ir
organizaciją
kūrė,
ugdė,
opatšalį
okupaperiodikos
Ten
Liudvika
PerOšįkai
leidinį
einančiame informaAurelija
Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
vus
sovietams
jos
tradicijas
su
bendraMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoAnalizuodami,
kaip laikomės
savo
ir vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
minčiais
perkėlė
į išeivijos
spaudą,
į jos
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopollogijų
stotelė,
kur kolegos
susitiksime
su jauprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos
papasakos
apieVirginijumi
savo šalių
kūrėjų
sambūrį
– Lietuvių
žurnalistų
das
Rozga
rėš tiesą
apie juos.
nosios
kartos
žurnalistais
vės Rytis
perėjoje
pamatysime
žiniasklaidą.
Juozapavičius
nustatyti
Savukynu
ir Viliumi Mackoniu, bus
sąjungą
(LvŽS).
Vienas padės
tokiųpartrenktą
primirštų
etiką. Ir kartu
su Romu Gudaičiu
iešTaigi šis kiekviename
leidinys – tarsi
pasimažurnalistikos
skaidrumą,
o steigėjų
Vladas Gaistabtelėjimų
Žurnalistų
pastarosios
organizacijos
yra
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnadys skaičiais publicistas,
liudys tiesą bibliografas,
apie mus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas
suredaktorius,
tybę
vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
visuomenės nuomonę.
profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
kultūrologas,
rašytojas Į ir
visuomenės
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
2007-ajame…
Jeigu
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
metų.
O kai ovėlgalsusiruošime
į kelią
ir
veikėjas Aleksandras Merkelis.
ir tarnauti
tiesai.
susiruošite į jį,esantys
gėlių neštis
nebūtina,
Aurelija
Juodyte.
susizgribsime
pasienyje,
laiku
Kryžkelėje
tyrimų
ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
Analizuodami,
kaip
laikomės
savo
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
1944
m. liepątarp
Rytų
frontui
pasiekus
Auksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
širdyje. Antraip
susitikimas
ten
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos
papasakos
apie savosušalių
Lietuvą
ir gresiant
antrajai
sovietinei
okuAleksandras
Merkelis
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
vės perėjoje
pamatysime
žiniasklaidą.
pacijai,
didelė LŽS
narių dalispartrenktą
pasitraukė
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
Ir kartu
Gudaičiu
iešTaigi šisArlauskienė
leidinys – tarsi pasimaAurelija
įetiką.
Vokietiją.
Čia su
jie Romu
pabėgėlių
stovyklose,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnadar griaudžiant Antrojo pasaulinio karo
vėliau įsikūrė Lietuvių
tremtinių
bentybę
vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
pabūklams ir vos jiems nutilus, organizadruomenės būstinė.
savivale,
o kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
vo
lietuviškų
žinių
biuletenių
ir laikraščių
Žinios pabėgėliams
buvo reikalingos
ir tarnauti
tiesai. po Vokietijos kapisusiruošite
jį, gėlių 1945
neštism.nebūtina,
leidimą.
Suprantama,
kaip oras. A.į Merkelis
liepą orKryžkelėje
tarpįmanoma
tyrimų ir
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
tuliacijos
tai buvo
tiktikrovės
Vakarų
ganizavo „Radijo žinių“ sienlaikraščio
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
sąjungininkų okupacijos zonose. Tarp paleidimą, tapo rugpjūtį pradėto leisti ten
ropučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
sitraukusių žurnalistų labai aktyvus buvo
taprintinio biuletenio „Lietuvių žinios“
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
Aurelija Arlauskienė
A. Merkelis, apsigyvenęs amerikiečių
redaktoriumi.
Tų pačių metų gruodį or-

G

okupacinės zonos Hanau miesto lietuvių
pabėgėlių stovykloje, kuri buvo viena didžiausių Vokietijoje (4 000 žmonių). Čia
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ganizavo Fuldos pabėgėlių stovyklos savaitraščio „Mūsų viltis“ leidybą. 1946 m.
pradžioje įsteigė ir redagavo „Hanau

R es d
a k tas
o rMe
ė s rkel
ž o dis:
i s d arb as b e at v ango s
D omas Šn iu k as . A l ek
andr

Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitosinforstolietuvių
bendruomenės
komiteto
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiumacijos biuletenį“ (kartu su K. Bridžiumi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
mi),
vasarą Vysbadene
– „Tremtinių
žiraidą,1947,
o su 1948
Laimute
Jankevičiene
–
nias“,
ir 1949
m. – „Mūsų
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
kalendorių“.
Meškauskaitė
priminskaro
teisėspabėgėliai,
aktus, o
1948 m. lietuviai
ilgametis
spaudos
darbuotojas
kiek
tai buvo
įmanoma,
gražiaiLeopolpamidas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
nėjo Vydūno 80-metį. A. Merkelis ir čia
Juozapavičius
buvoRytis
aktyvus
– redagavopadės
knygąnustatyti
„Vydūžurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gainas: Vydūno 80 m. sukakčiai paminėti“,
dys skaičiais
liudys
tiesąišspausdinti
apie mus ir
kurioje
šalia kitų
autorių
ir
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
du
jo straipsniai
„Dr. Vydūno
sukaktys“
žurnalistikos
kartu
su
bei
„Vydūnas paieškas
tremtyje“.leisimės
Pastarasis
ypač
Aurelija
Juodyte.
įdomus, jame pasakojama apie rašytojo ir
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
filosofo
vargus traukiantis
nuo Raudonoprofesijos
taisyklių,
spaudos
laissios
armijoskelių
iš Tilžės
į Vakarų
Vokietiją.
vės perėjoje
pamatysime
Vydūno
jubiliejinių
iškilmiųpartrenktą
metu Auetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
gustdorfe, netoli Detmoldo lietuvių iešpakosimestovyklos,
atsako, kodėl
demokratinę
verbėgėlių
A. Merkelis
jį sveikino
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
Lietuvių
rašytojų
tremtinių
draugijos
ir
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
Lietuvių žurnalistų sąjungos vardu. Anir tarnauti
tiesai. Vydūnas buvo išrinktrojo
suvažiavimo
Kryžkelėje
tarp
tyrimų ir tikrovės
tas sąjungos
garbės
nariu.
Auksė
KaipBalčytienė
atsirado ši supažindins
organizacija?su vėjais,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o LaiSusiradę vieni kitus, lietuvių žurnama Nevinskaitė
– su apie
pastarosios
įtaka.
listai
pradėjo galvoti
organizacijos
tremtyje įkūrimą. A. Merkelio redaguojamos „Lietuvių žinios“ 1945 m. rugsėjį
paskelbė pranešimą apie šaukiamą visų
trijų Vakarų okupacinių zonų laikraštininkų, buvusių LŽS narių, suvažiavimą.
Toks forumas Hanau lietuvių stovykloje
įvyko tik 1946 m. gegužės 11–12 d. Jo
94 dalyvius iniciatorių vardu pasveikino
A. Merkelis. Kadangi LŽS tėvynėje buvo
likviduota, apie ketvirtadalis jos narių
okupantų deportuota ar dingo be žinios,

Kartu pusė
su Audrone
beveik
atsidūrė Nugaraite
Vokietijoje, pamąsnutarta
tysime sąjungą
apie žurnalisto
kompetenciją,
atkurti
tuo pačiu
pavadinimu.
kas trukdo
daugiauį tai,
rašyti
darnų
Vėliau,
atsižvelgiant
kadapie
organizacivystymąsi.
ja
buvo už tėvynės ribų, ji pavadinta Liešį leidinįsąjunga.
einančiame informatuviųPer
žurnalistų
cijos
greitkelyje
bus ir pirmininku
naujųjų technoPirmosios
valdybos
buvo
logijų stotelė,
kur susitiksime
su –jauišrinkta
labai spalvinga
asmenybė
tanosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
lentingas žurnalistas ir eruditas, trečioSavukynu
Mackoniu,
bus
jo
Seimo irirJ. Viliumi
Ambrazevičiaus
Laikinostabtelėjimų
Žurnalistų
sios
1941 m. kiekviename
vyriausybės narys,
aršus
sąjungos
skyriuje,perversmo
klube ir ilgas
su1926
m. valstybės
organizastojimas
– septyniolika
žurnalistikos
torių
priešininkas,
A. Smetonos
valdžios
metų. O mirti,
kai vėlJuozas
susiruošime
kelią ir
nuteistas
Pajaujis.į Pirmuosusizgribsime
esantys
pasienyje,
ju pavaduotoju – A. Merkelis. Tų laiku
pačių
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
metų rugsėjį pirmininkas emigravo į JAV,
ir Lenkijos
papasakos
apie vadovu
savo šalių
tad
faktiškuoju
organizacijos
liko
žiniasklaidą.
A. Merkelis.
Taigim.šis
leidinys30–31
– tarsi
pasima1947
rugpjūčio
d. Švainfurtymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnate vyko antrasis sąjungos suvažiavimas.
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
Šį
kartą valdybos
pirmininku
išrinktas
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
A.
Merkelis. Valdyba
buvo numačiusi
resusiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
alizuoti daug sumanymų: įsteigti žurnatačiausavišalpos
privalu įžiebti
akyse
listų
ir LvŽSžiburiukus
premijų fondus,
ir širdyje.stipendijas
Antraip susitikimas
ten
išrūpinti
panorusiemssustudilaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
juoti žurnalistiką, rengti žurnalistų kurArlauskienė
sus irAurelija
atskirais
sąsiuviniais leisti tų kursų
paskaitų ciklą, išleisti 200–300 puslapių
LvŽS metraštį, organizuoti informacijos biurą, kuris teiktų žinias savai ir kitų
tautų spaudai apie pavergtą Lietuvą bei
išeivijos veiklą. Valiutos reforma ir prasidėjusi sparti lietuvių emigracija į JAV,
Australiją ir kitas šalis sutrukdė tai padaryti. Paskutinis valdybos posėdis Vokietijoje įvyko 1949 m. sausio 27 d.
LvŽS atsikūrė Jungtinėse Valstijose,
pirmaisiais dešimtmečiais išplėtojo gana
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoaktyvią
veiklą (leido
biuletenį
„Pranetelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiušėjas“, žurnalą „Lietuvis žurnalistas“),
mi Radzevičiumi
žurnalistikos
Atgimimo
metais aptarti
užmezgė
dalykiškus
raidą, o su
su Vilniuje
Laimuteatsikūrusia
Jankevičiene
–
santykius
LŽS ir
periodikos
virsmą.
Ten pat Liudvika
gyvuoja
iki šiol,
prisimindama,
kad vieMeškauskaitė
teisės
o
nas
aktyviausiųprimins
jos steigėjų
ir aktus,
pirmasis
ilgametis
spaudos
darbuotojas Leopolvadovas
buvo
A. Merkelis.
dasPažvelkime
Rozga rėšį jį
tiesą
juos.
ir joapie
darbus
iš arčiau.
Rytis
Juozapavičius
padės
Aleksandras Merkelis gimė nustatyti
1907 m.
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaisausio 11 d. (senuoju kalendoriumi)
dys skaičiais
liudysGruzdžių
tiesą apievalsčiaus
mus ir
Šiaulių
apskrities
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
Mikaičių
kaimelyje,
esančiame
tarp gižurnalistikos
leisimės
su
rių,
prie Švėtėspaieškas
upės, šalia
garsiųkartu
Mūšos
Aurelija
Juodyte.
aukštupio Tyrelio pelkių. Jo tėvai buvo
Analizuodami,
kaipMerkelių
laikomėsgimisavo
pasiturintys
ūkininkai.
profesijos
taisyklių,
spaudos
laisnės
tyrėjas kelių
ir giminaitis
Vaidutis
Riškus
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
nurodo
net penkias
jos kartas
iki Aleketiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešsandro, nemažai jos atstovų Merchelekosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vervičių pavarde ilsisi senosiose Šakynos
tybę vieniTaigi
leidiniai
nežabota
kapinėse.
mūsų paverčia
aprašomas
herojus
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
buvo tikras Gruzdžių–Šakynos krašto
ir tarnauti tiesai.
autochtonas.
Kryžkelėje
tarp progimnaziją
tyrimų ir tikrovės
Žagarės
„Saulės“
baigė
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
1921 m., Šiaulių gimnaziją – 1925 m.
pučiančiais
žiniasklaidoje,
o LaiTais
pačiais šalies
metais
įstojo į Lietuvos
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
universiteto
Humanitarinių
mokslų
fakultetą, kur studijavo lietuvių ir rusų
literatūrą bei pedagogiką. Buvo aktyvus
akademinio gyvenimo visuomenininkas,
vienas 1927 m. įkurtos studentų korporacijos „Samogitia“ steigėjų. Gal dėl
kukl ios tėvų paramos, o gal jaunatviškos
energijos vedamas šalia studijų nuolat
dirbo: dvejus metus Kauno muziejuje,
kurį laiką kalbininko ir etnologo Eduardo Volterio sekretoriumi, 1928–1929 m.
lietuvių kalbos mokė „Aušros“ berniukų
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Kartu su Audrone
Nugaraite
gimnazijoje.
Nutraukęs
studijas,pamąs1929–
tysime
kompetenciją,
1931
m.apie
dėstėžurnalisto
lietuvių kalbą
ir pedagokas trukdo
daugiau rašyti
apie darnų
giką
Šiaulių mokytojų
seminarijoje,
vervystymąsi.
tėsi
literatūrine veikla. 1930 m. rugsėjį
Per šį leidinį
einančiame
informavėl pasiprašė
priimamas
į universitetą
ir
cijos
greitkelyje
jį
baigė
1932 m. bus ir naujųjų technologijų
susitiksime
su jauTuo stotelė,
metu jo kur
pragyvenimo
šaltiniu
jau
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
buvo tapusi literatūrinė veikla, žurnaSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
listika,
kurios
baruose pradėjo
darbuostabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
tis
1926 m. Stodamas
1932 m.
į LŽS su
sąjungos
skyriuje,ir klube
ilgas suJ.
Tumo-Vaižganto
AdolfoirNezabitausstojimas
– septyniolika
žurnalistikos
kio
rekomendacijomis,
jis nurodė
nuolat
metų. O kai vėl susiruošime
į kelią
ir
bendradarbiaująs
„Lietuvos aide“,
„Vaisusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
re“, „Jaunojoje kartoje“, „Skautų aide“ ir
ir vietoje
atsidūrę kolegos
iš Austrijos
kituose
leidiniuose.
Formavosi
biografo
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
talentas. Atskiromis knygelėmis šalių
buvo
žiniasklaidą.
pasirodę: „Jonas Jablonskis: biografišis leidinys
– tarsi pobūdžio
pasimaja“, Taigi
suredaguota
pedagoginio
tymas, paskirtas kažkuriame žurnalistikos magistralės kilometre. Gal
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

A. Merkelio prašymas priimti į LŽS su J. TumoVaižganto ir A. Nezabitauskio rekomen
dacijomis
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Stabtelėjus
sto„Vysk.
Motiejausžurnalistikos
Valančiaus kaitos
Paaugusių
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiužmonių knygelė“, „Vaikų mokymo ir auk
mi Radzevičiumi
žurnalistikos
lėjimo
pagrindai“ aptarti
(visi 1930
m.), „Du
raidą, o sužemaičiai“
Laimute (S.
Jankevičiene
–
garsingieji
Daukantas ir
periodikos
TenIšsami
pat Liudvika
M.
Valančius,virsmą.
1931 m.).
A. DamMeškauskaitė primins
teisėskiek
aktus,
o
brausko-Jakšto
bibliografija
anksilgametis
darbuotojas
čiau
buvo spaudos
publikuota
„Tautos ir Leopolžodžio“
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
leidinyje, Liudo Giros – pastarojo „RašRytis Juozapavičius
padės nustatyti
tų“ pirmajame
tome.
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
GaiA. Merkelio
ideologines
nuostatas,
dys skaičiais
liudyskryptis
tiesą apie
mus ir
kūrybinių
interesų
subrandino
visuomenės
nuomonę.suĮ profesionalios
aktyvus
bendravimas
iškiliais šalies
žurnalistikos paieškas
leisimės kartu
su
visuomenininkais
ir politikais,
iš kurių
Aurelija
Juodyte.
visų pirma minėtini J. Tumas-Vaižgantas
Analizuodami,
kaiptautininkai.
laikomės savo
ir Antanas
Smetona, abu
Dar
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisbūdamas E. Volterio sekretoriumi, jis,
vės perėjoje
tikėtina,
suvokėpamatysime
gyvenimiškąpartrenktą
ir kūrybietiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešnę naudą būti šalia iškilių žmonių, juokosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verba kad ateityje jie galėjo tapti ir kūrybos
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
objektai.
savivale,
o kitiA.sugeba
garbingi
Vaižgantas
Merkelįišlikti
patraukė
savo
ir
tarnauti
tiesai.
šakota ir gaivališka asmenybe, paskaitarpJuos
tyrimų
ir tikrovės
tomisKryžkelėje
universitete.
pradėjo
sieti ir
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
asmeniniai ryšiai. 1931 m. paskelbė
rapučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laišytojo ir publicisto bibliografiją („Vaižma Nevinskaitė
– su pastarosios
gantika“
„Bibliografijos
žiniose“),įtaka.
ėmė
rinkti apie jį platesnę medžiagą. Tai įgalino vos metams praėjus nuo Vaižganto
mirties išleisti apie jį didelės apimties
pusiau eseistinės formos monografiją
(„Juozas Tumas Vaižgantas“, 1934 m).
Nors autoriaus darbas, kuriame kaip
Vaižganto veiklos ideologinis pagrindas
akcentuotas tautiškumas, gintas jo prielankumas tautininkų valdžiai, simpatijos „Jaunosios Lietuvos“ organizacijai
nuo krikščionių demokratų ir kai kurių

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
žiniasklaidą.
Taigi šis leidinys – tarsi pasimatymas, paskirtas kažkuriame žurnalistikos magistralės kilometre. Gal
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
A. Merkelio LŽS nario anketa
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu
jausmu
gali ir nevienareikšneįvykti.
kunigų
kritikos,
susilaukė

Aurelija
Arlauskienė
miško
vertinimo,
jis ilgus metus buvo
išsamiausias rašytojo gyvenimo ir kūrybos žinių šaltinis.
Daugiau monografinio pobūdžio kūrinių iki sovietinės invazijos A. Merkelis nesukūrė. 1934–1935 m. atliko karinę
prievolę. Vėliau nuėjo dirbti tautininkams: 1936 m. buvo „Pažangos“ spaudos
bendrovės, kuri leido knygas ir tautininkų periodinę spaudą, sekretorius; 1937 m.
redagavo mėnesinį žurnalą „Jaunalietuvių vadovas“, vadovavo „Eltos“ vidaus
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoinformacijos
skyriui.
Lemiamos
reikšmės
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiujo karjerai turėjo pažintis su Lietuvos
mi Radzevičiumi
žurnalistikos
prezidentu
Antanu aptarti
Smetona.
Ryšiai užraidą, o kai
su A.
Laimute
–
simezgė,
MerkelisJankevičiene
su Prezidentu
periodikos virsmą.
TenVaižganto
pat Liudvika
konsultavosi
rašydamas
moMeškauskaitė
primins teisės
aktus, oį
nografiją.
Šia monografija
atkreipęs
ilgametis
spaudos
Leopolsave
dėmesį,
1934 m.darbuotojas
rudenį A. Smetonos
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
buvo pakviestas talkininkauti redaguoJuozapavičius
padės nustatyti
jant Rytis
jo raštus,
įgijo jo pasitikėjimą.
Savo
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gairuožtu A. Merkelis išleido propagandidysbrošiūras
skaičiais„Antano
liudys tiesą
apie tautinės
mus ir
nes
Smetonos
visuomenėsbruožai“
nuomonę.
Į profesionalios
ideologijos
(1937
m.) ir „Antažurnalistikos
leisimės Lietuvos
kartu su
nas
Smetona –paieškas
nepriklausomos
Aurelija
Juodyte.
kūrėjas ir vadas“ (1938 m.). Po to buvo
Analizuodami,
kaipžingsnis
laikomės– savo
atsakomasis
Prezidento
tais
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laispat metais jis pakvietė žurnalistą dirbti
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
asmeniniu
sekretoriumi.
Kai kas
A. Meretiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieškelį yra pavadinęs prezidentūros „pilkuokosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verju kardinolu“, tačiau vargiai ar jis tokią
tybę vieni
leidiniai
nežabota
įtaką
„tautos
vadui“ paverčia
turėjo, juoba
kad
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
„pilkieji kardinolai“ daugiau veikė per
ir tarnauti tiesai.
prezidentienę
Sofiją. Kaip vėliau pats liuKryžkelėje
tarpjistyrimų
ir vakarais:
tikrovės
dijo, su A. Smetona
dirbdavo
Auksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
rengdavo
spaudai jo
raštus, referuodavo
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laiįvairiais klausimais.
maŠis
Nevinskaitė
– su
įtaka.
bendravimas
A. pastarosios
Merkelį trumpam
mestelėjo į aukščiausią jo žurnalistinėje karjeroje postą – tautininkų oficiozo
„Lietuvos aido“ vyriausiojo redaktoriaus
kėdę. Tiesa, joje pasėdėjo vos septynis
mėnesius (1939 04 13–11 02), nes ir atsirado ne itin planuotai. Kaip liudija Julius Būtėnas, jo pirmtakas šiame poste
Vytautas Alantas staiga buvo atleistas po
Vokietijos pasiuntinio demaršo dėl kažkokio nepalankaus straipsnio apie nacius.
A. Merkelis savo vietą užleido Broniui

Kartu su Audrone
Dirmeikiui.
Tuo metuNugaraite
Kaune buvopamąskalbatysime
žurnalisto
ma,
kad apie
sunkiausia
nuspėtikompetenciją,
orus ir oficio
kasvadovų
trukdokaitą.
daugiau rašyti apie darnų
zo
vystymąsi.
A. Merkelis aktyviai bendradarbiavo
Per šį –leidinį
informaradiofone
skaitėeinančiame
paskaitas, parašė
kecijosradijo
greitkelyje
bus irišnaujųjų
technoletą
vaidinimų,
kurių minėtinas
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jau„Rusiškai
nesimelsime“,
skirtas Mintaunosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
jos (dabar Jelgava) gimnazijos lietuvių
Savukynuatsisakymo
ir Viliumi melstis
Mackoniu,
bus
mokinių
rusiškai
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
40-mečiui
pažymėti.
Žurnale
„Jaunoji
sąjungos
skyriuje, pjeses
klube ir
ilgas sukarta“
išspausdino
„Lietuviškos
stojimas –ir septyniolika
žurnalistikos
vestuvės“
„Lietuviško žodžio
laisvinmetų. (1939
O kaim.).
vėl susiruošime į kelią ir
tojas“
susizgribsime
esantys pasienyje,
laiku
Per pirmąjį bolševikmetį
A. Merkeliui
ir vietoje
atsidūrę kolegos
iš Austrijos
pavyko
prasislapstyti.
Vos Vokietijos
ir
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
SSRS karo frontas nutolo nuo Lietuvos į
žiniasklaidą.
Rytus,
jis buvo paskirtas Raudonojo tešis leidinys
tarsi pasimaroroTaigi
muziejaus,
įkurto –sovietmečio
getymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnanocido dokumentams saugoti, tyrinėti
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
ir
eksponuoti,
vedėju. Kartu
su teisinių
1990-ajame,atstovais,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
institucijų
medikais dalyvasusiruošite
į jį, gėlių neštis
nebūtina,
vo
tiriant besitraukiančios
Raudonosios
tačiau privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
armijos,
NKVD
dalinių
organizuotas
ir širdyje. Lankeliškiuose,
Antraip susitikimas
su ten
žudynes
Panevėžyje,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
Pravieniškėse, Rainiuose. Spalio mėnesį
buvoAurelija
įkurtas Arlauskienė
Studijų biuras sovietų nusikaltimams Lietuvoje tirti, muziejus tapo
jo padaliniu, o A. Merkelis – biuro direktoriaus pavaduotoju. Parengė išsamų
darbą apie bolševikinį terorą. Rankraštis
su dokumentais 1944 m. buvo persiųstas
į Švediją, o vėliau į JAV. Juo rėmėsi Kongreso įsteigtas vadinamasis Ch. Kersteno
komitetas Lietuvos, Latvijos ir Estijos
okupacijai tirti.
Studijų biurui 1942 m. rudenį išsikėlus į Vilnių, A. Merkelis liko Kaune, grįžo
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mapripažinimas
Nevinskaitėtik
– su
pastarosios
įtaka.
Šis
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kad marus
kūnas yra žemės sauja, o žmonių atmintyje
išlieka nemari dvasia, įamžinama dainose, pasakojimuose, literatūros kūriniuose. Vienas iš tokių partizanų, pasiryžusių
galvą paguldyti už savo idealus ir Lietuvos
laisvę, buvo žurnalistas Julijonas Būtėnas.
Gimnazijoje ir universitete
Julijonas gimė 1915 m. Šiaurės Lietuvoje, Dovydų kaime, Pasvalio rajone. Baigė Linkuvos gimnaziją, kuri,
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su jaurinės
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standartus.
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klube irmokyklose
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nariai.
Tarp jų idemetų. Oišsiskyrė
kai vėl skautai
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susizgribsime
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pasienyje,
laiku
grindę savo pasaulėžiūrą tautiškumo
ir
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
tikėjimo pagrindu. Šių dienų jaunimui,
ir Lenkijos papasakos
apie savo
šalių
garbinančiam
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žiniasklaidą.
stilių,
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Taigi
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senamadiška,
tymas,
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listikos
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ninkas, kryptingai savo veiklą apibrėžęs
Aurelija Arlauskienė
jau gimnazijos
suole.
Gimnazijoje jis garsėjo kaip kalbų
mokovas. Nors vienodai gerai mokėsi visus dalykus, kalbos buvo didžiausias jo
potraukis. Vokiečių, anglų, lotynų kalbų
disciplinos J. Būtėno mokslo vertinimo
pažymėjimuose turėjo aukščiausią balą.
Klasės draugai, gyvenę ar gyvenantys
Lietuvoje ar anapus Atlanto, Julijoną
prisimena kaip draugišką, geraširdį, linkusį visiems padėti ir labai kuklų bendramokslį. Itin didelis darbštumas ir
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kalbėjo
vokiškaiprimins
ir angliškai,
iš vadovėlių
ilgametis
spaudosirdarbuotojas
mokėsi
prancūzų
rusų kalbų. LeopolŠalia to
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– su pastarosios
mokytojas
(prisiminkime,
kad tuo įtaka.
metu

universitete dar nebuvo nei žurnalistikos
katedros, nei žurnalistikos kursų, kad pirmasis žurnalistikos profesionalas Juozas
Keliuotis dar tik studijavo Sorbonos universitete), džiaugėsi galėdamas užkrauti
jaunam studentui nelengvą naštą – vertimus iš anglų kalbos, tuometinių populiarių didžiųjų britų laikraščių politinius
straipsnius. Tiksliau sakant, tarptautinės
politikos apžvalgos buvo Julijono Būtėno
žurnalistinio darbo pradžia. Darbas „Ryto“
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naujųjų
technoNepaisant
to, bus
kadirdirbo
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– septyniolika
žurnalistikos
nimo
lėšomis.
Bendrakursiai
prisimena,
metų.
O kai vėl susiruošime
į kelią jis
ir
kad
studijuojamos
profesijos dalykais
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
domėjosi mažiau nei žurnalistikos ir to
ir vietoje
atsidūręaktualijomis.
kolegos iš Austrijos
meto
politinėmis
Be tarpir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
tautinės politikos, jam dar rūpėjo socia
žiniasklaidą.
linės
problemos ir, žinoma, ateitininkų
Taigi
šis leidinys
– tarsi pasimaveikla. J. Būtėnas
išliko nuoseklus
ir karštymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnatas ateitininkas.
listikos
magistralės
kilometre.
Kai 1936
m. dėl politinės
padėties Gal
(vis
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
labiau įsigalint tautininkų valdžiai, vasusiruošite Antano
į jį, gėliųSmetonos
neštis nebūtina,
dinamajam
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tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
„Ryto“ leidimas nutrūko, Julijonas akyse
Būtėir
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Antraip
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su
ten
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jausmu
gali
ir
neįvykti.
naujųjų katalikų intelektualų dienraštį
„XXAurelija
amžius“,Arlauskienė
kurį leido vakarietiškas humanitarines aukštąsias mokyklas baigę,
dar pakankamai jauni profesoriai, humanitarinių mokslų daktarai – literatūrologai Juozas Ambrazevičius ir Jonas
Grinius, sociologas Pranas Dielininkaitis, filosofas Antanas Maceina, žurnalistas Ignas Skrupskelis, istorikas Zenonas
Ivinskis, šviesuoliai kunigai Stasys Yla,
Juozas Prunskis. Tai buvo naujoji prieškario Lietuvos karta, neturinti jokių partinių ar grupinių interesų. Jų interesas
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munistinės Rusijos grėsmę demokratinei
Europai, kurios dalis jau buvo užkrėsta
fašizmo bacilomis. 1936 m. „XX amžiuje“
rašė: „Ar triukšmingai pasidžiaugusi didžiais laimėjimais Rusija neis toliau kurti
tos nesuprantamos, kaukėtos, priešingumų kupinos ir šiurpios mistikos, kuria
gyvena III Internacionalo tėviškė?“
Tarsi nujausdamas Lietuvos laukiančius išmėginimus, studentas J. Būtėnas
„Židinyje“ 1935 m. paskelbė savo programinę kalbą. „Šitoje idėjų, faktų, įvykių

Kartu su Audrone
Nugaraite
pamąsmaišatyje
turim užimti
tokią poziciją,
tysime
apie žurnalisto
kompetenciją,
kuri
įgalintų
mus kiek galima
lemčiau
kas trukdosunkiam,
daugiau atsakingam,
rašyti apie geležidarnų
pasiruošti
vystymąsi.
nės
valios ir energijos, didelio proto mik
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ar žūtis
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ir ilgas
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Lietuvoje.klube
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– septyniolika
žurnalistikos
kituose
(„Studentų
dienos“,
metų. O kai „Mūsų
vėl susiruošime
keliąmeir
savaitraštyje
laikraštis“, įkaro
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
tais – laikraštyje „Į laisvę“, pokario Voir vietoje „Žiburiuose“).
atsidūrę kolegosAptariamuoju
iš Austrijos
kietijoje
ir Lenkijos papasakos
savo šalių
laikotarpiu
nuolatiniu apie
korespondentu
žiniasklaidą.
dirbo
„XX amžiuje“, kuris tuo metu turėTaigi šistiražą
leidinys
– intelektualumu
tarsi pasimajo didžiausią
ir savo
tymas,
paskirtas
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Dėl
listikos
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Aurelijasąjungą.
Arlauskienė
žurnalistų
Tais pačiais metais
redakcijos rūpesčiu išsiųstas į Paryžių
studijuoti politikos mokslų, bet iš esmės – būti dienraščio korespondentu
Paryžiuje. Europa jau stovėjo ant karo
slenksčio. Net nespėjusiam apšilti kojų
Prancūzijos sostinėje, jam buvo patarta
kuo greičiau grįžti į Lietuvą. Vokietija
užpuolė Lenkiją, siena su Vokietija uždaroma. Paryžiuje nuolatiniai aliarmai...
Per Belgiją, Švediją, Latviją vargais negalais pasiekė namus. Taigi mokytis
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Viliumi Mackoniu,
bus
žurnalisto
kelias, pavojinstabtelėjimų
kiekviename
gas,
kryptingas,
liudijantis Žurnalistų
jo vientisą
sąjungos skyriuje,
klube irblaškymosi
ilgas suasmenybę,
nepripažįstančią
stojimas
– Jo
septyniolika
ir
dvejonių.
misija šioje žurnalistikos
organizacijometų.
O kai
susiruošime
į keliąper
ir
je
– ryšiai
su vėl
pogrindžio
žmonėmis
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
abi okupacijas – nacių ir sovietų. Karo
ir vietoje jis
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
pradžioje
vėl grįžo
į Lietuvą,
kad gair
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
lėtų įsitraukti į pogrindinio „Į laisvę“
žiniasklaidą.
laikraščio,
nukreipto prieš nacius ir soTaigi
šis Nuo
leidinys
pasimavietus,
darbą.
1941–m.tarsi
rudens
VDU
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnavedė praktinį seminarą studentams žurlistikos magistralės
kilometre.
Gal
nalistams
ką tik įsteigtoje
Sociologijos
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
ir
žurnalistikos
katedroje.
Bet šio darbo
susiruošite
jį, gėlių
neštis
nebūtina,
nemėgo,
tad į1942
m. vėl
išvyko
į Berlytačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
ną. Pagal universiteto vadovybės akyse
dokuir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
mentus – žurnalistikos studijoms pagilaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
linti. O iš tikrųjų pogrindiniam darbui:
Aurelija
Arlauskienė
dirbti
laikraščio
„Į laisvę“ korespondentu-komentatoriumi, teikti informaciją
užsienio žurnalistams apie padėtį Lietuvoje, nacių ir sovietų karo frontuose.
Gyventi Berlyne darėsi pavojinga, tad
J. Būtėnas 1943 m. vėl grįžo į Kauną. Čia
dirbo besikuriančios Vietinės rinktinės
štabe kaip karininkas spaudos ir informacijos reikalams. 1944 m. suimtas gestapo, drauge su kitais štabo karininkais
atsidūrė Salaspilio koncentracijos stovykloje. Frontui artėjant prie Latvijos,
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R e d a k t o r ė s: vakar
ž o d i s ir šiandien
Ž urnalist ų liudijimai

Stabtelėjus
stopabėgo
kartu sužurnalistikos
kitais likimokaitos
draugais.
telėje
bus
galimybė
kartu
su
DainiuTrečią sykį atsidūrė Berlyne, bet jau kaip
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
pabėgėlis
iš Tėvynės.
Kelias
į Lietuvą
raidą,atkirstas.
o su Laimute Jankevičiene –
buvo

periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė
priminsir teisės
aktus, o
Pokario Vokietija
lietuvių
ilgametis
veikla spaudos darbuotojas LeopoldasJulijonas
Rozga rėš
tiesą buvo
apie labai
juos. reikalinBūtėnas
Rytis Juozapavičius
padės nustatyti
gas Vokietijoje
atsikuriančiam
VLIK‘ui.
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Buvo įkurtas VLIK‘o Informacijos Gaibiudys kuris
skaičiais
tiesą„Eltą“
apie mus
ir
ras,
1945liudys
m. atkūrė
ir pravisuomenės
Į profesionalios
dėjo
leisti josnuomonę.
biuletenius.
Biuro vedėju
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
paskirtas
J. Būtėnas.
„Eltos“
darbuotojai
Aurelija
Juodyte.
rengdavo informacijas, straipsnius, meAnalizuodami,
kaip laikomės
savo
morandumus
ir siuntinėdavo
įvairioms
profesijosagentūroms,
kelių taisyklių,
spaudos
laisužsienio
laisvojo
pasaulio
vės perėjoje
partrenktą
spaudai.
Vis darpamatysime
viltasi, kad Europos
paetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešdalijimas nebus toks tendencingas, kad
kosimenebus
atsako,
kodėl
demokratinę
verRusija
tokia
gobši,
o jeigu nugalėtybę nesusitars
vieni leidiniai
paverčia
nežabota
tojai
gražiuoju
– naujas
karas
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
neišvengiamas... Anot istoriko Zenono
ir tarnauti
tiesai.
Ivinskio,
„mes
netikėjome, kad vakarieKryžkelėje
tarppusę
tyrimų
ir tikrovės
čiai užleis sovietams
Europos“.
Auksė
BalčytienėPfulingenas
supažindins–sutaivėjais,
Viurzburgas,
viepučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laitovės, kuriose VLIK‘as ir jo Informacima biuras
Nevinskaitė
– supopastarosios
įtaka.
jos
blaškėsi
karo nugalėtojų
amerikiečių ir prancūzų zonas. J. Būtėnas skaudžiai išgyveno prisitaikymą
prie naujų pabėgėlio gyvenimo sąlygų.
Laiške broliui Petrui jis rašė: „Dabartinis gyvenimas – amžino netikrumo,
stumdymosi, tąsymosi, be prošvaisčių
ir pragiedrulių... Taip viskas įgriso, kad,
dievaži, mesčiaus vėl į kokią avantiūrą,
jeigu tik būtų kokia prasmė.“ Prasmė
buvo jo rašomuose ir redaguojamuose „Eltos“ biuleteniuose, kurie Vakarų

Kartu su irAudrone
Nugaraite
pamąspolitikus
diplomatus
informuodavo
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
apie okupuotos Lietuvos padėtį ir pakas trukdo daugiau
darnų
sipriešinimo
augimą. rašyti
Be to,apie
J. Būtėnas
vystymąsi.
bendradarbiavo
Pfulingene leidžiamaPer šį leidinį
me Lietuvių
frontoeinančiame
biuletenyje informa„Į laisvę“,
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
Augsburge
susibūrusių
lietuvių technokultūrilogijų savaitraštyje
stotelė, kur susitiksime
su jauninkų
„Žiburiai“. 1946
m.
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
Hanau stovykloje vykusiame žurnalistų
Savukynu ir skirtame
Viliumi Mackoniu,
bus
suvažiavime,
lietuviškos knystabtelėjimų
Žurnalistų
gos
400 metų kiekviename
ir Lietuvos žurnalistų
sąsąjungos25skyriuje,
klube ir ilgas
sujungos
metų sukaktims
paminėti,
stojimasLietuvių
– septyniolika
atkurta
žurnalistųžurnalistikos
sąjunga. Jumetų. OBūtėnas
kai vėl1947
susiruošime
į kelią
ir
lijonas
m. rugpjūtį
buvo
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
išrinktas į jos valdybą ir tapo antruoju
ir vietoje atsidūręValdyba
kolegos buvo
iš Austrijos
vicepirmininku.
veikli.
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
Tų pačių 1947 m. spalį numatyti planai
žiniasklaidą.
rodo
jos užmojų platumą: organizuoti
Taigi šis
leidinysfondą,
– tarsisteigti
pasimažurnalistų
savišalpos
LŽS
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnapremijų fondą, organizuoti naujų žurnalistikos
magistralės
kilometre.
Gal
listų
rengimo
kursus, skirti
stipendijas
1990-ajame,žurnalistiką
o gal 2007-ajame…
norintiems
studijuotiJeigu
unisusiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
versitetuose, išleisti sąjungos metraštį.
tačiau privalu
įžiebti
žiburiukus akyse
Julijonui
Būtėnui
to neužteko...
ir širdyje.
susitikimas
su ten
1948 m. Antraip
įvyko lemtingas
jo susitikilaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
mas su Juozu Lukša-Daumantu. Julijonas
Aurelija
pamatė
tikrą,Arlauskienė
o ne popierinį laisvės kovotoją, pažinusį bunkerių kvapą ir kovos
su okupantais kasdienybę. Ir jis pajuto
skolą paliktai Tėvynei. Lukšos į jo sąmonę įmestas grūdas grįžti į Lietuvą kaip
intelektualui kovotojui sudygo po poros
metų. Noras grįžti į miškuose kovojančią
Lietuvą stiprėjo drauge su prasidėjusia
tėvynainių emigracija į Vakarus. J. Būtėnas irgi buvo viliojamas išvažiuoti į JAV.
„Draugo“ redaktorius kun. Juozas Prunskis nuolat jam rašė kviesdamas į „Draugą“,
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R e dy tė.
a k tSoąržiė nė
s žs oį kait
d i s as Ju l ij onas
A l dona Ž e mait

Stabtelėjus
žurnalistikos sąlygas
kaitos stosiūlydamas
kuo palankiausias
ten
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuįsikurti. Į Čikagą laiškais kvietė ir brolis
mi Radzevičiumi
aptarti vis
žurnalistikos
Petras.
1949 m. J. Būtėnas
dėlto nutaraidą,
o su
Laimute Jankevičiene
–
rė
pradėti
priešemigracines
procedūras.
periodikos
virsmą.
Ten pat Liudvika
Bet,
kaip aiškina
jo amžininkai,
tuo metu
Meškauskaitė
primins
o
buvę
kartu su juo,
kažkas teisės
sukeitėaktus,
jo plauilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopolčių
rentgeno
nuotrauką
su kažkokio
lidas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
gonio nuotrauka, ir Julijonas emigracijai
Juozapavičius
padėsproblemų.
nustatyti
tapo Rytis
netinkamas
dėl sveikatos
žurnalistikos
o Vladas
GaiManoma,
kad skaidrumą,
tas sukeitimas
sąmoningai
dys skaičiais
tiesą
apie mus
ir
padarytas.
Šitąliudys
įvykį J.
Būtėnas
palaikė
visuomenės
Į profesionalios
Dievo
pirštu, nuomonę.
ir tai tik sustiprino
jo pažurnalistikos
kartu
su
siryžimą
grįžtipaieškas
į prieš leisimės
okupaciją
kovoAurelija
Juodyte.
jančią Lietuvą. Tą pasiryžimą dar labiau
Analizuodami,
kaip
laikomės
savo
pakurstė
vėl į Vokietiją
1950
m. nelegaliai
profesijos
keliųLukša,
taisyklių,
laisatvykęs
Juozas
kurisspaudos
iš prancūzų
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
žvalgybos
galutinai
perėjo amerikiečių
etiką. Ir kartu
su Pirmoji
Romu Gudaičiu
iešžvalgybos
žinion.
desantininkų
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vergrupė – Juozas Lukša, Klemensas Širvys,
tybę vieni Trumpis
leidiniai –paverčia
Benediktas
išskrido nežabota
į Lietuvą
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1950 m. spalio 3 d., o juos lydėjo...
Juliir
tarnauti
tiesai.
jonas Būtėnas. Po to naktinio skrydžio
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
(įskridimo
į okupuotos
Lietuvos
teritoAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
riją) laiške Nijolei Bražėnaitei-Lukšienei
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o LaiJ. Būtėnas rašė: „O ir vyrišką širdį
nyma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
kuma apėmė brangiam bičiuliui tamson
dingus, ir skolos jausmas visą laiką nesiliauja persekiojęs.“
Kelionė į mirtį
1951 m. pradžioje, jau mokydamasis
amerikiečių žvalgybos mokykloje Kaufbeurene, gavo penktą šifruotą J. Lukšos
pranešimą, kuriame šis prašo atsiųsti
intelektualių pajėgų silpstančiam partizanų pasipriešinimui. Draugai ir bendraminčiai patarė nerizikuoti, nes jo žygis

su vis
Audrone
Nugaraite
pamąsįKartu
Lietuvą
tiek būsiąs
beprasmis.
Bet
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
1951 m. balandžio 19-osios naktį J. Būkas trukdo
darnų
tėnas
išskridodaugiau
drauge rašyti
su Jonuapie
Kukausku,
vystymąsi.
kuris
jau Lietuvoje perėjo MGB žinion.
PerJulijonas
šį leidinįBūtėnas
einančiame
informaAr
yra žmogus
lecijos greitkelyje
techno-jį
genda?
Daugumabus
su ir
juonaujųjų
bendravusių,
logijų stotelė,
kur
susitiksime
su jaumylėjusių
ir apie
jį savo
prisiminimuose
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
pasakojusių žmonių atsakytų – taip. LeSavukynu
bus
gendinis
yrairjoViliumi
skrydis į Mackoniu,
Lietuvą, į priešo
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
okupuotą
teritoriją
– sąmoningai
pasisąjungos
skyriuje, klube
rinktas
ir apgalvotas
žygis, ir
nesilgas
1951sum.
stojimas – septyniolika
žurnalistikos
partizaninis
pasipriešinimas
Lietuvoje
metų.
O kai Taigi
vėl susiruošime
į keliąkad
ir
vos
ruseno.
jis, suvokdamas,
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
kova beprasmiška, vis tiek ryžosi pulti į
ir vietoje
atsidūrę kolegos
Austrijos
ją,
lyg į liepsnojantį
laužą, ir iš
sudegti
joje.
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
JAV lietuvių visuomenės veikėjas, ekonožiniasklaidą.
mistas
Juozas Pažemėnas savo atsiminiTaigi
šiskad
leidinys
– likimą
tarsi pasimamuose rašė,
Julijono
nulėmė
tymas,
paskirtas
kažkuriame
du atsitiktinumai: Vokietijoje žurnaveikusi
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
emigracinė komisija, kuri sąmoningai
ar
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
nesąmoningai supainiojo dokumentus,
susiruošite
į jį,Būtėno
gėlių neštis
nebūtina,
leidusius
vietoj
į Ameriką
išvyktačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse–
ti kitam žmogui; antras atsitiktinumas
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
netikėta
pažintis
ir karšta
draugystė
su
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
J. Lukša-Daumantu, kuris iš J. Būtėno išpešėAurelija
pažadą, Arlauskienė
kad jis grįš į Lietuvą padėti
partizaniniam judėjimui – ne ginklu, o
intelektualiu bagažu. J. Būtėnas tą pažadą
Lukšai vykdė kaip šventą įsipareigojimą,
nes buvo pareigos žmogus.
Atsiminimų autoriai (bendraklasiai,
studijų draugai, bendradarbiai, okupacijų meto kovų bendražygiai) mini tuos
pačius jo asmeninius bruožus: idealizmas, kuklumas, draugiškumas, humoras
ir gera nuotaika, pasiaukojimas ir noras
pasitarnauti kitam žmogui. Apie jį, kaip
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žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
Aurelija Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
Analizuodami, kaip laikomės savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
profesijos kelių taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos
papasakos apie savo šalių
Ž urnalist
ų liudijimai
R e d a k t o r ė s: vakar
ž o d i s ir šiandien
vės perėjoje pamatysime partrenktą
žiniasklaidą.
etiką. Ir kartu
Romu
Gudaičiu
iešTaigi šis leidinys
– netiko!
tarsi pasimatokiai
misijai
Bet jis
žurnalistą,
teigia,su
kad
tai buvo
savo atlieStabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoKartu pavojingai
su Audrone
Nugaraite
pamąskosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnapasiryžo
ir žuvo.“
kamo
darbo
entuziastas,
telėje bus
galimybė
kartu ekspresyvios
su Dainiutysime apie
žurnalisto kompetenciją,
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
Julijonas
Būtėnas
buvo apie
žurnalistas
kalbos
atstovas,
didelis
džentelmenas,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti
darnų
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
tarptautininkas
par excellence. Mokėjo
neužgaulus
turėjęs aiškią
raidą, o supokalbiuose,
Laimute Jankevičiene
–
vystymąsi.
ir tarnauti tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
septynias
kalbas, turėjo
platų
nuomonę
ir drąsiai
reiškęs.
Vienas iš
periodikos
virsmą.jąTen
pat Liudvika
Per šį užsienio
leidinį einančiame
informaKryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
akiratį,
aštrią, sąmojingą
plunksną,
suatsiminimų
autorių,
anuometinis
gestapoo
Meškauskaitė
primins
teisės aktus,
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
technoAuksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
gestyvų
stilių. kur
Jis galėjo
daug nuveikti
kalinys
ir žymus
Vokietijos
laikų Leopolpokario
ilgametis
spaudos
darbuotojas
logijų stotelė,
susitiksime
su jaupučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
pokario
išeivijos
gyvenime. Virginijumi
Darbo vieta
bei
veikėjas
das Amerikos
Rozga rėšlietuvių
tiesą apie
juos. Adolfas
nosios kartos
žurnalistais
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija
Arlauskienė
jo
laukė Čikagos
„Drauge“.
Tačiau tapo...
Damušis
liūdnąpadės
tiesą: nustatyti
„Aš jam
Rytispaliudija
Juozapavičius
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
„laisvojo
pasaulio
lietuvių šviesiąja
auka,
parašiau:
nesitikėkit
tokio odalyko
žurnalistikos
skaidrumą,
Vladas(karo)
Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
išdavimo
(Vakarų)
auka,
kaip
ir
visa
išdys
Vakarų,
elkitės
pagal
savo
sąlygas,
venskaičiais liudys tiesą apie mus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas Liesutuvos
rezistencija,
kaip
ir
viso
pavergto
kite,
jei
galima,
aukų.“
Tai
buvo
rimtas
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
pasaulio
(prof.
Juozas
įspėjimas,
ir J. paieškas
Būtėnas tikrai
suvokė,
žurnalistikos
leisimės
kartukad
su
metų. O pasipriešinimas“
kai vėl susiruošime
į kelią
ir
Brazaitis).
Būtėno
bendražygis,
skrenda
savo mirtį. Bet, anot dr. Juozo
Aurelijaį Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,pogrinlaiku
dinio
(nacių
laikais)
leidinio
„Į laisvę“
Kazicko,
„pasiaukojimas
ir visa esybe
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
ir vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
redaktorius
Strabulis
daro šalių
išvabandymas
patarnauti
kitam žmoprofesijos padėti,
kelių taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijos Antanas
papasakos
apie savo
dą:
„Manyčiau, kad Julijono gyvenimas ir
gui
ypač svarbi,
gili ir reta
J. Būtėno
vėsbuvo
perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
likimas
būtų
prototipas
savybė.“
teisininkas
Henrikas
Žemelis,
etiką. IrOkartu
su Romu
Gudaičiu
iešTaigi
šispuikus
leidinys
– tarsi literatūripasimakosime atsako,
kodėlapie
demokratinę
vertymas,
paskirtas
žurnaniam
meno
kūriniuikažkuriame
– herojinei epopėjai
šiandien
rašydamas
anuos laikus,
tybę vieni
leidiniai
nežabota
listikos
magistralės
ar
dramatinei
tragedijai.“kilometre. Gal
tiesiai
pasako:
„Juk jispaverčia
(J. Būtėnas)
tikrai
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
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2

minimas kaip žurnalistas, kuris tapo gerbiamas būtent dėl to, kad vienas pirmųjų veržėsi prie anuomet uždraustų temų:

mas išsitraukia vieną maišelį su grūdais,
padeda jį ant stalo, tada padeda antrą,
trečią. Atriša juos ir sako: „Na, kolegos,
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gėlių krepšelio likučius. Mintis dūrė kaip
peilis – mirties šešėlis virš namo griuvėsių.
Šiandien, rytoj, visada…“
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einančiame
informane kaip
tikras pareigas.
Gal
cijos
greitkelyje
ir jam
naujųjų
technoir
galėjau
pasiūlytibus
tapti
pavaduotoju.
logijų
kur (...)
susitiksime
su jauBet
to stotelė,
nepadariau.
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Redaktorės žodis

Korespondentas užsienyje.
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– to paties ordino
Kasavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
įprasto vedamojo pateikta informacija su
valieriaus kryžiumi,
o Darius,
metus
ir tarnauti
tiesai.
susiruošite
į jį, gėlių
neštistrejus
nebūtina,
rubrika
„Atsiprašome
Lenkijos“ – spausėjęs
Lietuvos
ambasadoriaus
Lenkijoje
parKryžkelėje
tarp „Piktinimą
tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
dinamas
straipsnis
kelianti
eigas, – Komandoro kryžiumi. NuotraukoAuksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
ir
širdyje. Antraip susitikimas su ten
„Eltos“
dezinformacija“.
Iš karto
pamaje – visa šeima po Kavalieriaus kryžiaus A.
pučiančiais
šalies žiniasklaidoje,
o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
čiau
savo pavardę.
Man buvo reiškiamas
Degučiui įteikimo Lenkijos Ministrų Tarybos
ma Nevinskaitė už
– su
pastarosioskurioje
įtaka.
Aurelija
Arlauskienė
nepasitikėjimas
informaciją,
rūmuose
(iš kairės)
Algimantas Degutis, Len-

B

aš esą apšmeižiau Lenkijos vadovus, pradedant prezidentu, pavadinęs juos komunistinės Lenkijos agentais.
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kijos Prezidento Adomo Mickevičiaus fondo
pirmininkas profesorius Edmundas Pawlakas, Edita Degutienė ir Darius Degutis

R esp
d aonde
k t o nt
r ėas
s žuž
o si
d iesnyj e. Ar juo būt i sun ku?
A l g imant as D e g ut is . Kore

Stabtelėjus žurnalistikos
kaitos– sto„Jergutėliau,
dabar man galas“,
sutelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiušnabždėjau ir kaip pakirstas susmukau
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kėdėje.
raidą,
o su Laimute
–
Pamačiusi,
matyt, ne Jankevičiene
kokią mano veiperiodikos
virsmą. Ten
Liudvika
do
išraišką, tuometinė
biuropat
sekretorė,
iki
Meškauskaitė
primins teisės
aktus,
o
šiol
Lietuvos ambasados
Lenkijoje
kanilgametisvedėja
spaudos
darbuotojas
celiarijos
dirbanti
Teresė LeopolKielmer
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
susirūpinusi paklausė:
Juozapavičius
padės nustatyti
– Rytis
Kas atsitiko?
Gal vandens?
žurnalistikos
o Vladas Gai– Geriau koskaidrumą,
nors stipriau...
dysIr skaičiais
tiesą
apie
mus ir
vienu ypuliudys
išgėriau
viskio
taurelę.
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
Su tuo laikraščio
egzemplioriumi,
kurį
žurnalistikos
leisimės
kartu
su
išsaugojau
iki paieškas
šiolei, išėjau
į gatvę
ir tiAurelija
Juodyte.
krai nežinojau, kur eiti. Suvokiau tik vieAnalizuodami,
kaip gal
laikomės
savo
na: būsiu
atšauktas namo,
net atleistas
profesijos
keliųaprimęs,
taisyklių,
spaudos
laisiš
darbo. Kiek
grįžau
į biurą
ir
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
ėmiau sklaidyti laikraščius, ieškodamas
etiką.informacijos,
Ir kartu su Romu
Gudaičiu
iešsavo
dėl kurios
„Kurier
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verWilenski“ atsiprašė Lenkijos. Radau. Tai
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
buvo
tik vienas
sakinys:
„Pasirodo,
kad
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
Lenkijos prezidentas Lechas Walęsa,
ir tarnautiužsienio
tiesai. reikalų ministras
Lenkijos
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
Krzysztofas
Skubiszewskis
ir kiti
žinomi
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
lenkų politikai buvo komunistiniovėjais,
saupučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laigumo agentai“ ir parašas: A. Degutis,
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
„Eltos“
koresp. Daugiau
nieko.
Čia turime grįžti šiek tiek atgal.
Lenkijoje politinė situacija buvo gana
įtempta. Keitėsi premjerai. Lenkijos vyriausybės vadovu tapo buvęs „Solidarumo“
advokatas Janas Olszewskis. Jis vidaus
reikalų ministru paskyrė kraštutinumus
mėgstantį politiką Antonį Macierewiczių.
Nepraėjus nė porai mėnesių ministras paskelbė 72 politikų, bendradarbiavusių su
komunistinės Lenkijos saugumu, sąrašą.
Jame buvo konkrečiai įvardintas Lenkijos

Kartu su Audrone
Nugaraite
prezidentas
Lechas Walęsa,
kuris pamąsesą nettysime
žurnalisto
kompetenciją,
gi
turėjoapie
slapyvardį
„Bolekas“.
Sąraše puikas trukdo
rašyti
apiepolitikų
darnų
kavosi
pačių daugiau
žinomiausių
lenkų
vystymąsi.Visas Lenkijos politinis gyvenipavardės.
šį leidinį
einančiame
informamas Per
tiesiog
kunkuliavo,
o L. Walęsa
vos ne
cijos greitkelyje
bus irkonferencijas,
naujųjų technokasdien
rengė spaudos
aišlogijų stotelė,
kur
susitiksimesaugumu
su jaukindamas,
kad su
komunistiniu
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
jis nieko bendro neturįs. Šią „karštą“ inSavukynuaširir Viliumi
bus
formaciją
perdaviauMackoniu,
į Lietuvą, tačiau
stabtelėjimų
kiekviename
su
plačiu dienraščio
„Gazeta Žurnalistų
Wyborcza“
sąjungos skyriuje,
klube jog
ir ilgas
sukomentaru,
kuris tvirtino,
negalima
stojimas
žurnalistikos
šiaip
sau, –beseptyniolika
jokių įrodymų,
apkaltinmetų.
O kai
vėl susiruošime
į kelią ir
ti
niekuo
nekaltų
žmonių. Komentaras
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
buvo netrumpas, ir jame išsakyta inforir vietoje
atsidūrę kolegos iš Austrijos
macijos
esmė.
ir Lenkijos
papasakospavaduotojas,
apie savo šalių
„Eltos“ direktoriaus
jau
žiniasklaidą.
miręs, todėl neminėsiu jo pavardės, koTaigi nubraukė.
šis leidinys„Kurier
– tarsi Wilenski“
pasimamentarą
tymas,
paskirtas
kažkuriame
budintis redaktorius nubraukė daržurnakeletą
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
sakinių. Liko tik vienas teiginys: Lenkijos
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
vadovai
– komunistinio
saugumo agentai.
susiruošite
jį, gėlių
neštis
nebūtina,
Nežinau, į kaip
parėjau
namo.
Viską
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
mačiau kaip pro miglą. Tik liepiau žmoir širdyje.
Antraipir susitikimas
su ten
nai
krautis daiktus
laukti nurodymo
išlaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
važiuoti iš Lenkijos.
Aurelija
Kitą
dienąArlauskienė
nuėjau į Lenkijos Užsienio
reikalų ministeriją pas gerą savo bičiulį – spaudos departamento direktorių
Wladyslawą Klaczynskį. Jis mane sutiko
žodžiais: „Jau žinau, tačiau netikiu, kad
taip tu galėjai parašyti. Beje, Prezidentas
ant tavęs nepyksta.“
Aš jam paaiškinau, kad informacija buvo visiškai kitokia. Paprašė atnešti.
Atnešiau, išverčiau į lenkų kalbą.
– Neturiu prie ko prikibti. Normali
informacija. Tu taip į Vilnių ir
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R e d a k t o r ė s: vakar
ž o d i s ir šiandien
Ž urnalist ų liudijimai

Stabtelėjus
kaitos
stoparašyk,
– siūlė žurnalistikos
diplomatas, beje,
vėliau
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuilgus metus dirbęs Lenkijos ambasadomi Radzevičiumi
riumi
Ispanijoje. aptarti žurnalistikos
raidą,
o sumanęs
Laimute
–
O PAP
laukėJankevičiene
naujas smūgis.
periodikos
virsmą.
Ten Gurskis
pat Liudvika
„Eltos“
direktorius
Adolfas
atsiunMeškauskaitė
primins
teisėsvyriausybė
aktus, o
tė
lakonišką faksą,
kad Lietuvos
ilgametis
spaudoskuo
darbuotojas
Leopolprašo
pasiaiškinti,
remdamasis
koresdas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
pondentas A. Degutis apšmeižė Lenkijos
RytisŽodžiu,
Juozapavičius
padės
vadovus.
dar viena
vinisnustatyti
į mano
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
žurnalistinį karstą. Ilgai mąsčiau ir Gainudys skaičiais
liudys
tiesą išsamų
apie mus
ir
sprendžiau
gintis.
Parašiau
laišką,
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
skirtą
Lietuvos
Atkuriamojo
Seimo piržurnalistikos
paieškas
leisimės kartu
su
mininkui,
Lietuvos
premjerui,
„Kurier
Aurelija
Juodyte.
Wilenski“ redaktoriui ir „Eltos“ direktoriui.
Analizuodami,
kaip buvau
laikomės
savo
Įdėjau
ir informaciją, kurią
pasiuntęs
kelių laukti.
taisyklių,
spaudos
įprofesijos
Lietuvą. Beliko
Praėjo
diena,laisdvi,
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
trys… Vilnius tyli. Supratau, kad mano paetiką.šviesėja.
Ir kartuLaimei,
su Romu
Gudaičiu
iešdangė
kad savo
medžiagas
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veriš Varšuvos aš siunčiau ne tik į „Eltą“, bet
vieni leidiniai
nežabota
irtybę
į Lietuvos
Seimą. Čiapaverčia
„Kurier Wilenski“
savivale, o Zbignevas
kiti sugeba
išlikti garbingi
redaktorius
Balcevičius
ir rado
ir
tarnauti
tiesai.
visą mano rašinio versiją.
Kryžkelėje
tyrimų
ir tikrovės
Gal
po kokiostarp
savaitės,
atėjęs
į biurą
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
paskaityti „Kurier Wilenski“, trečiajame
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laipuslapyje radau straipsnį „Atsiprašome
maDegučio“.
Nevinskaitė
– su pastarosios
A.
Neminėsiu
jo turinio.įtaka.
Jame
buvo išspausdintas mano laiškas ir komentaras, į „šuns dienas“ sudirbantis
„Eltos“ redaktorius.
52 metus esu žurnalistikoje, iš jų 13 –
praleidau Varšuvoje. Ir supratau, kad
korespondento darbo užsienyje sėkmė
nemažai priklauso nuo kontaktų su „motinine“ redakcija, nuo redagavimo kvalifikacijos ir geranoriškumo. Trejus metus
dirbau „Eltoje“ ir septynerius BNS. Tas
darbas skyrėsi kaip diena ir naktis. Tiesa,

Kartu
Audrone Nugaraite
pamąsir
BNSsupasitaikydavo
„nuredagavimo“,
tysimetaiapie
tačiau
buvožurnalisto
reti atvejai,kompetenciją,
kurių ir prisikas trukdo
daugiau rašyti apie darnų
minti
nesinori.
vystymąsi.
Jauniems žmonėms galbūt darbas užPer atrodo
šį leidinį
einančiame
sienyje
labai
viliojantis:informajuk esi
cijos greitkelyje
buskada
ir naujųjų
technosavarankiškas,
dirbi
nori, rašai
apie
logijų
susitiksime
su jauką
nori.stotelė,
Netiesa.kur
Dešimt
metų Varšuvoje
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
man tekdavo keltis kasdien, išskyrus saSavukynu pusę
ir Viliumi
Mackoniu,
vaitgalius,
penkių ryto.
Žiemą irbus
vastabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
sarą,
nepriklausomai
nuo oro.
Kadangi
sąjungos
skyriuje,
klube ir ilgas
sulėšų
lenkiškiems
laikraščiams
prenumestojimas
– septyniolika
žurnalistikos
ruoti
nebuvo,
tai susitariau
su Lietuvos
metų. O kai
susiruošime
į kelią ir
ambasada,
jogvėl
aš jiems
skirtus laikraščius
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
pasiimsiu 6 val. ryto, parsivešiu namo,
ir vietoje atsidūrę
iš Austrijos
perskaitysiu,
o 9 val.kolegos
pristatysiu
diplomair
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
tams. Taip ir dirbau.
žiniasklaidą.
Kita problema – bendravimas su žmoTaigi
šis leidinys
– tarsi pasimanėmis,
kolegomis
žurnalistais.
Pamenu
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaatvejį, kai atvažiavau dirbti į Varšuvą
ir
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
buvau akredituotas Lenkijos Užsienio rei1990-ajame,
o gal PAP
2007-ajame…
Jeigu
kalų
ministerijoje,
paskelbė apie
tai
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
informaciją. Juk buvau pirmasis Lietuvos
tačiau privalu įžiebti
žiburiukus
akyse
korespondentas
Lenkijoje
po Antrojo
ir širdyje. karo.
Antraip
su ten
pasaulinio
Manesusitikimas
užplūdo vietos
lailaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
kraščių žurnalistai su prašymais duoti inAurelija
Arlauskienė
terviu,
nes tuo
laikotarpiu Lietuvai buvo
skiriama tiek dėmesio, kiek Baltarusijai,
Ukrainai ir Rusijai kartu paėmus.
Pamenu, kalbėjausi su jaunimo laikraščio
„Sztandar Mlodych“ atstovu. Suprantama,
jis neapsiėjo be klausimo apie Panerių
šaulius, kurie šaudė žydus. Aš jam pasakiau, kad reikia skirti dvi rūšis šaulių:
tarpukario Lietuvos šaulių organizaciją,
kuri buvo taiki, ir žmogžudžius kriminalistus, kurie šaudė žmones. Nors turėjau
informaciją autorizuoti, bet išspausdino
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R esp
d aonde
k t o nt
r ėas
s žuž
o si
d iesnyj e. Ar juo būt i sun ku?
A l g imant as D e g ut is . Kore

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais
liudys
apie mus
ir
Lietuvai
ir Lenkijai
tapustiesą
strateginiais
partnevisuomenės
Į profesionalios
riais
santykiai nuomonę.
tarp abiejų šalių
politikų suinžurnalistikos
paieškas vizito
leisimės
kartutuosu
tensyvėjo.
Prieš vykdamas
į Lietuvą
Aurelija
Juodyte.
metinis Lenkijos premjeras, šiuo metu einantis
Europos
Parlamento pirmininko
pareigas Jerzis
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
Buzekas
davėkelių
interviu
Lietuvosspaudos
žurnalistams,
profesijos
taisyklių,
laisdirbantiems
Varšuvoje.
Po
susitikimo
jis
mievės perėjoje pamatysime partrenktą
lai
sutiko
kairės: Lenkijos
etiką.
Ir nusifotografuoti.
kartu su RomuIš Gudaičiu
iešlietuvių leidinio „Aušra“ korespondentė Živikosime atsako, kodėl demokratinę verlė Makauskienė, Lenkijos premjero asistentė,
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
premjeras Jerzis Buzekas, Lietuvos koresponsavivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
dentai Edita ir Algimantas Degučiai
ir tarnauti tiesai.
A. Degučio asmeninio archyvo nuotr.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Lai-į
man
neparodę
ir šias
abi sąvokas suplakė
ma Nevinskaitė
– suŠįpastarosios
vieną.
Vėl kilo audra.
kartą į maneįtaka.
strėles laidė kažkoks profesorius iš Kanados
Ryszardas Szawlowskis, kurį laiką buvęs
vadinamųjų buvusių Lenkijos rytinių žemių organizacijų federacijos pirmininku.

Kartudalyvaujant
su Audrone
Nugaraiterenginyje,
pamąsMan
kažkokiame
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
jis šaukė, kad Lietuvos žurnalistas stojo
kas trukdo
ginti
Paneriųdaugiau
šaulių. rašyti apie darnų
vystymąsi.
Vienu metu Lenkijoje buvo prasiPerkovos
šį leidinį
informadėjusi
dėl einančiame
Lietuvos lenkų
teisių
cijos greitkelyje
ir naujųjų
technokampanija.
Beje, bus
ji tęsiasi
ir dabar,
tik
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jaupersikėlė
į Europarlamentą.
Ji ypač
sunosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
stiprėjo prieš pasirašant tarpvalstybinę
Savukynu
bus
sutartį
1994irm.Viliumi
Piketai Mackoniu,
ir demonstracistabtelėjimų
kiekviename
jos
vykdavo prie
Lietuvos Žurnalistų
ambasados,
sąjungos
skyriuje,
klube
ir ilgaspastasuprie
Lenkijos
Ministrų
Tarybos
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
to,
kai atvykdavo
aukšto rango
svečių iš
metų. O kai
vėl susiruošime
į kelią su
ir
Lietuvos.
Nusprendžiau
susipažinti
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
vienu iš šių piketų rengimo organizatoir vietoje
atsidūrękavos.
kolegos
iš Austrijos
rių.
Pasikviečiau
Pasikalbėjome.
ir Lenkijos
papasakos
apie savo
šalių
Paaiškėjo,
kad
jis apie Lietuvos
lenkų
gyžiniasklaidą.
venimą žino tik iš nuogirdų. Kažkas pašis leidinys
pasimasakė,Taigi
kad jiems
blogai, –ir tarsi
to pakako.
Po
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaporos mūsų pokalbių šis žmogus
pasilistikosiš Lietuvos
magistralės
traukė
lenkų kilometre.
gynėjų gretų.Gal
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Kita vertus,
darbas
svetimoje Jeigu
šalyje
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
ne tik padeda ją gerai pažinti, priverčia
tačiau privalu
įžiebti
pakeisti
nuomonę
apie žiburiukus
jos žmones,akyse
bet ir
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
sudaro galimybes susirasti naujų draugų,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
susitikti su įdomiais žmonėmis.
Aurelija
Arlauskienė
Man
teko laimė
būti tarp organizatorių
kuriant Lenkijoje akredituotų užsienio
žurnalistų draugiją. Kiek būta nuostabių
vakarų, įdomių pažinčių. O Lenkijoje tuo
metu dirbo 148 užsienio žurnalistai.
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Žurnalistikos
kaitaapsėsti
Pašaukimo
AldonaRadzevičius
Žemaitytė
Dainius
Meilės
žvaigždė šviest
nenustojo raida
Lietuvos
žiniasklaidos
ir žurnalistikos
1990–2007 metais
Gintautas Stalnionis
Angelina
Liaudanskienė
Paulius Normantas:
„Suplyšę
batai dairosi Kelio į Rytus“
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Vytautas Žeimantas
Danguolė
Skarbalienė
Ištikimas
širdies damai
Gamtosaugai
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Žurnalistikos
Stanislovas Pleskus
Gyvenimo
kryžkelėse
kaita

Dainius Radzevičius
Lietuvos žiniasklaidos ir žurnalistikos raida
1990–2007 metais
Angelina Liaudanskienė
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Remia Spaudos, radijo ir televizijos
Danguolė
Skarbalienė
rėmimo fondas

Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Redaktorės žodis

Meilės žvaigždė šviest nenustojo

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
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į
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ir tarnauti
tiesai. kvartalams: spartėsusiruošite
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L

kurios kelia norą kuo greičiau iš čia sprukti į erdvesnes miesto vietas, kur naujomis
statybomis žėri daugiabučių, bet jau kur
kas modernesnių ir linksmesnių, langai.
Tapinų namuose daug paveikslų ir knygų,

direktorius, nacionalinio RTV generalinis direktorius, aibę visuomeninių pa
reigų turėjęs žmogus, panoro likti tuose
apšepusiuose Žirmūnuose, kai tikriausiai
turėjo progų ir galimybių rinktis kur kas
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Juozapavičius
padės
buto Rytis
į jį, nes
ten man šalta,
ten nustatyti
atsidūręs
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
jaučiuosi kaip CK kabinete; pagaliau Gaiman
dys skaičiais
liudysplytinis
tiesą apie
mus ir
nesvarbu,
ar namas
ar blokinis.
visuomenės
profesionalios
Man
svarbu, nuomonę.
kad čia esuĮ laimingas,
kad
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartunes
su
už
šitą butą niekam
nesu
skolingas,
Aurelija
Juodyte.
mes patys jį pasistatėm. O prestižas? Tegu
kaip
laikomės savo
apie Analizuodami,
jį galvoja tie, kam
tai rūpi...“
profesijos
spaudos
laisTaip, taikelių
tokiataisyklių,
yra Laimono
Tapino
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
nuostata.
Jis yra
laimingas, keliasdešimt
etiką.pragyvenęs
Ir kartu su
Gudaičiu
iešmetų
po Romu
vienu stogu
su mylimu
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veržmogumi. Kas vis dėlto yra ta laimė pagal
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
Tapiną?
Laimonas
atsakė
trumpai
drūtai:
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
„Mylėti, būti šalia mylimų žmonių ir tų,
ir tarnauti
tiesai.
kurie
tave myli.
Turėti gerą sveikatą, darbą,
Kryžkelėje
tyrimų
ir tikrovės
kuris tau malonustarp
ir atrodo
prasmingas.“
Auksė
vėjais,
O kąBalčytienė
Laimonas supažindins
Tapinas, per su
savo
širpučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laidį ir rankas persijojęs tiek daug meninių
ma Nevinskaitė
su gyvenimo
pastarosios
įtaka.
gyvenimų,
mąsto –apie
prasmę?
Talentingi žmonės, ypač tie, kurie turi
didelį temperamentą, dažniausiai sudega
savo talento ugnyje, žudydami save alkoholiu, vidine arba išorine agresija. Taip
būtų galima pasakyti ir apie Laimono knygų herojus Vytautą Žalakevičių ar Bronių
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Pirmaisiais
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su Laimute
Jankevičiene
–
šventės,
prie šaltos
kapo duobės?
periodikos
virsmą.
Ten dabar
pat Liudvika
Kas
dėl to kaltas?
Aš negaliu
atsakyti,
Meškauskaitė
teisės
aktus,su-o
bet
labai aiškiai primins
suvokiu, kad
privalau
ilgametis
spaudosšuo
darbuotojas
Leopolprasti,
lyg pėdsekys
turiu perbėgti
Brodas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
niaus Babkausko gyvenimo pėdomis... Ir ne
Rytis
padėskam
nustatyti
tiek dėl
jo, Juozapavičius
kiek dėl visų mūsų,
juodos
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaispalio medžių šakos dabar taip skaudžiai
dys skaičiais
plaka
per širdį...“liudys tiesą apie mus ir
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
Klausiu, kaip
jis rinko
medžiagą šiai
žurnalistikos
paieškas
leisimės kartu
su
knygai?
Atsako:
„Esu įsitikinęs,
kad joAurelija
Juodyte.
kia literato vaizduotė negali sukurti tiek,
laikomės
savo
kiek Analizuodami,
pats gyvenimas.kaip
Todėl,
rašydamas
profesijos
taisyklių, dokumentuoti
spaudos laisšitą
knygą,kelių
stengiausi
vės vperėjoje
partrenktą
kiek
ieną savo pamatysime
herojaus gyvenimo
įvykį
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešar dialogą.“ Ir vardija archyvus, kuriuose
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vernaršė, rinkdamas medžiagą, ir žmones,
vieni
leidiniaiprisiminimus,
paverčia nežabota
ištybę
kurių
užrašinėjo
– dausavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
giausia Panevėžio teatro aktorių.
ir Liga,
tarnauti
kaiptiesai.
angies įgėlimas, pakirto LaiKryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
mono Tapino gyvenimo
ir veikimo
laisvę.
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
Žvilgtelkime į laikotarpį iki ligos. 1991 m.
pučiančiais
šalies Istorijos
žiniasklaidoje,
o Laijis
inicijavo abiejų
fakulteto
žurma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
nalistikos katedrų (Spaudos bei Radijo ir
televizijos) reorganizavimą į Žurnalistikos institutą, aktyviai dalyvavo steigiant
Komunikacijos fakultetą universitete.
1991–1992 m. – Žurnalistikos instituto
direktorius, 1992–1995 m. – LRT generalinis direktorius. 1993 m. išleido knygą „Septynios vienatvės Paryžiuje“ (pakartota trimis leidimais), už kurią pelnė
dr. Vinco Kudirkos premiją.
1998 m. jau buvo užsikrovęs milžinišką darbą – rašė didelės apimties knygą

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsapie
poetą
ir diplomatą
Jurgį Baltrušaitį.
tysime apie
žurnalisto
Archyvinę
medžiagą
buvokompetenciją,
pradėjęs rinkkaskaitrukdo
rašyti
apie Sorbodarnų
ti,
stažavodaugiau
Paryžiaus
naujosios
vystymąsi.
nos
universitete.
Per šį leidinį
informaVasarai
einant einančiame
į pabaigą, intensyviai
cijos greitkelyje
busstiprus
ir naujųjų
technorašant
knygą, ištiko
insultas.
Liga
logijų stotelė,
kur susitiksime
jaužmogų
arba sužaloja,
palauždama su
jo kūną
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
ir sielą, arba lyg žaizdre užgrūdina ir suSavukynuPastarasis
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
brandina.
atvejis
buvo nuskirstabtelėjimų
Žurnalistų
tas
maloningo kiekviename
likimo ir stiprių
pamario
sąjungos
klube ir
ilgas sužvejų
genų.skyriuje,
„Mano šaunusis
daktaras
Šustojimas
septyniolika
kys
iškart –
pasakė:
nėra tavožurnalistikos
ligai išgydyti
metų.
O kai
susiruošime
į kelią ir
nei
vaistų,
neivėl
veiksmingų
fizioterapijos
susizgribsime
esantys
pasienyje,
priemonių. Gali išgydyti tik tavolaiku
pair
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
ties galva arba tau artimi žmonės, kurie
ir Lenkijos
papasakos
apie savo
šalių
įkvėps
pasitikėjimo,
optimizmo,
noro
gyžiniasklaidą.
venti“, – 1998-ųjų rudenį prisimena L. TaTaigi
šis leidinys
– tarsi
pasimapinas.
Tas artimas,
mylintis
žmogus
buvo
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaVioleta, kuriai meilę ir padėką Laimonas
listikospaskutiniuoju
magistralėsknygos
kilometre.
Gal
išsako
„Laiškane1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
šys,
paklydęs dykumoje“
sakiniu. Jeigu
susiruošite
neštis nebūtina,
Tik grįžęsį jį,
iš gėlių
reabilitacijos
Laimonas
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
sėdo prie savo rašomojo stalo ilgoms akyse
darbo
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
valandoms. Greitai pavargdavo, nuo įtamlaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
pos skaudėdavo visą kūną. Vartė ir vėl iš
Arlauskienė
naujoAurelija
pervertė
visus savo užrašus – keliasdešimt storų sąsiuvinių, kuriuose griežta
tvarka buvo sunumeruotos citatos, suregistruoti dokumentai, ištraukos iš laiškų,
dienoraščių... Medžiaga apie J. Baltrušaitį baugino savo neaprėpiamumu. Reikėjo
gilintis į šimtus savo užrašų puslapių, išrinkti aukso kruopeles iš tonų rūdos, lyg
pasjansą dėlioti faktus ir nuotaikas, nuojautas į savotišką literatūrinės alchemijos
lydinį. Taip gimsta visi pasakojimai apie
rašytojus, artistus, muzikus, režisierius.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
stoTaigi
po lemtingų
1998-ųjųkaitos
kambario
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiutyloje, tarp keturių sienų, nukrautų knygų
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
lentynomis,
kalbantis
su jų autoriais
ir saraidą,suosavo
su idėjomis,
Laimute geidžiant
Jankevičiene
–
vimi,
pasiekti
periodikos virsmą.
Ten
pat Liudvika
maksimumą
ir jaučiant
bejėgiškumą,
kai
Meškauskaitė
teisės
o
mintis,
virtusi primins
žodžiu, kai
kadaaktus,
telieka
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopolblyškiu
idėjos
šešėliu
(taip sunkiai,
deja,
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
yra suvaldomas žodis), ėmė rastis branRytis
Juozapavičius
padės nustatyti
džiausi
Laimono
Tapino kūriniai,
kaskart
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaivis stiprėję menine įtaiga ir dokumentidys svarumu.
skaičiais liudys tiesą apie mus ir
kos
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
Buvo jau sukaupęs
vien
tik jam būdinžurnalistikos
paieškasarchyvą.
leisimės Pradėdakartu su
ga
metodika surinktą
Aurelija
Juodyte.
mas rinkti medžiagą rašytojas konkrečiai
Analizuodami,
kaipdidelio
laikomės
savo
asmenybei
užveda storus
formato
profesijos kelių
taisyklių,
spaudos
laissąsiuvinius,
kuriuose
puslapiais
sunumevės perėjoje
partrenktą
ruoja
laikraščiųpamatysime
ar knygų citatas,
datas,
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešlaiškų ir dienoraščių ištraukas... Štai knykosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vergai apie Baltrušaitį sukaupė apie 35 tokius
tybę vieni „Ką
leidiniai
nežabota
sąsiuvinius.
randu,paverčia
tą užrašau,
puslasavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
pius sunumeruoju, o vieną sąsiuvinį paskiir tarnauti
tiesai.
riu
turiniui, kad
lengviau būtų surasti reiKryžkelėje
tikrovės
kalingą mintį“, – tarp
noriaityrimų
dalijasiirarchyvinės
Auksė Balčytienė
su vėjais,
medžiagos
rinkimosupažindins
paslaptimis Laimonas.
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o LaiMedžiagos rinkimas, pasirodo, jam
yra
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
malonesnis užsiėmimas, negu rašymas,
jis trunka apie trejus ketverius metus, šiek
tiek mažiau laiko užima pats rašymas.
Po insulto darbas smarkiai sulėtėjo. Bet
atsirado kitas gyvenimo skonis ir supratimas. Jaunystėje jam atrodė, kad gali kalnus nuversti, įlipti į Monblaną ar Everestą.
Po ligos, 1998-aisiais, tiesiog fiziškai pajuto, koks trapus yra gyvenimas, kuris gali
pasibaigti kiekvieną minutę. Suprato, kad
visi postai – direktorių, pirmininkų, vedėjų – tėra šienas ir šiaudai, kad krūva laiko

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsiki
tol buvo
paleista vėjais
– posėdžiuose,
tysime apie žurnalisto
kompetenciją,
susirinkimuose,
aptarimuose.
Atsisakė
kas trukdo
daugiau rašytiir apie
darnų
visų
turėtų įsipareigojimų
darbų.
Suvystymąsi.
vokė,
kad rašymas nėra tuščiai leidžiamas
Pernes
šį gulėti
leidinįanteinančiame
informalaikas,
sofos, skaityti
laikrašcijosargreitkelyje
bus ir–naujųjų
technočius
žiūrėti krepšinį
ne jo prigimčiai.
logijųdžiaugtis
stotelė,mažais
kur susitiksime
jauĖmė
dalykais. Štaisupražynosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
do pienės, koks nuostabus metas... O juk
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
ir
anksčiau kasmet
pražysdavo
pienės,bus
tik
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
per
darbus nebuvo
kada pamatyti.
Sūnaus
sąjungos gimimo
skyriuje,
klube
ir ilgas
suAndriaus
proga
Violeta
ir Laimostojimas
– septyniolika
nas
Tapinai
prie savo buto,žurnalistikos
už balkono,
metų. O kai
vėl susiruošime
į kelią
ir
pasodino
šermukšnį.
Laimonas
dažnai
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
išeidavo į balkoną parūkyti (to įpročio jis
ir vietoje atsidūrę
Austrijos
neatsikratė
iki šiol).kolegos
Kasmetištas
medelis
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
sulapodavo, pražysdavo, bet, kol žmogus
žiniasklaidą.
esi
sveikas, to tarsi ir nepastebi. Po insulTaigi šis
– tarsi
pasimato suvokė,
kadleidinys
kiekvienas
žydėjimas
yra
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnadžiaugsmas ir laimė. Paaštrėjo kai kurie
listikos magistralės
emociniai
momentai. kilometre. Gal
1990-ajame,
o galkad
2007-ajame…
Laimonas sako,
tas aistringas Jeigu
noras
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
rašyti knygą po knygos buvo iššūkis likitačiaune,privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
mui:
šunsnuki,
tu manęs
neįveiksi...
ir širdyje.
susitikimas
ten
O kodėl Antraip
jis kryptingai
renkasisutokias
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
dramatiškai kūrybingas asmenybes, kaip
Aurelija
Arlauskienė
Milašius,
Baltrušaitis,
Žalakevičius? Ar dėl
to, kad jie savyje nešiojosi užaštrintą idėją, idealistinius siekius, kurių negalėjo realizuoti visuomenėje, kurioje gyveno? Ar
visuomenėje menininkui yra sunku nešti
savo įsipareigojimų menui, kaip jį suvokia,
naštą? „Iš tikrųjų mane domino menininko, kūrėjo konfliktas su visuomene. Matyt,
žmoguje yra neišvengiama, kad tas konfliktas yra neatsiejama jo gyvenimo dalis.
Žmonės gyvena įvairiai, nevienodai apdovanoti talentu, turtais, dėl to atsiranda

[[11401]]

R e d a k t o roė sapsė
ž o d sti
is
Pašaukim

Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stopavydas,
varomoji,
bet ir žlugdanti
jėga,
–
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiusako Laimonas. – Babkauskas, Baltrušaitis,
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
Milašius,
Žalakevičius
– jie visi
yra perėję
raidą,
o su mėsmalę.
Laimute Kiekvienas
Jankevičiene
–
per
tą pavydo
jų laiperiodikos
virsmą.
Ten pat
kėsi
skirtingai,
priklausomai
nuoLiudvika
intelekMeškauskaitė
primins
teisės aktus, o
to,
stuburo, etinių
savybių.“
ilgametis
spaudos
LeopolPatylime.
Mąstaudarbuotojas
apie tai, kad
Babdas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
kauskas buvo nuolankus, o Žalakevičius
Rytis
Juozapavičius
padės nustatyti
turėjo
įgimtos
agresijos. Žmogus
privalo
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaigintis nuo jį puolančių pavyduolių ir intridys skaičiais
liudys agresija.
tiesą apie
ir
gantų,
– taip atsiranda
Tuomus
labiau
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
jeigu
prigimtyje
glūdėjo agresijos
genas. O
žurnalistikos
leisimės
kartugal
su
gal
inteligentuipaieškas
nepadoru
taip gintis,
Aurelija
Juodyte.
jis privalo visas nuoskaudas nuryti, o bloAnalizuodami,
kaip
laikomės
savo
gį įveikti
gerumu, kaip
sakė
mūsų palaiprofesijosarkivyskupas
kelių taisyklių,
spaudos
laismintasis
Jurgis
Matulaitis?
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
„Žmogus
pats pasirenka,
kokiais
ginklais
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešjam gintis: ar nutylėti, praryti nuoskaudą,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verar duoti atkirtį. Man patiko vieno ameritybę vieni
leidiniai
paverčia Lietuvoje,
nežabota
kiečių
verslininko,
pabuvojusio
savivale, oį kiti
sugeba
išlikti
garbingi
atsakymas
mano
klausimą,
kuo
skiriair
tarnauti
tiesai.
si Lietuvos verslininkai nuo Amerikos
Kryžkelėje
tarp atsakė:
tyrimų amerikietis,
ir tikrovės
kolegų.
Verslininkas
Auksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
pamatęs,
kad kaimynas
pasistatė
namą,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laistengiasi pasistatyti jį aukštesnį ir geresnį.
ma Nevinskaitė
– sučiapastarosios
įtaka.
Lietuvis
svajoja, kaip
tą namą išsprogdinti arba pranešti, kad jis pastatytas iš
vogtų pinigų...“ – pasakoja Laimonas, ir
lyg savaime nuklystame į žurnalistikos sritį. Akis bado (mes abu susidūrėm su žurnalistų etika dirbdami Lietuvos žurnalistų
ir leidėjų etikos komisijoje) tas šiurpinantis negatyvumas žiniasklaidoje, o ypač
spaudoje, kur stengiamasi išjuokti, iškritikuoti, suniekinti, supurvinti ir politikos
veikėjus, ir verslininkus, ir menininkus...
Baisi spaudos savininkų savivalė, mokanti,

Audrone
Nugaraite
pamąsoKartu
gal irsu
verčianti
savivaliauti
ir žurnalistysime
apie nuolatinį
žurnalisto
kompetenciją,
tus,
– išsakau
savo
galvos skauskas trukdo
daugiau
darnų
mą,
neduodantį
man rašyti
ramiai apie
gyventi.
O
vystymąsi.papasakoja, kaip pas jį atėjo buLaimonas
Per
šį leidinįdirbantis
einančiame
informavęs jo
studentas,
solidžiame
laicijos greitkelyje
bus ir kad
naujųjų
techno-jį
kraštyje,
ir pasiskundė,
redaktorius
logijų stotelė,
susitiksime
su jaupasikvietė
į savokur
kabinetą
ir pranešė:
pirnosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
madienį atnešk straipsnį apie politiką N. ir
Savukynu ir
Viliumi
Mackoniu,
bus
pavaizduok
jį kaip
vagį, sukčių,
paskutinį
stabtelėjimų
kiekviename
niekšą...
Žurnalistas
nustebęs Žurnalistų
tikino, kad
sąjungos
skyriuje,
klube
ir tą
ilgas
suneturi
tokios
medžiagos
apie
žmogų.
stojimas
septyniolika
žurnalistikos
O jo
šefas: –
„Čia
tavo problema.
Jei nebus to
metų. O kai
vėl teks
susiruošime
į kelią
ir
straipsnio,
mums
atsisveikinti.
O dasusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
bar uždaryk duris.“ Kuo baigėsi ta istorija?
ir vietoje atsidūrę
kolegos iš Austrijos
Žurnalistas
paliko redakciją...
ir Lenkijos
papasakos
apie savo
Bet tai ekskursas
skaudama
tema,šalių
prie
žiniasklaidą.
to dar sugrįšime. O kaip yra su tais kūrėjo
Taigi šisJuozas
leidinys
– tarsi
pasimakonfliktais?
Miltinis
knygoje
apie
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaBabkauską parodytas itin nesimpatiškai.
listikos magistralės
kilometre.
Gal
Sakytum,
jis buvo priešingas
Babkauskui
1990-ajame,
o galagresyvus,
2007-ajame…
Jeigu
polius:
valdingas,
žeminantis
susiruošite
jį, gėlių neštis
nebūtina,
savo
aktorius,į negirdintis
kito nuomonės,
tačiau privaluaklo
įžiebti
žiburiukusganėtiakyse
reikalaujantis
paklusnumo,
ir širdyje.
AntraipNesusitikimas
su ten
nas
garbėtroška...
ką simpatiškesnis
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
ir Vytautas Žalakevičius, šiek tiek jauAurelija
nesnės
kartosArlauskienė
žmogus, gimęs Kauno inteligentų šeimoje, mamos lepūnėlis (beje,
mama buvo labai valdinga), dievinęs motiną (kaip čia neprisiminsi Romano Gary),
mylėjęs moteris, aistringai rašęs kino scenarijus ir norėjęs pralaužti socialistinio
kino stereotipus. Juos ir pralaužė savo filmu „Niekas nenorėjo mirti“, kuris iššoko
į tarptautinę erdvę (pirmas Sovietijoje po
tiekos metų, kai dirbo genialusis Sergejus
Eizenšteinas), pelnė laurus ir paliko didelį
kartėlį žmonėms, kurie savo dvasia buvo ir
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V. Mykolaičio-Putino
muziejuje.
raidą, Jonas
o suOhmanas
Laimutedemonstravo
Jankevičiene
–
Švedas
dvieperiodikos
virsmą.
Ten pat Liudvika
jų
filmų ištraukas
apie partizanus:
V. ŽalaMeškauskaitė
primins
teisės
o
kevičiaus
„Niekas
nenorėjo
mirti“aktus,
ir Jono
ilgametis„Vienui
spaudosvieni“.
darbuotojas
LeopolVaitkaus
Išsyk pasimatė
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
vieno laimėjimai ir kito pralaimėjimai.
Rytis
Juozapavičius
padėsadoratoriai
nustatyti
Užvirė
aistros.
Laisvės gynėjų
žurnalistikos
skaidrumą, o nors
Vladas
tvirtino,
kad Žalakevičius,
ir Gaikino
dys skaičiais
tiesą kaip
apiebanditus,
mus ir
meistras,
parodėliudys
partizanus
nuomonę. Į profesionalios
ovisuomenės
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– kaip teigiažurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
mus
herojus. Antroji
pusė
buvo už
meną,
Aurelija
Juodyte.
kuris nepamirštamas dešimtmečiais. FilAnalizuodami,
laikomės
mas-plakatas,
nors irkaip
teigiamas,
nėrasavo
įtiprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laiskinamas, greit užmirštamas... Vaitkus kūrė
vės perėjoje pamatysime
Nepriklausomybės
laikotarpiu,partrenktą
kai galėjo
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešišskleisti visus savo meninius gebėjimus,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vero Žalakevičius turėjo peikena (kirtikliu)
tybę vieni
paverčia
nežabota
kirsti
tarpelįleidiniai
po tarpelio
kietame
kaip
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
granitas soc. realizmo įšale. Ąžuolų giir tarnauti
tiesai. prikaltas miške, buvo
raitė,
Rūpintojėlis,
Kryžkelėje
tarpnuorodos
tyrimų ir
tikrovės
tie maži
punktyrai,
į autoriaus
Auksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
sugestijas,
kurias pagavo
subtilesnė
akis.
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
LaiPrieš tai jau buvo smarkiai sudarkytas
jo
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
filmas „Vienos dienos kronika“, kurį Žalakevičius iki gyvenimo pabaigos laikė
savo geriausiu kūriniu ir kuris pavyduolio
skundiko lėmimu tapo neatpažįstamas ne
tik autoriui, bet ir žiūrovui, nelabai susigaudžiusiam siužeto vingiuose. Ir vėliau
Žalakevičiui teko balansuoti ant ribos, atiduodant duoklę ir Dievui, ir cezariui.
Nors kai kurie skaitytojai tvirtina, kad
Laimonas Tapinas Žalakevičiui simpatizuoja, rodydamas jį įvairiose gyvenimo
situacijose, bet, mano nuomone, greičiau

Kartu su Audrone
Nugaraite
pamąsatvirkščiai
– kaip chirurgas
skalpeliu
jis
tysime apie
žurnalisto
kompetenciją,
„mėsinėja“
savo
herojaus psichologines
būkas trukdo
daugiau
rašytiduobes
apie darnų
senas,
analizuoja
jo kūrybos
ir sėk
vystymąsi.
mes,
nedemonstruodamas tokio gailesčio
Per šį leidinį
einančiame
informair užuojautos,
kokią
prieš keliolika
metų
cijos Broniui
greitkelyje
bus ir naujųjų
technorodė
Babkauskui,
savo jautriai
palogijų stotelė,
susitiksime
jaurašytoje
knygojekur
šį geruolį
galbūt su
nejučia
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
paversdamas nelaimėliu... Taigi knygos
Savukynu ir pasiklydęs
Viliumi Mackoniu,
bus
„Laiškanešys,
dykumoje“ herostabtelėjimų
jus
– asmenybė,kiekviename
ir tragiška, ir Žurnalistų
nesimpatišsąjungos
skyriuje, klube
ir arogancija
ilgas suka
savo agresyvumu,
savotiška
stojimas
– septyniolika
ir
didžiulėmis
ambicijomis,žurnalistikos
valdingumu,
metų. O kai su
vėl Maskvos
susiruošime
ir
persipynimu
kinoį kelią
nomensusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
klatūra. Profesorė Vanda Zaborskaitė per
ir vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
knygos
aptarimą
Vilniaus
rotušėje
pasakė,
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
kad Tapinas į savo herojų žiūri ir su simpažiniasklaidą.
tija,
ir su grauduliu. Galima tik numanyti,
šis leidinys
– tarsi
kodėlTaigi
taip pasakė
profesorė.
O kąpasimaapie tai
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnamano pats Laimonas? „Mudu bendravom,
listikos
magistralės
Gal
aš
žavėjausi
jo talentu ir kilometre.
dinamizmu, buvo
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
graudu,
kad toks
talentingas
žmogus negali
susiruošite
į jį,jisgėlių
nebūtina,
padaryti
to, ką
nori irneštis
gali. Rašydamas
tačiau
privalu
įžiebti žiburiukus
akyse
šią
knygą
aš pastebėjau
vieną dėsningumą:
ir laimėjimai
širdyje. Antraip
susitikimas suo praten
jo
buvo jo pralaimėjimai,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
laimėjimai – jo pergalės.“
Aurelija
Apie
knygąArlauskienė
tuoj po jos pasirodymo pasipylė recenzijos. Ir daugelis recenzentų
pastebėjo, kad knyga pasakoja ne tik apie
Žalakevičiaus gyvenimą ir kūrybą, bet ir
apie lietuviško kino istoriją, kurioje dalyvavo ir mano rašinio herojus Laimonas. Ta
prasme jam buvo gana lengva susigaudyti
tarp posėdžių protokolų, filmų svarstymo,
amžininkų prieštaringų prisiminimų. Bet
tikriausiai jam buvo sunku suvaldyti tą
upę medžiagos, kuri sruvo laiškų, pokalbių
su Žalakevičiaus artimaisiais, bičiuliais,
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apie
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padės nustatyti
šalia Rytis
yra svarbiau
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vaistus ir
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skaidrumą,
o
Vladas
Gaifizioterapinius pratimus.“
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skaičiais
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tiesą apie
mustoje
ir
asmeniškai
stipriausią
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knygoje
padarė
ledinė Vytauto
Žalakevižurnalistikos
leisimės kuris
kartutusu
čiaus
vienatvė.paieškas
Kaip ir Miltinio,
Aurelija
Juodyte.
rėjo tik šunį ir kalnus įmantriausių knygų
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
bei genialaus
režisieriaus,
teatro vadovo
profesijos
kelių taisyklių,
aureolę.
Žalakevičių
slėgė spaudos
vienatvė,laisnevės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
paisant susižavėjusių moterų, tikrų ir neetiką.draugų,
Ir kartu
su Romu
Gudaičiu
tikrų
artimųjų
globos.
Ar tai iešyra
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verambicingo, praaugusio laiką ir net save
tybę vieni„Laiškanešio“,
leidiniai paverčia
vienatvė?
kuris nežabota
paklydo
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
tarp savo troškimų, nes jų išsipildymą
ir tarnauti
tiesai.cenzūra – ta geležinė
gesino
sovietinė
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
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kuri neleido
prasimušti
laisvesAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
nei, maištingesnei minčiai, taip pat
liga,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laineįvykę filmai, nenuslopintos ambicijos
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
turėti
savo kino studiją,
būti kino įtaka.
meno
viršūnėje. „Žvėris, išeinantis iš jūros“, paskutinis Žalakevičiaus filmas, pasirodęs
1993 m. pavasarį, gavo Grand Prix Šiaurės šalių festivalyje Ruane.
Keista, bet pamatyti Žalakevičiaus filmus Lietuvoje yra tikra prabanga. „Žvėrį“ šių metų pavasarį rodė Lietuvos televizija ir tai tik nepatogiu laiku, nuolat
pertraukinėjamą reklamos intarpų. Todėl skaityti Laimono Tapino knygą dvigubai naudingiau ir įdomu. Ir džiugina

Kartu su dokumentinės
Audrone Nugaraite
brandaus
prozos pamąsmeistro
tysime aukštyn,
apie žurnalisto
kompetenciją,
kilimas
į savo kūrybos
kalnus.
kasLaimonas
trukdo daugiau
rašyti redaktoriais,
apie darnų
džiaugiasi
vystymąsi.
su
kuriais jam sekėsi nuo pat pirmosios
Per šį
leidinįoeinančiame
informa„Iliuzijų
mugėje“,
ypač prityrusia
„Alma
cijos greitkelyje
ir naujųjų
littera“
redaktore bus
Brone
Balčiene.technoAr gelogijų
stotelė, yra
kuratradimas?
susitiksime
suDievo
jauras
redaktorius
„Tai
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
dovana, – sako Laimonas ir papasakoja
Savukynu
Viliumi
Mackoniu,
bus
man
vieną ir
epizodą
iš knygos
„Prarasto
stabtelėjimų
laiko
nebūna“. kiekviename
Tas epizodas – Žurnalistų
pokalbis su
sąjungosBronium
skyriuje,Radzevičium,
klube ir ilgas
rašytoju
kai sušis
stojimas universiteto
– septyniolika
žurnalistikos
Vilniaus
bibliotekoje
vargo
metų.
O kai vėl
į kelią ir
prie
kažkurio
savosusiruošime
apsakymo rankraščio.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Rašyti Radzevičiui nesisekė. Jis braukė
ir
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
metė į šalį šūsnis popierių. Išėjo abu pair Lenkijos
papasakos
apie Broniau“,
savo šalių–
rūkyti.
„Ko taip
kankiniesi,
žiniasklaidą.
paklausė
Laimonas. „Kad jį kur perkūnas.
šis viską
leidinys
tarsi pasimaViskąTaigi
žinau,
esu –apmąstęs,
žinau,
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnakuo prasideda ir kaip baigiasi. Neišeina,
listikos
kilometre.
Gal
ir
gana“, –magistralės
sielojosi Radzevičius.
Laimo1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
nas
tada jam papasakojo
istoriją apieJeigu
seną
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
kalvį, gyvenantį prie Palangos, puikų savo
tačiau meistrą.
privalu Sykį,
įžiebti
žiburiukus
amato
atvažiavęs
pas jį,akyse
rado
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
įpykusį, įnirtingai daužantį pasagą. Tokių
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
pasagų kalvis buvo nukalęs tūkstančius, o
Aurelija
Arlauskienė
dabar
užsikirto,
ir baigta. Kamavosi kamavosi, kol įtūžęs griebė žnyples, įmetė
tą įkaitusią pasagą į kibirą su vandeniu ir
suriko: „Gulėk tu čia, pinda geležine. O aš
einu su žmogum alaus gerti.“ Po to grįžęs
sėkmingai nukalė tą pasagą. Radzevičius
išklausęs šią istoriją pasidarė panašias
išvadas. Na, o ką redaktorė Balčienė? Ar
paliko tokį nemandagų žodį, nenorminį
kalbos prasme? Devyni iš dešimties redaktorių būtų išbraukę arba radę gražesnį
pasakymą. O ji paliko.“
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„Kolumbas“
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Iš tų didelių
žurnalistikos
leisimės
su
dramų
užmojųpaieškas
teišėjo po
pusę kartu
puslapio
Aurelija
Juodyte.
su veikėjų sąrašais... Gal kad poetas perAnalizuodami,
laikomės
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savo jėgas, okaip
Dievas
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profesijos
kelių taisyklių,
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vės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartusu 
Romu
 Gudaičiu ieškosime atsako, kodėl demokratinę vertybę
vieni leidiniai
paverčia
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tarp
tyrimų
ir tikrovės
šiandieninę Lietuvos žurnalistiką,
kuri,
Auksė
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su
vėjais,
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pučiančiais šalies
o LaiŽurnalistika
mūsų žiniasklaidoje,
dienomis šliaužia
žema
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
myn nuožulniąja plokštuma. Pagreitis didėja. Ir tai galima pajusti ne tik iš kasdien
puslapis po puslapio perverčiamų keleto
mūsų dienraščių, bet ir iš pokalbių su dirbančiaisiais laikraščiuose, net su kai kuriais redaktoriais, kurie leidžiasi į kalbas,
su studentais, kurie jau įsidarbinę redakcijose, nors dabar tai reikalinga ne tiek
dėl materialinių aplinkybių, kiek madinga
(skaitykite mūsų almanache pirmakursių
surengtą diskusiją su žinomų ir įtakingų portalų vadovais). Mūsų žurnalistika
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skyriuje, klube
ir ilgas sutijos
vienvaldiškumą,
buvo „Literatūra
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stojimas„Gimtasis
– septyniolika
žurnalistikos
menas“,
kraštas“, „Komjaunimo
metų. Dabar
O kai išvėlviso
susiruošime
į kelią ir
tiesa“.
to liko tik nuodėgususizgribsime
esantys
pasienyje,
liai... Šiandien, atsivertęs laikraštį, laiku
turiu
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
spręsti rebusą: ar autorius rašo teisybę,
ir vykdo
Lenkijos
papasakos
apie savo
šalių
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kieno
nors užsakymą.
Tai mane
žiniasklaidą.
nervina,
nes nežinau, kam tas laikraštis
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– tarsikoks
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jis turi akcijų,
yra jo
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnatiražas ir t. t.“
listikos
magistralės kilometre.
Mes pasitvirtinome
Visuomenės Gal
in1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
formavimo įstatymą, Žurnalistų etikos
susiruošite
į jį,turėtų
gėliųapsaugoti
neštis nebūtina,
kodeksą,
kurie
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privalu
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širdyje.pažeidimų.
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su ten
ir
Deja, Žurnalistų
ir
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
leidėjų etikos komisijoje skundų dėl etiArlauskienė
kos Aurelija
pažeidimų
niekaip nemažėja. Ir tas
Visuomenės informavimo įstatymas atrodo tik popierinis, kuris neveikia nei tarp
leidėjų, nei tarp žurnalistų. Neveiksnus
ir Etikos kodeksas, nes jį pažeidinėja kas
tik netingi, o pažeidėjų negalima net sudrausminti. Ir pati Etikos komisija neturi
vieningos nuomonės dėl padarytų pažeidimų. Tad ką jūs, gerbiamasis Laimonai,
ten visi nuveikėte, kurdami tą įstatymą
ir Etikos kodeksą. Drįstu priminti, kad
2002 m. išleidote knygą „Žiniasklaidos
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ir menas“?.. Kokius
šis
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
laikraštis? Nusikaltimas numarinti laik
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
Lairaštį,
turėjusį
gražias
tradicijas,o kaip
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
nusikaltimas
skatinti
ir performansų, instaliacijų ar kitokių mandrybių
„meną“, suteikiant jo kūrėjams nacionalines premijas. Daug vilčių dėjau į
žiniasklaidos reitingų kritimą. Maniau,
kad leidėjai ir redaktoriai pagalvos, jog
juos skaito ir žiūri ne tik prasigėrę debilai, vis dėlto sudarantys mažumą. Kad
tas reitingų kritimas juos privers sugrįžti prie rimtos žurnalistikos...“
Ar Laimonas Tapinas, vienas iš mūsų
žurnalistikos grandų, tiki, kad padėtis

Kartu sukad
Audrone
Nugaraitenebus
pamąspasikeis,
jauni žurnalistai
pritysimepardavinėti
apie žurnalisto
kompetenciją,
versti
savo sąžinę
dėl duokas trukdo
rašyti apie
nos
kąsnio, daugiau
kad vyresnieji,
kurie darnų
mena
vystymąsi.
kitokius
laikus, nors ir suvaržytus ideoPer šįpančiais,
leidinį einančiame
informaloginiais
bet doresnius
sąžinės
cijos greitkelyje
busbus
ir naujųjų
technopardavimo
prasme,
autoritetas
savo
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jaupatirtimi
ir pelnys
pagarbą, kuri
danosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
bar devalvuota, kaip ir visa, ką įskiepijo
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
tėvų
ir protėvių
palikimas
(ne sovietistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
nis),
skelbdamas
prigimtinę dorą,
tikėjisąjungos
skyriuje,
ir ilgas
sumą
amžinųjų
vertybiųklube
prestižu?..
Ar tiki,
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
kad
sulauksim
meto, kada bus
ne gėda už
metų.kolegas?
O kai vėl susiruošime į kelią ir
mūsų
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Laimonas manęs
pirmiausia
paklauir vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
sė:
„Ar tikėjai,
kadkolegos
sulauksim
Lietuvos
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
nepriklausomybės?“ Nežinojau, ką šalių
į tai
žiniasklaidą.
atsakyti. Aš tik svajojau apie tai... „Na,
Taigi
šis leidinys
– tarsi
mat...
Svajoti
galima apie
daugpasimaką. Aš
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaturiu optimizmo, kad visuomenėje yra
listikosjėgų,
magistralės
kilometre.
Gal
sveikų
kurios pasakys,
jog gana
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
nuogų
užpakalių
ir muilo
operų televizisusiruošite
į jį,
gėlių neštis
nebūtina,
joje,
gana tos
laikraštinės
makulatūros.
tačiau
privalu bus
įžiebti
žiburiukus
akyse
O
redaktoriai
priversti
galvoti,
ką
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
daryti, kad padėtis pasikeistų. Pragyvelaukiančiu
jausmu
gali ir
neįvykti. ir
nom
socializmą,
manau,
pragyvensim
Aurelija
Arlauskienė
laukinį
kapitalizmą,
neturintį nei moralės, nei sąžinės, nei sveiko proto. Kaip
sako žemaičiai: nors ir apsikakosim, bet
nepasiduosim.“
Tuo rupiu posakiu, su viltimi, ir užbaigėm mūsų pasikalbėjimą. Ilgai dar
prisiminsiu viešnagę Violetos ir Laimono
Tapinų namuose, kur gera aura sklinda
nuo knygų, paveikslų ir žmonių, taip pat
ir nuo eglių už langų, kurios audžia nenuspėjamas dūmas. Nenuspėjamas, kaip
ir visų mūsų gyvenimai...
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Paulius Normantas:
„Suplyšę batai dairosi Kelio į Rytus“

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Gintautas
Liudvika Stalnionis
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
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d
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o
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ė
s
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ir
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žurnalistikos
stoKartu
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kur
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dys Radzevičiumi
skaičiais liudys
tiesą žurnalistikos
apie mus ir
sąjungos
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sumi
aptarti
kas
trukdoskyriuje,
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darnų
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–
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žmogų
ar
kitą
dar
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–
ranvisuomenės
Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
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Laimute Jankevičiene
–
vystymąsi.
sutvėrimą.
Raudonosiose
knygose
– ties
kose.
Šurmulys
pirmajam
aukšte.
Eilė
žurnalistikosvirsmą.
paieškasTen
leisimės
kartu su
metų.
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ir
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Juodyte.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technogyvūnų,
augalų,
grybų
rūšys.
Tam,
kad
kio.
Ilgi žilstelėję
pasidabrinAnalizuodami,
kaip laikomės
savo
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
ilgametis
spaudos plaukai,
darbuotojas
Leopollogijų
stotelė,
kur
susitiksime
su jaušiosLenkijos
retenybės
neliktų
vien
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ta
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Normantas?
Lietuvoje?
profesijos
taisyklių,
spaudos
laisir
papasakos
apietose
savo
šalių
das
Rozgakelių
rėš tiesą
apieČia,
juos.
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
kad būtų išsaugotos.
Paulius
išleido JuoPaulius
Normantas
Vilniuje
švenčia
vės Rytis
perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
Juozapavičius
padės
nustatyti
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
dąją
knygą.
Joje
–
ant
pražūties
slenksčio
šešiasdešimtmetį.
etiką. Ir kartuskaidrumą,
su Romu Gudaičiu
iešTaigi šis kiekviename
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pasimažurnalistikos
o Vladas Gaistabtelėjimų
Žurnalistų
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jų kaskosime
atsako,
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tybę
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Į profesionalios
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kitų
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kartu
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savivale, iro kiti
sugeba
išliktivedęs
garbingi
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metų.
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publikai žadėjo neformalų
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susiruošite
į jį,esantys
gėlių
neštis
nebūtina,
Aurelija
Juodyte.
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pasienyje,
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tarp
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ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
biųvietoje
žmogus.
Atstovas
negausios
tautos,
vakarą.
Panašiai jis
ir kaip
vyko.
Oficialūs
sveiAnalizuodami,
laikomės
savo
ir
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
Auksė Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
širdyje.jeiAntraip
sušalių
ten
lietuvių,
tiksliau
–susitikimas
žemaičių.
Retiems
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– Ministro
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Aplinkos
profesijos
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Truputis
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įtaka.
ir projektai,
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Gudaičiu
iešTaigi šisArlauskienė
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vertymas,
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tybę vieni
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paverčia
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listikos
magistralės
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jukagyrai, kilometre.
ketai, nivchai,Gal
saPilna
salė. Daug
matytų
veidų, garsių
pasavivale,Fotografų
o kiti sugeba
išlikti
garbingi
1990-ajame,
galvėlu?
2007-ajame…
Jeigu
miai? Gal jau oper
Tyla. Spengianti.
vardžių.
blyksčių
žaibai.
Klaiir tarnautiklajūno
tiesai. ir iš esmės vienišiaus
susiruošite
į jį, knygos
gėlių neštis
P. Normanto
„Balta“nebūtina,
ištraukos
džiojantis
Kryžkelėje
tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
režisieriaus
Rimo
Morkūno
balsu. Anatojubiliato
žvilgsnis.
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
lijus Lomonosovas ir Vitalijus LogvinoSkirmantas Valiulis ir profesorius Anpučiančiais
šalies žiniasklaidoje,
o Lailaukiančiu
jausmu
galimuzika
ir neįvykti.
vas: Rytų, turbūt
indų,
– citaro ir
tanas
Andrijauskas.
Mintys apie ne
tiek
ma Nevinskaitė
su pastarosios
įtaka.
tablos
garsai.
Mergaičiukė
auksinėm
garpažintinę,
kiek –humanistinę
Pauliaus
Aurelija Arlauskienė

K

misiją. Užfiksuoti, nuotraukose įamžinti nykstančias, bet vis dar gyvenančias
tauteles. Pietryčių Azijoje, kalnuose,

banėlėm, žaidžianti tarp Rotušės kolonų.
Vengrų filmo „Lai Vėjus“ (Laisvasis Vėjas – naujasis Pauliaus vardas) ištrauka.
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R e d a k t o roė sapsė
ž o d sti
is
Pašaukim

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
Paulius
Normantas – Laisvasis
Vėjas – ir
vėl
profesijos kelių taisyklių, spaudos laiskelyje
Gintauto Stalnionio nuotr.
vės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime
atsako,filmui
kodėl „Paulius“
demokratinę
R.
Morkūno
ne vertaip
tybę
vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
pasiseka. Gyvenimą baltame ekrane prasavivale,
o sustingsta.
kiti sugebaDukart.
išlikti Gal
garbingi
dėję
vaizdai
techir tarnauti
nika
kalta artiesai.
šiuolaikinės technologijos.
tarpnusileidę
tyrimų demonai.
ir tikrovės
O galKryžkelėje
– iš Himalajų
Auksė
Balčytienė
supažindins
Ilgos
naujų sveikintojų
eilėssu– vėjais,
gėlės,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laibalionai, ąžuolo lapų vainikai. Skambios
ir
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
truputį banalios frazės į mikrofoną. Draugai, giminaičiai, galbūt iš Žemaitijos, bendraminčiai, politikai. Seimo nariai, įvairių
krypčių. Rinkimai rudenį, bet tokie renginiai jiems – kaip žuvims vanduo.
Vengrų diplomatas, atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotojas Diordas Balogas
(György Balogh). Vienintelė kalba, kuriai reikia vertėjo. Pagiriamąjį žodį verčia pats P. Normantas. Vengrijos kultūrai
šis vyras nusipelnė. Finougrų kalbomis
šnekančių tautų ir tautelių tyrinėjimai

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsper
fotokameros
vaizdo
ieškiklį. Pirmasis
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
įvertinimas – vengrų. „Pro Cultura Hunkas trukdo
daugiau
rašytimedaliai
apie darnų
garica“
ir Rudolfo
Balogho
prieš
vystymąsi.
šešiolika
ir vienuolika metų.
Per fotografijų
šį leidinį einančiame
Kiek
per 28 metus?informaFotogracijosalbumų
greitkelyje
busLietuvoje,
ir naujųjųSuomijoje,
technofijų
– devyni.
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jauVengrijoje.
Parodos
Bankoke, Budapešnosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
te, Delyje, Helsinky, Katmandu, Paryžiuj,
Savukynu irVenecijoj,
Viliumi Vienoje...
Mackoniu,
bus
Pnompenyje,
Iš klajostabtelėjimų
nių
po Birmą, kiekviename
Butaną, Indiją, Žurnalistų
Kambodžą,
sąjungos
skyriuje,
ir ilgas
suKiniją,
Laosą,
Nepalą,klube
Šri Lanką,
Tibetą...
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
Savęs
ieškojimo
ir kūrybos keliai.
metų.
O kai
vėlRotušės
susiruošime
ir
Paulius
– ant
scenos. įSukelią
kuprisusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
ne kur nors Mustango karalystės kaimely
ir vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
būtų
kur kas
jaukiau.kolegos
Atsakomasis
jubiliair
Lenkijos
papasakos
apie
savo
to žodis. Gerai parinktos frazės. Ir –šalių
karžiniasklaidą.
tėlis dėl svajoto Rytų Azijos muziejaus
Taigi Prieš
šis leidinys
tarsi pasimaVilniuje.
ketverius– metus
Muziejų
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnataryba pasakė taip. Prieš pusantrų sostinės
listikosneištarė
magistralės
kilometre.
valdžia
ne. 2008-ųjų
pradžiojGal
jis
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
turėjo jau veikti. Eksponatai – keli šimtai
susiruošite į įsigytų
jį, gėlių
neštis
ekspedicijose
Rytų
menonebūtina,
dirbinių.
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
Dovana Vilniui ir Lietuvai. Bet pastato
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
Malūnų
gatvėj
mirtinai
reikia kitiems.
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
Skurdžiams milijonieriams – Pauliaus žoArlauskienė
džiai.Aurelija
Nereikia
ir Gugenheimo muziejaus.
Valdžia ir verslo rykliai žino, ko iš tiesų
mums reikia. Akropolių. Daug.
Gal ne viskas taip blogai, Pauliau?
Gal politikai susivoks? Gal...
Viduvasary pasaulio pilietis Paulius
Normantas išvyko iš Lietuvos...
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Ankstyvas rudens vakaras.
Suplyšę batai dairosi Kelio į Rytus.
Iš P. Normanto knygos „Baltas“
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Ištikimas širdies damai
Gamtosaugai

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Vytautas
Liudvika Žeimantas
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
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apie žmogų,
kurį gerai
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
pažįsti,
jo
darbais
ir
pasiekimais
džiaudys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sugiesi.
Toks
yra
mūsų
geras
kolega
Juozas
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
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savo
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Juodyte.
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Analizuodami,
kaip laikomės
savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
„Tėviškės
vyriausiasis
redaktorius,
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kelių taisyklių,
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darbuotojas,
Aplinkos
ministerijos
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su Romu
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savivale,
kiti sugeba išlikti
garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
ir
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bei žurnalistiVytauto Žeimanto nuotr.
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ir tarnauti
tiesai.datas.
į jį, gėlių neštis nebūtina,
nės
veiklos metų
Kryžkelėje
tarp tyrimųkeliai
ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
Nuo
seno žurnalistiniai
suveda
Auksė
supažindins
vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
suJ. Staten
mane
suBalčytienė
Juozu Stasinu.
Visadakaitos
jįsusutinku
Stabtelėjus
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ir jos apsauperiodikos
Ten patklausimai“,
Liudvika
ga“,
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„65 gamtosaugos
Meškauskaitė
primins
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„Ekoložurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
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m. taisyklių,
Juozas Stasinas
leidžia
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
specialųjį
valstybinei
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Gudaičiu
iešaplinkosaugai
laikraštį
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kaip į mokslinės gamtosauginės visuomenės nenuolankumą kompartijos reikalavimams pertvarkyti žemių melioravimą,
kraštovaizdį tvarkyti laikantis socialistinių
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zicko premija. Jubiliatas yra daug nuveiir vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
kęs
Vilniaus
miesto kolegos
savivaldybės
Gamtos
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
apsaugos komisijoje, Lietuvai pagražinti
žiniasklaidą.
draugijos
valdyboje, dalyvauja draugiTaigi
šis
leidinysLietuvos
– tarsižuvininkų
pasimajos „Žalioji Vilnija“,
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnasąjungos veikloje. Seimo subalansuotos
listikosir magistralės
Gal
plėtros
nekilnojamųjųkilometre.
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bių
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į
jį,
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su ten
komiteto
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gali
ir
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padėjėjas.

J.Aurelija
StasinasArlauskienė
yra vienas iš „Ąžuolyno“
bendrijos įkūrimo iniciatorių, 1992 m. šios
draugijos suvažiavime išrinktas į Tarybą.
„Ąžuolyno“ bendrija buria žmones, tausojančius ir gausinančius gamtiškąjį baltiškosios pasaulėžiūros simbolį – ąžuolą,
norinčius atgaivinti ir puoselėti su ąžuolu
susijusias kultūros tradicijas bei liaudies
papročius, įprasminti jo reikšmę šiandienos gyvenime. Šioje draugijoje jis iškėlė
idėją leisti specialų leidinį „Ąžuolas“ ir
ėmėsi leidėjo bei redaktoriaus darbo.
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
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ministerijos
Česlovokartu
Kudabos
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žiniasklaidoje,
o
Laigražinti draugiją. Arkikatedroje pas monma Nevinskaitė
su pastarosios
įtaka.
sinjorą
Kazimierą– Vasiliauską
sukvietęs
sostinės inteligentų iniciatyvinės grupės
narius, J. Stasinas pristatė Lietuvai pagražinti draugijos istorinę medžiagą ir iškėlė šios draugijos atkūrimo idėją. 1995 m.
birželio 25 d. draugija buvo atkurta ir vis
labiau plečia savo veiklą.

Kartu
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rugsėjį Lietuvoje
lankėsi
potysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
piežius Jonas Paulius II. Rugsėjo 28 d.
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trukdosudaugiau
rašyti apie
darnų
J.
Stasinas
grupe vilniečių,
dalyvaujant
vystymąsi. Alfonsui Merkiui ir Zigmui
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Per šį leidinį
einančiame
informaZinkevičiui,
prie Katedros
pasodino
ąžuocijos Popiežiaus
greitkelyjekelionei
bus ir naujųjų
technoliuką
į Lietuvą įamžinti.
logijų stotelė,
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susitiksime
su jauMedelį
pašventino
K. Vasiliauskas.
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kartos
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Virginijumi
Daugiau kaip prieš dvidešimt metų
Savukynu
ir Viliumi
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J. Stasino rūpesčiu
Ukmergės
rajone, bus
Restabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
čionyse, pasodinta Ąžuolų giraitė gamtosąjungos
skyriuje,
klube Bergo
ir ilgas
susaugos
mokytojo
Viktoro
garbei.
stojimas ji–ošia
septyniolika
žurnalistikos
Šiandien
plačiu vainiku,
čia pastametų.stogastulpis
O kai vėl su
susiruošime
į kelią
ir
tytas
įrašu „Viktoro
Bergo
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
ąžuolų giraitė“ primena kraštiečiams ir
ir vietoje atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
praeiviams
buvusį didį
gamtosaugininką,
ir Lenkijos
papasakos
savo šalių
visa
širdimi mylėjusį
savoapie
Tėvynę.
žiniasklaidą.
J. Stasino aplinkosaugos veikla yra
Taigi šis
leidinyssienas.
– tarsi
pasimaperžengusi
ir Lietuvos
1972
m. Botymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnalonijoje (Italija) tarptautinėje konferencilistikos
magistralės
kilometre.
Gal
joje
aplinkosaugos
klausimais
jo skaitytą
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
pranešimą
„Gamtosauga
Lietuvoje“ Jeigu
gerai
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
vertino ir užsienio spauda, mokslo vitačiau privalu
žiburiukus
akyse
suomenė.
1994 įžiebti
m. jis dalyvavo
Tbilisyje
ir širdyje. pasaulinėje
Antraip susitikimas
ten
surengtoje
UNESCO su
konfelaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
rencijoje ekologinio švietimo klausimais
ir kt.Aurelija Arlauskienė
Gyvenimas J. Stasiną išmokė kovingumo, atkaklumo siekiant užsibrėžto tikslo.
Tai ypač svarbu aplinkosaugoje, nes ji dabar vardan gamybos, ekonomikos, pelno
ar noro užgrobti gražiausius gamtos kampelius laikoma podukros vietoje.
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Redaktorės žodis

Gyvenimo kryžkelėse

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
Stanislovas
Pleskus
raidą, o su Laimute Jankevičiene
–
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų
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į kelią irIš
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Po
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Dirbdamas gamykloje Kazys pradėjo
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etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu iešTaigi šis leidinys – tarsi pasimasiųsti savo rašinius į rajono laikraštį, resGintauto Stalnionio
R e d anuotr.
ktorės žodis
kosime atsako, kodėl demokratinę vertymas, paskirtas kažkuriame žurnapublikinę spaudą. Netrukus – pasiūlymas
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos magistralės kilometre. Gal
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mi Radzevičiumi
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praje „Elta“.
Todėl pirmiausia
ir klausiu,savo
kaip
Analizuodami,
kaip laikomės
ir vietoje
Austrijos
sidėjo
didžiuliai
pasikeitimai.
jis
atsidūrė kelių
nuošaliame
vienkiemyje?
profesijos
taisyklių,
spaudos laisir
Lenkijos
papasakos
apie savoLietuva
šalių
atgavo
Nepriklausomybę.
Atsivėrė
nau–
Kiekvieno
žmogaus
gyvenime
būna
vės perėjoje pamatysime partrenktą
žiniasklaidą.
ji keliai,
galimybės.
Kazys
kryžkelė,
– sakosu
šeimininkas.
etiką. Ir kartu
Romu Gudaičiu iešTaigi naujos
šis leidinys
– tarsiTuo
pasimakosime atsako, kodėl demokratinę ver-[[11502] ]tymas, paskirtas kažkuriame žurnatybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos magistralės kilometre. Gal
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
ir tarnauti tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
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Stabtelėjus žurnalistikos
stoir pasinaudojo.
Išsinuomojokaitos
apleistas
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiupatalpas ir jas pritaikė parduotuvei. Tai
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
buvo
viena pirmųjų
privačių
parduoraidą,Alytuje.
o su Laimute
Jankevičiene
–
tuvių
Kolektyvas,
kurį sudarė
periodikosnariai
virsmą.
Ten pat Liudvika
bendrijos
ir samdomi
darbuoMeškauskaitė
teisės aktus,
o
tojai,
išaugo netprimins
iki keliolikos
žmonių.
ilgametis
spaudos
darbuotojas
LeopolYpač
populiarus
tarp
alytiškių tapo
gėlių
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
skyrius, kur gėlės buvo ne tik parduodapadės puokštės,
nustatyti
mos,Rytis
bet Juozapavičius
ir komponuojamos
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
Gaiatliekami
įvairūs
užsakymai
puošiant
įsdys skaičiais
taigų
patalpas. liudys tiesą apie mus ir
visuomenės
nuomonę.kelyje
Į profesionalios
Tačiau gyvenimo
vėl pasižurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
rodė
posūkiai.
Pražudė
pasitikėjimas
Aurelija
Juodyte.
darbuotojais. Paaiškėjo, kad atrodęs
Analizuodami,
kaip laikomės
patikimiausias
bendrijos
narys, savo
parprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisduotuvės vedėjas, jau ne vienerius mevės klastodamas
perėjoje pamatysime
partrenktą
tus
dokumentus
sukčiavo
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešir pasisavindavo nemažas visų uždirbkosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertas lėšas. Tai pavyko išsiaiškinti pačiam
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
Kaziui,
ėjusiam
bendrijos
direktoriaus
savivale, oTeko
kiti sugeba
garbingi
pareigas.
kreiptisišlikti
į teisėsaugos
ir tarnauti tiesai.
institucijas.
Tačiau sukčiautojas spėjo
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
pasprukti už vandenyno.
Paliktas
skoAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
las padengė pats direktorius, pardavęs
pučiančiais
šalies žiniasklaidoje, o Lainuosavą
namą.
maUžteks
Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
šio verslo,
– nutarė Kazys.
Pravertė prie Punios įsigyta sodyba. Padėjo sesuo, kuri su šeima persikėlė į kitą
kaimą. Taip Kazys tapo ūkininku... dar
tuščiame lauke. Teko vėl bristi į skolas,
pradėti pirmuosius žemdirbio žingsnius.
Pravertė Kėdainių rajone, tėvų ūkyje,
praleisti metai. Tame tuščiame aštuonių
hektarų plote suvešėjo javai.

Kartu
su Audrone
pamąsPirmasis
derlius Nugaraite
nudžiugino,
nors
tysime irapie
žurnalisto
kompetenciją,
grūdai
nebuvo
labai brangūs.
Tačiau
kasbuvo
trukdo
rašytiūkininko
apie darnų
tai
tam daugiau
tikra „jauno“
pervystymąsi.
galė.
Po poros metų sklypas padidėjo dar
Per šį nuomojamos
leidinį einančiame
aštuoniais
žemės informahektarais.
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
technoReikėjo
naujos paskolos
traktoriui,
įvailogijų žemės
stotelė,
kur
susitiksime
su Naujauriems
ūkio
padargams
pirkti.
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
jasis ūkininkas suprato, kad auginti vien
Savukynu
Viliumi
Mackoniu,
bus
tik
javus – ir
menka
išeitis.
Reikėjo plėsti
stabtelėjimų Todėl
kiekviename
Žurnalistų
asortimentą.
drąsiai ėmėsi
auginti
sąjungos
skyriuje, klube
ilgas mesutujas,
dekoratyvines
eglutes,ir kitus
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
delius.
Jų paklausa
ir šiandien
nemažėja.
metų.į O
kai irgi
vėl jau
susiruošime
kelią išir
Vežti
turgų
nebereikia:į viską
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
perka sodyboje.
ir vietoje
atsidūrę
kolegoskam
iš Austrijos
Paklausiau
šeimininko,
jam toks
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
vargas. Juk jau nebe jaunystės metai.
Atžiniasklaidą.
sakymas buvo trumpas:
leidinysbe– darbo...
tarsi pasima–Taigi
O ką šis
aš veikčiau
Nebent
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaprieičiau naują kryžkelę, – sako Kazys. –
listikos tiek
magistralės
Gal
Praėjus
kryžkelių, kilometre.
nebūtų baisūs
ir
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
nauji sukrėtimai. Juk Alytuje vėl pasistasusiruošite
į jį, gėliųnamą,
neštisturiu
nebūtina,
čiau
naują gyvenamąjį
verslą,
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
žmoną ir abu sūnus.
ir širdyje.
Antraip
ten
Žiemą, kai
lauke susitikimas
nėra darbo, su
gimsta
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
ne vienas eilėraštis. Nors žinomu poetu
Aurelija
Arlauskienė
netapo,
bet jau
kelerius metus dalyvauja
laikraščio „Ūkininko patarėjas“ eilėraščių
konkursuose. Norą toliau ūkininkauti ir
kurti Kazys patvirtina šiuo posmu:
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Nešioki mane dar, žemele,
Oškit galingi miškuos ąžuolai,
Kol minsiu ir sau, ir svajonei takelį,
Už kurio – dar keleliai, keliai...

Lietuvos žurnalistų
Žurnalistikos
sąjungos
skyriai, klubai
kaita
Dainius Radzevičius
Lietuvos žiniasklaidos ir žurnalistikos raida
1990–2007 metais
Angelina Liaudanskienė
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Danguolė Skarbalienė
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei
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L ietuvo s žurnalist

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoMetų
ratas –
telėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi
aptarti žurnalistikos
tarp
kardo
ir
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
špilkos
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika

Meškauskaitė primins teisės aktus, o

Vidas
Mačiulis
ilgametis spaudos darbuotojas Leopol-

das Rozga
rėš tiesą apie juos.
			
Rytis
Juozapavičius
padės nustatyti
008-ieji
Lietuvos žurnalistų
sąjunžurnalistikos
skaidrumą,
gos Kauno
apskritieso Vladas
skyriui Gaipradys skaičiais
tiesą apie
mus iki
ir
sidėjo... liudys
likus dviem
dienoms
visuomenės
nuomonę.
profesionalios
Naujųjų.
Gruodžio
29-ąjąĮ buvo
surengtas
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
skyriaus
valdybos
ataskaitinis
ir rinkimiAurelija
Juodyte.
nis susirinkimas, kuriame ketverių darbo
kaipjaulaikomės
savo
metųAnalizuodami,
ataskaitą pateikė
aštuoniolika
profesijos
taisyklių, spaudos
metų
šiamekelių
visuomeninio
darbo – laisskyvės perėjoje
pamatysime
partrenktą
riaus
pirmininko
– poste esantis
šių eietiką. autorius.
Ir kartu su
Romu buvo
Gudaičiu
iešlučių
Visiems
netikėta,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verkad Kauno apskrities skyriaus valdybos
tybę vieni leidiniai
paverčia
nežabota
pirmininkas
Vidas Mačiulis
atsisako
basavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
lotiruotis naujuose rinkimuose. Priežasir tarnauti
tiesai.
čių
– ne viena.
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
Dauguma
delegatų
nepritarė
senojo
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
pirmininko atsistatydinimui, o norintys
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laipakeisti jį supratę, kad nesurinks reikiamo
ma Nevinskaitė
– su Taigi
pastarosios
įtaka.
balsų
skaičiaus, tylėjo.
naujuoju
pir-
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mininku vienbalsiai vėl buvo išrinktas...
senasis „nepakeičiamas“ Vidas Mačiulis.
Valdybos nariais tapo Vladimiras Beresniovas, Daiva Budrienė, Kristina Lukoševičiūtė, Austė Korbutė, Birutė Mačienė,
Lilija Stoškienė, Gediminas Stanišauskas,
Aurelija Žutautienė. Naujoji valdyba, kurioje tik trys nauji nariai, kartu atstovaus
Kauno apskrities skyriui ir LŽS Taryboje.
Kai nuskambėjo tradicinis žurnalistų
himnas „Spaudos valsas“ ir buvo pakeltos

Kartu už
su 2008
Audrone
Nugaraite
pamąstaurės
m., LŽS
Kauno apskrities
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
skyriaus valdyba pagerbė kolegas jubiliakas irtrukdo
daugiau
rašyti apie darnų
tus
paskelbė
metų nominantus.
„Žurvystymąsi.
nalisto
riterio“ vardas ir kardas suteiktas
Per šį„Respublikos“
leidinį einančiame
informabuvusiai
dienraščio
Kauno
cijos greitkelyje
ir naujųjų
technoskyriaus
vadovei bus
Kristinai
Kučinskaiteilogijų stotelė,
susitiksime
su jauGrudienei,
kuri,kur
nenorėdama
paklusti
šios
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
masinės informacijos priemonės vadovySavukynu
ir Viliumiir Mackoniu,
bus
bei,
paliko darbavietę
tapo naujai įkurstabtelėjimų
Žurnalistų
to
internetiniokiekviename
laikraščio „Kauno
alėja“
sąjungos skyriuje,
ir ilgas
suredaktore.
„Akistatos“klube
laikraščio
įsteigtos
stojimas –nominantais
septyniolika
„Špilkos“
tapožurnalistikos
„Diena memetų.
O kai
vėl susiruošime
į kelią
ir
dia
news“
leidėjai,
kurie pirmieji
ne tik
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
mieste, bet gal ir Lietuvoje „Kauno dieir vietoje
atsidūrę
kolegos išdarbuotojų
Austrijos
nos“
kūrybinių
ir techninių
ir Lenkijos
papasakos
apie savo šalių
apsaugai
nupirko...
alkotesterius.
žiniasklaidą.
Žurnalistų knyga. Sau ir skaitytojams
Taigi
šis leidinys
– tarsi
gražią
dovaną
2008-ųjų
progapasimaparuotymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnašė LŽS Kauno apskrities skyriaus senlistikos
magistralės
kilometre.
Gal
jorų
klubas
„Mes“, parengęs
antologiją
1990-ajame, apie
o gallaiką
2007-ajame…
Jeigu
„Žurnalistai
ir save“. Knygos
susiruošite įV.jį,Andrejaitis,
gėlių neštisredaktorius
nebūtina,
sudarytojas
tačiau
privaludailininkas
įžiebti žiburiukus
akyse
J.
Kundrotas,
V. Beresniovas,
širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
1ir 000
egz. tiražu
knygą
išleido spaudos
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
namai „Arx Baltica“.
Aurelija Didžiojo
Arlauskienė
Vytauto
universiteto prof.
Leonas Gudaitis leidinyje primena Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos istoriją, kuri prasidėjo 1922 m., o aštuoniolika
vyresniosios kartos kauniečių žurnalistų
pateikė savo prisiminimus, palyginimus,
apmąstymus. Skirtinga visų knygos autorių profesinė ir gyvenimo patirtis, todėl savita ir kiekvieno jų prisiminimų
sklaida. Knyga „Žurnalistai apie laiką ir
save“ padovanota visiems skyriaus nariams, miesto bibliotekoms ir Lietuvos
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L ietuvo s žurnalist

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas GaiPrie
Vaižganto
g. 14, tiesą
Kaune,apie
kur gyveno
dysnamo
skaičiais
liudys
mus viir
suomenės veikėjas, politikas ir publicistas, dienrašvisuomenės nuomonę. Į profesionalios
čio „Lietuva“ redaktorius, Lietuvos žurnalistų sąžurnalistikos paieškas leisimės kartu su
jungos pirmininkas Juozas Purickis (1883–1934),
Aurelija Juodyte.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga
Analizuodami,
laikomės
savo
LŽS pirmininkas
Dainiuskaip
Radzevičius
(kairėje)
kelių taisyklių,
spaudos Vidas
laisirprofesijos
Kauno apskrities
skyriaus pirmininkas
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
Mačiulis
iškilmingai
atidengė paminklinę
lentą
etiką.
Ir kartu
su Romu
Gudaičiu
iešLŽS Kauno
apskrities
skyriaus
archyvo nuotr.
kosime atsako, kodėl demokratinę vertybę vieni leidiniai
paverčia
nežabota
aukštosioms
mokykloms,
kurios
rengia
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
spaudos, radijo ir televizijos žurnalistus.
ir Penktas
tarnauti kampas.
tiesai. Taip savo žurnalą
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
pavadino
LŽS narys
Leonardas
Jokšas,
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
„Kauno dienos“ laikraštyje ilgus vėjais,
metus
pučiančiaisalkoholikams
šalies žiniasklaidoje,
o Lairedagavęs
skirtą puslapį,
Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
oma
paskui
tekstus sudėjęs
į knygą „Penktas
kampas“. Įtaigus publicistinis kaišiadoriečio žodis apie žmones, kurie, dėl alkoholio patyrę daug praradimų, kančių ir
nevilties, rado jėgų gyventi blaiviai, skaitytojų būdavo visada laukiamas. 2008 m.
žurnalistas išleido 25-ąjį Lietuvos anoniminių alkoholikų draugijos žurnalo
„Penktas kampas“ numerį.
Kauno TV – 40. 1968 m. sausio 15 d.
tuometinis Lietuvos radijo ir televizijos
komiteto pirmininkas J. Januitis pasirašė

Kartu suįkurti
Audrone
įsakymą
KauneNugaraite
televizijospamąstranstysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
liacijų grupę, kuri vėliau buvo pavadinkasVyriausiąja
trukdo daugiau
rašyti apieir darnų
ta
Kauno televizijos
radijo
vystymąsi.Pirmasis redaktorius Vytautas
redakcija.
Per šį leidinį
informaAndrejaitis,
kuriameinančiame
reikėjo suburti
kolekcijosirgreitkelyje
bus ir naujųjų
tyvą
parengti pirmąsias
laidas, technoprisimilogijų
stotelė,
kur susitiksime
su prieš
jaunė
rūpesčius
ir džiaugsmus,
patirtus
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
40 metų. Autobuse sumontuotą kilnojaSavukynu
ir Viliumi
bus
mąją
televizijos
stotį 1972Mackoniu,
m. pakeitė nauja
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
TV
studija, įrengta
senajame Kauno
radisąjungos
skyriuje,
ir Televizijos
ilgas sujo
pastate S.
Daukantoklube
g. 28A.
stojimas –savo
septyniolika
žurnalistikos
aparatūrą
lėšomis nupirko
miestas.
metų.
O kai dienų
vėl susiruošime
į keliądirir
Nuo
pirmųjų
Kauno televizijoje
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
bęs ir tenai praleidęs 35 metus 5 mėnesius
ir 5vietoje
kolegos
iš Austrijos
ir
dienasatsidūrę
šių eilučių
autorius
prisiminė
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
kauniečių kurtas laidas „Kaunas“, „Savaitės
žiniasklaidą.
aidai“,
„Studijų dienos“, „Sekmadienio ryšis leidinys
– tarsi
pasimatas“, Taigi
„Būk tvirtas“,
„Krepšinio
pasaulyje“
ir
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnadaugelį kitų. Deja, jubiliejinius TV metus
listikos
magistralės
kilometre.
viešoji
įstaiga
Kauno televizija
ir radijasGal
jau
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
pradėjo be TV žinių ir tik su dviem origisusiruošite
į jį,„Septynios
gėlių neštis
nebūtina,
naliom
laidom
Kauno
dienos“
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
ir „Miesto kodas“, kurias rodo LTV 2.
ir širdyje.
susitikimas
su ten
Svečiai išAntraip
Moldovos.
LŽS pirmininkas
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
Dainius Radzevičius į Kauną atvyko su
Aurelijaiš Arlauskienė
kolegomis
Moldovos – spaudos, radijo
ir televizijos žurnalistais. Kauno žurnalistų namuose svečiai supažindinti su Lietuvos žurnalistų sąjungos istorija. „Kauno
dienos“ redakcijoje dienraščio vyr. redaktorė Žilvinė Petrauskaitė moldavus supažindino su kolektyvo darbo kasdienybe ir
redakcijos planais. Moldovoje nėra profesinės organizacijos, vienijančios šalies
žurnalistus, todėl delegacijos nariai, kurių
dauguma buvo jaunimas, pasiryžo pasinaudoti lietuvių sukauptu patyrimu.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
stoLaureatas.
2008-ųjų
balandįkaitos
„Poezijos
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiupavasario“ laureatu tapo Lietuvos žurnami Radzevičiumi
aptartinarys,
žurnalistikos
listų
ir rašytojų sąjungų
„Nemuraidą,
o su Laimute
Jankevičiene
–
no“
savaitraščio
vyr. redaktorius
Viktoras
periodikos virsmą.
pat Liudvika
Rudžianskas.
PoezijosTen
rinkinio
„Nuo do
Meškauskaitė
teisės aktus,
o
iki
do“ autoriusprimins
buvo vainikuotas
Maiilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopolronio
literatūros
muziejaus
sodelyje,
kur
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
susirinko gausus būrys kauniečių ir jų
Rytis
Juozapavičius
padėspasveikino
nustatyti
svečių.
V. Rudžianską
gražiai
žurnalistikos
skaidrumą,
Vladas rašyGaiir
pagerbė Kauno
vadovai,okolegos
dys skaičiais
liudys
apieapskrities
mus ir
tojai
ir žurnalistai.
LŽStiesą
Kauno
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
skyriaus
valdyba,
pagerbusi
savo narį,
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
palinkėjo
laureatui
ir toliau
puoselėti
liAurelija
Juodyte.
teratūrinį „Nemuną“.
Analizuodami,
kaip Kauno
laikomės
savo
Senjorų
dienos. LŽS
apskriprofesijos
kelių
taisyklių,
laisties
skyriaus
senjorų
klubospaudos
„Mes“ narių
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
inicia
t yva pradėti
rengti susitikimai
su
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieššalies vadovais. Pirmasis į gimtąjį Kauną
kosime
atsako, kodėl
verbuvo
pakviestas
vidausdemokratinę
reikalų ministras
tybę vieniČiupaila,
leidiniaikuris
paverčia
nežabota
Remigijus
senjorams
pasavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
pasakojo apie svarbiausius Vyriausybės
ir jotarnauti
tiesai. ministerijos darbus ir
ir
vadovaujamos
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
uždavinius.
Auksė
Balčytienė
supažindins
su vėjais,
Po ketverių
turiningų
ir įdomių
veik
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailos metų žurnalistikos senjorų klubo
ma Nevinskaitė
su pastarosios
„Mes“
įkūrėjas ir–vadovas
Vytautasįtaka.
Andrejaitis dėl pablogėjusios sveikatos atsisakė šių pareigų. Klubo pirmininku buvo
išrinktas rašytojas ir žurnalistas, istorikas
Rimantas Marčėnas.
Kultūra. „Santaros“ žurnalo redakcija Vilniaus taikomosios dailės muziejuje
surengė kultūrai skirtą popietę. Kalbėjo
Justinas Marcinkevičius ir Viktorija Daujotytė, skambėjo Ievos, Nijolės ir Vladimiro Prudnikovų atliekami klasikos
kūriniai, grojo Giedriaus Kuprevičiaus

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsir
Vaidoto
Daunio šeimos
muzikantai.
tysime„Santaros“
apie žurnalisto
52-ąjį
žurnalo kompetenciją,
numerį pristakasjotrukdo
darnų
tė
įkūrėjas,daugiau
leidėjas rašyti
ir vyr. apie
redaktorius
vystymąsi. Norkus, kuriam medalį už
Romualdas
Per šį leidinį
einančiame
informanuopelnus
žurnalistikai
įteikė LŽS
pirmicijos greitkelyje
bus ir naujųjų technoninkas
Dainius Radzevičius.
logijų
stotelė, žurnalistų
kur susitiksime
su jauKaunietis
sąjungos
nanosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
rys, fotomenininkas Albertas Švenčionis
Savukynu
Viliumi
Mackoniu,
bus
drauge
su ir
poetu
Gintautu
Dabrišiumi
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
Adomo
Mickevičiaus
bibliotekoje
Vilniusąjungos
skyriuje, klube
ir ilgasgamtą
suje
surengė nuotraukų
apie Lietuvos
stojimas
septyniolika
žurnalistikos
ir
gimtinės–žmones
parodą „Atviri
sūriai“.
metų. O
susiruošime
į kelią ir
Įdomu
tai,kai
kadvėl
fotografuota
tik tradicinių
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
lietuvių švenčių metu ir tik saulei tekant.
ir vietoje
atsidūrę kolegos
Austrijos
Įtaigios
nuotraukos
nukelia į iš
Šatrijos
kalir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
no papėdę, Kernavę, prie Vištyčio ežero, į
žiniasklaidą.
Šilavoto
davatkyną...
Taigi šisAudronė
leidinysJankuvienė
– tarsi pasimaPremija.
už putymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnablicistikos knygą „Žodžiai kaip smėlis.
listikos magistralės
kilometre.
Gal
Žvilgsniai“
tapo 2008 m.
Vytauto Ged1990-ajame,
o laureatė.
gal 2007-ajame…
Jeigu
gaudo
premijos
Toks įvertinimas
susiruošite
į jį, už
gėlių
neštis kūrybinius
nebūtina,
skirtas
LŽS narei
brandžius
tačiau privalu
įžiebti
žiburiukuspilietinį
akyse
darbus,
puoselėjant
visuomenės
ir širdyje. Antraip
susitikimas
su ten
sąmoningumą,
demokratijos
ir patriotizlaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
mo vertybes. Knygoje pateikta daugiau
Arlauskienė
kaip Aurelija
100 autorės
publicistinių komentarų,
paskelbtų „Kauno dienoje“ 2004–2007 m.
A. Jankuvienės kūryba turi išliekamąją vertę, nes autorės pasirinkimą lėmė ne vienadieniai, konjunktūriniai interesai, o pilietinės visuomenės lūkesčiai ir prioritetai.
Įamžintas vardas. Skambant smuikininkės Godos Simonaitytės atliekamai
melodijai, prie namo Vaižganto g. 14,
Kaune, kur gyveno visuomenės veikėjas,
politikas ir publicistas, dienraščio „Lietuva“ redaktorius, Lietuvos žurnalistų
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Stabtelėjus
žurnalistikos
stosąjungos
pirmininkas
Juozaskaitos
Purickis
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiu(1883–1934), Spaudos atgavimo, kalbos
miknygos
Radzevičiumi
aptartiiškilmingai
žurnalistikos
ir
dienos proga
atiraidą, paminklinė
o su Laimute
–
dengta
lenta.Jankevičiene
Ją atidengiant
periodikos
patir Liudvika
dalyvavo
LŽSvirsmą.
nariai išTen
Kauno
Vilniaus.
Meškauskaitė
primins
teisės žurnalisaktus, o
Savo
mintimis apie
prieškario
ilgametis
spaudosdalijosi
darbuotojas
Leopoltiką
ir jo kūrėjus
Vytauto
Geddas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
gaudo fondo įsteigėja Stefa Gedgaudienė,
Rytis
Juozapavičius
padės
nustatyti
miesto
vicemeras
Rimantas
Mikaitis,
kulžurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaitūros skyriaus vedėjas Sigitas Šliažas, LŽS
dys skaičiaisDainius
liudysRadzevičius
tiesą apie ir
mus
ir
pirmininkas
švenvisuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
tės
organizatorius
Vidas Mačiulis.
žurnalistikos
paieškasPenkioliktoji
leisimės kartuLŽS
su
Spaudos šventės.
Aurelija
Juodyte.
Kauno apskrities skyriaus šventė prasikaip laikomės
savo
dėjo Analizuodami,
tradiciniu A. Šabaniausko
„Spaudos
profesijos
taisyklių,
spaudos
laisvalsu“,
kurįkelių
atliko
populiari
kauniečių
vės perėjoje
pamatysime
grupė
„Dreams“.
Šventę vedėpartrenktą
žurnalisetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieštas, cirko artistas, iliuzionistas Alvydas
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verJancevičius. LŽS pirmininkas Dainius
tybę vieni leidiniai
nežabota
Radzevičius
drauge supaverčia
Stefa Gedgaudiesavivale,
o kiti
išliktižurnalistigarbingi
ne
medalius
„Užsugeba
nuopelnus
ir tarnauti
tiesai. Andrejaičiui, Juozui
kai“
įteikė Vytautui
Kryžkelėje
tarpMačiuliui,
tyrimų irkurie
tikrovės
Kundrotui
ir Vidui
savo
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
žurnalistine bei visuomenine veikla pelpučiančiais
šalies iržiniasklaidoje,
o Lainė
kolegų pagarbą
pripažinimą. Kauno
ma Nevinskaitė
– suapdovanojimui
pastarosios įtaka.
skyriaus
vadovą šiam
pristatė LŽS sporto žurnalistų klubas.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
šventės, kuri vyko žurnalistų lauko kavinėje „Vasaros olimpas“, proga buvo paskelbti šeši 2008 m. „Gintarinių parkerių“
laureatai. Tai spaudos namų „Arx Baltica“ direktoriaus pavaduotojas leidybai
Zenonas Kamarūnas, išleidęs autorines
knygas apie nedidelių Lietuvos miestelių
istoriją ir kultūrą; „Kauno dienos“ žurnalistė Jūratė Kuzmickaitė už aktualius

Kartu supasižyminčius
Audrone Nugaraite
pamąsrašinius,
kalbos grynumu,
tysime apie
žurnalisto kompetenciją,
raiškumu
ir spalvingumu;
Kauno savivalkas trukdo
daugiau
rašytiviešųjų
apie darnų
dybės
tarybos
sekretoriato
ryšių
vystymąsi. specialistė Danutė Marcinkevyriausioji
Per už
šį leidinį
vičienė
knygas einančiame
apie kunigą,informarašytoją
cijos
greitkelyjeprofesorių
bus ir naujųjų
ir
universiteto
JuozątechnoTumąlogijų stotelė,
kur susitiksime
su jauVaižgantą,
dailininką
Antaną Samuolį,
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
dramaturgą Raimundą Samulevičių ir
Savukynu ir
ViliumiStasę
Mackoniu,
bus
„Šypsenos“
ordininkę
Samulevičiestabtelėjimų
kiekviename
nę;
Kauno radijo
ir televizijosŽurnalistų
žurnalistė
sąjungos
skyriuje,
ir ilgas LTV
suJurgita
Kirkilaitė
už klube
profesionalias
– septyniolika
2stojimas
laidas „Mokyklos
langas“;žurnalistikos
„Kauno diemetų.žurnalistė
O kai vėlAldona
susiruošime
į kelią už
ir
nos“
Kibirkštienė
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
operatyvias ir objektyvias miesto aktuair vietoje
atsidūrępedagoginio
kolegos iš Austrijos
lijas,
publikacijas
darbo ir
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
jaunimo auklėjimo klausimais; „Lietuvos
žiniasklaidą.
gydytojų
žurnalo“ atsakingoji redaktorė
TaigiPečeliūnienė
šis leidinys už
– tarsi
pasimaRamutė
probleminius
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnastraipsnius medicinos temomis, aktualius
listikos irmagistralės
interviu
iškilių medikųkilometre.
portretus. Gal
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
Apie kolegą.
Žurnalistas
Jonas Laurisusiruošite
į jį,ir gėlių
neštis nebūtina,
navičius,
tapęs
Nacionalinės
žurnalistų
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
kūrėjų asociacijos nariu, 2008-ųjųakyse
liepą
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
šventė septyniasdešimtąją savo gyvenimo
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
vasarą. Ta proga išėjo knyga apie jį, kuri
Aurelija
Arlauskienė
vadinasi
„Pilnatvė“.
Ją parašė LŽS narys
Juozas Kundrotas, dailininkas Vladimiras
Beresniovas. Knygoje – ilgamečio laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktoriaus, aistringo kraštotyrininko J. Laurinavičiaus
gyvenimas, kūrybinė ir visuomeninė veik
la politinių virsmų ir iššūkių fone, atgavus
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.
Premjera. Žinomas televizijos operatorius Stasys Dargis drauge su Lietuvos aviacijos muziejaus bendradarbiu Jonu Čepu
sukūrė dviejų valandų dokumentinį filmą
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Stabtelėjus
žurnalistikos
„Lituanicos“
didvyriai
amžinai kaitos
gyvi“ stoapie
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiulakūnų S. Dariaus ir S. Girėno gyvenimą.
mi Radzevičiumi
aptartisurengta
žurnalistikos
Filmo
premjera Kaune
liepos
raidą, – oStepono
su Laimute
–
15-ąją
DariausJankevičiene
ir Stasio Girėno
periodikos
virsmą.75-ųjų
Ten metinių
pat Liudvika
skrydžio
per Atlantą
proga.
Meškauskaitė
primins
teisės aktus,
o
Diskusija. Kauno
marių „Baltojoje
burėje“
ilgametis
spaudos
darbuotojas
LeopolLŽS
ir F. Eberto
fondas
surengė konferenciją
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
„Žiniasklaida ir politika prieš Seimo rinkimus.
Rytis
Juozapavičius
padės nustatyti
Kas ką
valdys?“,
kurioje dalyvavo
apskrities
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaispaudos ir eterio žurnalistai. Aktualias temas
dys skaičiais
liudys tiesą
apie Radzevimus ir
nagrinėjo
LŽS pirmininkas
Dainius
visuomenės
nuomonę. Įkomisijos
profesionalios
čius,
Seimo antikorupcijos
pirmižurnalistikos
paieškas
leisimės televizijos
kartu su
ninkas
Rimantas
Dagys, Lietuvos
Aurelija
Juodyte.
direktorius Rimvydas Paleckis. Diskusijų suAnalizuodami,
kaipRačo
laikomės
silaukė
BNS vadovo Artūro
mintyssavo
apie
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laissavanorišką žurnalistų nutylėjimo cenzūrą.
vėsBūsenos.
perėjojeŽurnalistas
pamatysime
partrenktą
ir rašytojas
Laietiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
monas Inis Kauno apskrities skyriui iešpakosime atsako,
verdovanojo
savo kodėl
naują demokratinę
knygą „Ramybės
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
parko
varnas:
būsenos“.
Alegorija,
grotessavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
kas, paradoksas ir lyrikos intarpai forma
ir apipavidalinimu
tarnauti tiesai. patrauklioje knygoje
ir
Kryžkelėje
tarp tyrimų
tikrovės
byloja
apie kūrybingo,
nuolatirieškančio
Auksė
Balčytienė
supažindins
vėjais,į
ir
atrandančio
autoriaus
savitą su
požiūrį
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laigyvenimą. Pavasarį L. Inis Kauno rotušėmašventė
Nevinskaitė
– su pastarosios
je
savo 70-metį.
Ta proga jisįtaka.
buvo
apdovanotas medaliu „Už nuopelnus
žurnalistikai“.
Gimtadieniai. Rugsėjis žurnalistams –
jubiliejų metas. Pirmoji auksines savo
gyvenimo metines pažymėjo LŽS Kauno
apskrities skyriaus narė Birutė Garbaravičienė. Lietuvos televizijos laidos „Be pykčio“ ir mėnraščio „Akiračiai“ redaktorė,
Istorinės Lietuvos prezidentūros Kaune
vadovė sulaukė net pusantro šimto svečių,
kurių būryje buvo daug žinomų Lietuvos

Kartu su irAudrone
Nugaraite pamąskultūros
meno darbuotojų.
Rugsėtysime
žurnalisto
kompetenciją,
jo
vidurįapie
auksinio
gimtadienio
sulaukė
kas trukdo
daugiau
rašyti
apie darnų
„Kauno
dienos“
techninė
redaktorė
Biruvystymąsi.
tė
Oksaitė; „Valstiečių laikraščio“ Kauno
Peržurnalistas
šį leidinį einančiame
informakrašto
Albinas Čaplikas
savo
cijos greitkelyjesutiko
bus irTurkijoje...
naujųjų technopenkiasdešimtį
Aštuologijų stotelė,savo
kurgimtadienį
susitiksime
su ilgajauniasdešimtąjį
šventė
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
metis Lietuvos žurnalistų sąjungos narys
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
Adomas
Subačius.
Paskutinę
jubiliejinio
stabtelėjimų
Žurnalistų
rugsėjo
dieną kiekviename
vainikavo laikraščio
„Ūkisąjungos
skyriuje,
ir ilgaspavasuninko
patarėjo“
vyr. klube
redaktoriaus
stojimas Teklės
– septyniolika
duotojos
Mačiulienėsžurnalistikos
gimtadienis,
metų.įspūdingai
O kai vėlir susiruošime
į kelią viir
kurį
originaliai surengė
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
sada kūrybingi kolegos.
ir vietoje
kolegosnestigo
iš Austrijos
Ir kitaisatsidūrę
metų mėnesiais
sukakir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
tuvininkų. 50 metų sukako Genovaitei
Bažiniasklaidą.
liukonytei, Zenonui Kamarūnui, Ramutei
Taigi šis irleidinys
– tarsi pasimaPečeliūnienei
Daivai Valevičienei,
60 –
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaRomualdui Belovui, Valerijui Buklajevui,
listikos magistralės
kilometre.
Gal
Edmundui
Kalinui ir Zenonui
Slavinskui,
1990-ajame,
gal 2007-ajame…
70
– JuvencijuioDeikui
ir AleksandruiJeigu
Masusiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
cijauskui, 80 – Petrui Žemkauskui.
tačiau
privalu
įžiebtidvižiburiukus
akyse
Istorijos.
Beveik
dešimtys darbšir širdyje.
Antraip
susitikimas
su atsiten
čių
ir kūrybingų
žurnalistų
turėjo
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
sveikinti su „Kauno diena“, kai redakciją
Aurelija
įsigijo
šalies Arlauskienė
verslininkai. Dabar jie dirba
„Lietuvos žiniose“, „Valstiečių laikraštyje“, „Ūkininko patarėjuje“, interneto
portaluose, yra solidžių įstaigų atstovai
ryšiams su visuomene.
Buvusi „Kauno dienos“ laikraščio
„Meno“ skyriaus redaktorė, V. Kudirkos
premijos laureatė Dalia Juškienė tapo
Vilniuje leidžiamo žurnalo „Istorijos“
vyriausiąja redaktore, Stasys Jokūbaitis –
„Valstiečių laikraščio“ vyriausiuoju redaktoriumi, Edmundas Kalinas – interneto
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Stabtelėjus
kaitos stonaujienų
portaložurnalistikos
ATN generaliniu
ditelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiurektoriumi ir vyr. redaktoriumi, AudromiJankuvienė
Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
nė
– UAB
„Neolitas“
leidinio
raidą,yraokas.
su Kraštiečiai“
Laimute Jankevičiene
„Kas
vyr. redaktorė.–
periodikos
virsmą.
pat Liudvika
Tylos minutė.
2008Ten
m. Anapilin
buvo
Meškauskaitė
primins
teisės aktus,
o
palydėti
net aštuoni
kauniečiai,
Lietuvos
ilgametis spaudos
Leopolžurnalistų
sąjungosdarbuotojas
nariai. Amžinybėn
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
iškeliavo buvęs „Kauno dienos“ žurnaJuozapavičius
padės
nustatyti
listasRytis
Algimantas
Balčiūnas
(g. 1935
m.),
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaižurnalistas ir rašytojas Antanas Paulavidys (g.
skaičiais
liudys
tiesą apie
mus ir
čius
1924 m.),
laikraščio
„Sovietskaja
visuomenės
Į profesionalios
Litva“
Kauno nuomonę.
skyriaus vadovas
Svetlanas
žurnalistikos
leisimės
kartuleisu
Smolenskis
(g.paieškas
1924 m.),
„Šviesos“
Aurelija
Juodyte.
dyklos redaktorė Domicelė Galnaitytė
Analizuodami,
kaip
laikomės
savo
(g. 1927
m.), buvęs LRT
Kauno
redakcijos
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laisvyr.
redaktoriaus
pavaduotojas
Vytautas
vės perėjoje
partrenktą
Andrejaitis
(g. pamatysime
1935 m.), buvusi
laikrašetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieščio „Vakarinės naujienos“ Kauno skyriaus
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veržurnalistė Liuda Šimonelytė (g. 1925 m.),
tybę vieni
leidiniai
paverčiaaidai“
nežabota
buvęs
laikraščio
„Kaišiadorių
fotosavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
žurnalistas Pranas Dubosas (g. 1927 m.),
ir tarnautietnokultūrinio
tiesai.
gydytojas,
žurnalo „SuKryžkelėje
tarp
tyrimų
ir tikrovės
valkija“ vyr. redaktorius Skirmantas
JuoAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
zas Paukštys (g. 1950 m.).
pučiančiais
šalies žiniasklaidoje,
o LaiPagarba. Kauno
rotušėje gruodžio
vima
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
durį gražiai paminėtos 150-osios Vinco
Kudirkos gimimo metinės ir 110 metų,
kai buvo sukurtas Lietuvos himnas. Ta
proga didžiojoje Rotušės menėje buvo
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ir tiesa“ sceninė adaptacija, kurią atliko
žinomi aktoriai G. Adomaitis, J. Onaitytė,
V. Grigaitytė, G. Simonaitytė, D. Svobonas, P. Venslovas, V. Vaičekauskas.
Šventė. Paskutinįjį 2008-ųjų šeštadienį dešimtąkart iš eilės Kauno žurnalistų
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Kauno meno kūrėjų asociacijos pirmininkas rašytojas Petras Palilionis, pasveikinęs žurnalistus su besibaigiančiais
metais, pažymėjo, kad LŽS Kauno apskrities skyrius net ir krizės metu gali, geba
ir moka gražiai švęsti. Kad aštuoniasdešimtaisiais LŽS įkūrimo metais skyriaus
valdybos nariai būtų dar aktyvesni ir kūrybingesni, jų pirmininkas visiems įteikė po „auksinį“ pakabuką – žurnalistinį
talismaną.
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timu organizavo LŽS Klaipėdos skyrius.
Aplankėme nuostabius Europos miestus – Prahą, Briuselį, Briugę, Amsterdamą ir kitus, susipažinome su Europos
Parlamento darbu. Kelionėje dalyvavo
įvairioms žiniasklaidos priemonėms –
spaudai, radijui, televizijai – atstovaujantys žurnalistai iš Klaipėdos, Skuodo ir
Šilutės miestų ir rajonų. Savaitę trukusioje kelionėje visi susidraugavome, atnaujinome nutrūkusius ryšius, aptarėme, kaip
toliau dirbti LŽS Klaipėdos skyriui, kad
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o
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Jeigu
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LŽS Klaipėdos skyriaus nariai prie savo būstinės po visuotinio susirinkimo 2008 m. balandį
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Jolantos Beniušytės nuotr.
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žurnalistikos
ninku
Romu
Linioniu marijampoliečius
metų. O kai albumu
vėl susiruošime
ir
pradžiugino
apie mūsųį kelią
miestą.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Sodria kalba ir gyvenimo išmintimi dvelir vietoje atsidūrę
kolegos išistorijomis
Austrijos
kiančiomis
gyvenimiškomis
ir Lenkijos papasakos
savo šalių
„Suvalkiečio“
skaitytojusapie
sudomina
Alžiniasklaidą.
dona Kalinauskienė, fotografijomis ne tik
Taigi puslapiuose,
šis leidinys bet
– tarsi
pasimalaikraščių
ir eksponuojatymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnamomis parodose džiugina „Suvalkiečio“
listikos magistralės
kilometre.
Gal
redaktorius
Gintaras Kandrotas
ir foto1990-ajame,
o Pasiliauskas.
gal 2007-ajame… Jeigu
grafas
Ričardas
susiruošite
jį, gėlių
neštiskeletą
nebūtina,
Kurdami įskyrių
turėjome
tikstačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
lų. Žinojome, kad bus puiku susirinkus
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

Prigijo „Suvalkiečio“ darbuotojų tradicija rengti vasaros baidarių žygius Suvalkijos arba kaimyninės
Dzūkijos upėmis
Ričardo Pasiliausko nuotr.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stodalintis
kūrybinėmis
mintimis,
profetelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiusine patirtimi, kad naudinga surengti
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
vieną
kitą seminarą,
susimanyti
kai ką
raidą, o irsuturiningo
Laimute laisvalaikiui.
JankevičieneVis–
įdomaus
periodikos
virsmą.stimulas
Ten patsusivienyti
Liudvika
dėlto
svarbiausias
Meškauskaitė
priminsgalėdamas
teisės aktus,
o
buvo
tas, kad skyrius,
atlikspaudos
darbuotojas
tiilgametis
profesinių
sąjungų
funkcijas,Leopolpadėtų
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
atsilaikyti prieš potencialių darbdavių
Rytis
Juozapavičius
padės nustatyti
mums
nepriimtinus
sprendimus.
Džiaužurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
giamės, jog kol kas to neprireikė. GaiMat
dys skyriaus
skaičiaisbranduolys
liudys tiesą
apie mus ir
pats
– „Suvalkiečio“
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
laikraščio
žurnalistai
– dauguma
esame
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartusasu
patys
uždarosios
akcinės
bendrovės
Aurelija
Juodyte.
vininkai. Buvo nelengvas metas, kai teko
Analizuodami,
laikomės
savo
supirkinėti
akcijas iškaip
į pensiją
išeinanprofesijos
keliųŽinome,
taisyklių,kad
spaudos
čių
akcininkų.
tokių lais„pavės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
sispaudimų“ dar bus ir ateityje. Tačiau
etiką. Ir kartu
su Romu
iešinvesticijos
atsiperka
– kolGudaičiu
kas nereikia
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertaikstytis su darbdavių diktuojamomis
tybę vieni– leidiniai
paverčia
nežabota
sąlygomis
sprendimus
priimame
patys
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
ir bent jau šiuo metu nuo kažko gintis
ir tarnauti
nereikia.
Na,tiesai.
o skyriuje esantys kitų leiKryžkelėje
tarp
tyrimų irkol
tikrovės
dinių ir televizijos
žurnalistai
kas su
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
darbdaviais susikalba gana sėkmingai.
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o LaiTad
šiuo metu
pagrindinė
Marijampomaskyriaus
Nevinskaitė
– su –pastarosios
įtaka.
lės
funkcija
kultūrinė veikla
ir profesinis tobulėjimas. Daugelis narių
akcentuoja, kad jiems, kaip LŽS nariams,
aktualiausi yra profesinio tobulėjimo
klausimai, tad visuomet noriai lankomės
žurnalistams rengiamuose seminaruose
ir mokymuose.
Turime ir keletą ne tik su profesiniu
tobulėjimu, bet ir su turiningu laisvalaikio leidimu susijusių tradicijų. Jau keleri metai skyriaus nariai prisideda prie
itin populiaraus trumpametražio filmo

Kartu su
Audrone
Nugaraite
pamąs„Baltas
kluonas“
festivalio
organizavimo
tysime
apie žurnalisto
kompetenciją,
ir
jame dalyvauja.
Tai vienas
iš marijamkas trukdo
daugiau rašyti
apie darnų
poliečių
laukiamiausių
vasaromis
renvystymąsi.
ginių,
traukiantis savo netradiciškumu,
Per šį leidinį
informakūrybiškumu.
Dareinančiame
viena skyriaus
tradicijos–greitkelyje
bus ir naujųjųapskrities
technocija
kartu su Marijampolės
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jauviršininko
administracija
rengti Spaudos
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
dienos minėjimus apskrities žurnalisSavukynu
ir Viliumi
bus
tams
– kelerius
metus Mackoniu,
LŽS prisidėjo
ir
stabtelėjimų
kiekviename
prie
šių renginių
finansavimo.Žurnalistų

sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
žiniasklaidą.
Taigi šis leidinys – tarsi pasimatymas,
paskirtas
kažkuriame žurnaVirginija
Sipavičienė
listikos magistralės kilometre. Gal
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
au dvyliktus
metus gyvuojantis
susiruošite
į jį,skyrius
gėlių neštis
Panevėžio
vienijanebūtina,
ne vien
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
Panevėžio miesto žurnalistus.
Jo
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
gretose yra ir biržiečių bei uteniškių.
laukiančiu
jausmu
gali ir metų
neįvykti.
Prieš
daugiau
kaip dešimt
įkurtas

Panevėžio
skyriuje baigėsi
sąstingis

J

Aurelija
skyrius
į savoArlauskienė
gretas pritraukė ir aplinkinių apskrities miestų žurnalistų. Pats seniausias skyriaus narys yra pirmajame
Lietuvos žurnalistų sąjungos steigiamajame suvažiavime dalyvavęs septyniasdešimt septynerių metų panevėžietis
žurnalistas Algirdas Černa.
Šiuo metu skyriaus sąrašuose yra
24 nariai, jam vadovauju aš. Apžvelgiant
2008-ųjų metų skyriaus veiklą, negalima nepaminėti jo istorijos ir kūrimosi
pradžios.
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Stabtelėjus
žurnalistikos kaitos stoSkyriaus
istorija
telėje
bus
galimybė
su DainiuPanevėžio skyriauskartu
įkūrėjas
– Skirmi
Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
mantas Pabedinskas, 1997-aisiais subūręs
raidą, o panevėžiečius,
su Laimute Jankevičiene
–
rašančius
2007 m. apdoperiodikos
virsmą.
pat Liudvika
vanotas
medaliu
„Už Ten
nuopelnus
žurnaMeškauskaitė
primins
teisės
o
listikai“.
Ir ne tik
subūręs,
bet iraktus,
puikiai
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Leopoljiems
vadovavęs
kelerius
metus. Skyriaus
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
nariai tik jo dėka keliavo po gražiausias
Juozapavičius
nustatyti
šaliesRytis
vietas,
pradedantpadės
nacionaliniais
žurnalistikos
skaidrumą,
Vladas Gaiparkais
ir baigiant
pajūriu,o bendravo
su
dys
skaičiais
liudys
tiesą
apie
mus
ir
kolegomis iš kitų miestų, Seimo nariais
visuomenės
profesionalios
ir
ministrais. nuomonę.
Kiekviena Įtokia
kelionė –
žurnalistikos
paieškas
kartu
su
išvyka
į nežinomybę
suleisimės
begaliniais
siurAurelija
Juodyte.
prizais. Skyriaus pirmininkas, tada dirbęs
Analizuodami,
kaip laikomės
savoį
„Panoramos“
korespondentu,
kaskart
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laiskelionę
susiruošusius
narius
stebindavo
vės perėjoje netikėtu
pamatysime
partrenktą
netikėtumais:
policijos
pareigūetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešnų pasirodymu ar nenumatytu sustojimu
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verir organizuota pagalba vietiniams gyventybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
tojams
sodinant
bulves.
O kur dar
Grūto
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
parke švęstas skyriaus pirmininko „gimir tarnautiKasmet
tiesai. buvo organizuojamos
tadienis“.
Kryžkelėje
tarppo
tyrimų
ir tikrovės
įsimintinos
kelionės
šalį, tačiau
viskas
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
baigėsi S. Pabedinskui pasukus į politiką
pučiančiais
ir
2004-aisiaisšalies
tapusžiniasklaidoje,
Seimo nariu. o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Sąstingis
Likęs be pirmininko skyrius tik egzistavo. Posėdžiuose jam atstovavo į Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybą išrinkti
du nariai: Zina Paškevičienė ir aš. Tokia
padėtis tęsėsi apie porą metų, kol Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotojos Z. Paškevičienės 2006-ųjų pabaigoje
sukviestame susirinkime buvo išrinktas
naujas pirmininkas. Juo tapau aš – Virginija Sipavičienė.

Kartu
su Audrone
Skyriaus
nariai –Nugaraite
Panevėžio pamąsmiesto
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
dienraščių „Sekundė“, „Panevėžio rytas“,
kas trukdobalsas“
daugiau
rašyti apie
darnų
„Panevėžio
ir Lietuvos
televizijoje
vystymąsi.
bei
Lietuvos radijuje dirbę panevėžiečiai.
Per šįskyrius
leidinį plėtėsi.
einančiame
informaPamažu
2007-ųjų
pracijos greitkelyje
ir naujųjų
technodžioje
įstojo naujųbus
narių
ir skyriaus
branlogijų stotelė,
kur susitiksime
su jauduoliu
tapo „Panevėžio
balse“ dirbantys
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
žurnalistai. Dėl žurnalistų darbo specifiSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
kos
ir kai kurių
dienraščių
vadovų neigiastabtelėjimų
Žurnalistų
mo
požiūrio į kiekviename
sąjungą buvo problemiška
sąjungosbendrus
skyriuje,
klube ir ilgas susukviesti
susirinkimus.
stojimas
– septyniolika
Tačiau įsitraukti
į skyriausžurnalistikos
veiklą, pasiūmetų.
Oidėjų
kai vėl
susiruošime
į kelią
ir
lyti
savo
ir aktyviai
dalyvauti
galėjo
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
visi nariai. Visa sąjungos veikla, numatomi
ir vietoje atsidūrę
iš Austrijos
seminarai,
konkursaikolegos
buvo skelbiami
LŽS
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
interneto svetainėje. Deja, nariai nebuvo
žiniasklaidą.
entuziastai
ir mūsų skyriaus narių atstovaTaigi
šis
leidinys
– tarsi apsiribojo
pasimavimas bendrojoje
LŽS veikloje
tymas,
paskirtas
kažkuriame
tik vieno dienraščio – „Panevėžiožurnabalso“
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
žurnalistų sąjungos nariais.
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite
į jį,
gėlių neštis nebūtina,
Sportiniai
pasiekimai
tačiau
įžiebtivadovavusio
žiburiukus redakakyse
Šiamprivalu
dienraščiui
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
toriaus
Eriko
Petkevičiaus
dėka sąjungos
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
nariams buvo skiriamas transportas vykAurelija Arlauskienė
ti į seminarus
ar kasmetinius tarptautinius sąskrydžius „Žurnalistai už taiką“.
Nors ir nedidelė skyriaus komanda, tačiau visada stengėmės bent dalyvauti.
O 2007-aisiais netgi ir laimėjome keletą
rungčių. Panevėžio skyriaus narys Gintautas Subačius laimėjo šachmatų varžybas, o jungtinė alytiškių ir panevėžiečių
gatvės krepšinio komanda tapo turnyro
nugalėtoja ir buvo apdovanota taure.
Pernai panevėžiečiai irgi aktyviai dalyvavo žurnalistų futbolo turnyre.
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Stabtelėjus
žurnalistikos kaitos stoNaujos
idėjos
telėje
bus
galimybė
su DainiuNeliko be atsako kartu
ir organizuojami
mi Radzevičiumi
žurnalistikos
įvairūs
seminarai, aptarti
kuriuose
panevėžieraidą,
o su
Laimute
–
čiai
galėjo
tobulinti
savoJankevičiene
žinias. Pernai,
periodikos
virsmą.
Ten kalbos
pat Liudvika
minint
Spaudos
atgavimo,
ir knyMeškauskaitė
priminsdieną,
teisės„Panevėžio
aktus, o
gos
šventę, žurnalistų
ilgametis
spaudos
darbuotojas
balse“
pirmą
kartą buvo
išleistas Leopollaikrašdas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
tukas „Naujasis balsas“. Jo redaktorė ir
Rytis Juozapavičius
padės
sumanytoja
– V. Sipavičienė,
josnustatyti
padėjėžurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaijas – G. Subačius. Pirmajame laikraštuko
dys skaičiais
liudysnarių
tiesąnuotraukos
apie mus ir
puslapyje
– skyriaus
ir
visuomenės
nuomonę.sveikinimai
Į profesionalios
skyriaus
pirmininkės
švenžurnalistikos
leisimėsiliustruoti
kartu su
tės
proga. Kiti paieškas
keturi puslapiai
Aurelija
Juodyte.
žurnalistų ir kitų dienraščio darbuotojų
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
fotografijomis,
apie kiekvieną
jų sukurtas
profesijos eilėraštukas.
kelių taisyklių,
šmaikštus
Taipspaudos
skyriuslaispavės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
minėjo Spaudos dieną.
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime
atsako,moksleiviams
kodėl demokratinę verEkskursija
tybę
vieni leidiniaižurnalisto
paverčia profesiją
nežabotaį
Populiarindami
savivale, kvietėme
o kiti sugeba
išlikti garbingi
redakciją
moksleivių.
Iš miesir
tarnauti
tiesai.
to „Senvagės“ vidurinės mokyklos atvyKryžkelėje
tarp Panevėžio
tyrimų ir tikrovės
kusiems
šeštokams
skyriaus
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
pirmininkė pirmiausiai aiškino tai,
ką
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laižurnalistas turi mokėti. Apie žurnalisma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
to profesiją jiems papasakojo „Tėvynės“
laikr aščio redaktorius Jonas Sabalys. Paskui moksleiviams buvo organizuota ekskursija po redakciją. Vaikai patys galėjo
pakalbinti žurnalistus, pažiūrėti, kokį
darbą dirba korektoriai. Moksleiviams
ne tik papasakota, bet ir parodyta, kaip
maketuojamas laikraštis. Čia pat redakcijos fotografas moksleivius nufotografavo ir jų bendra nuotrauka išspausdinta
pirmajame „Tėvynės“ laikraščio puslapyje. Naujai sukurtas laikraštukas buvo

Kartu su Audrone
Nugaraite
pamąspadovanotas
prisiminimui
kiekvienam
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
moksleiviui.
kasJau
trukdo
rašyti
apie darnų
antri daugiau
metai mūsų
skyriaus
nariai
vystymąsi.į Europos žurnalistų federaįsitraukia
šį leidinį
einančiame
informacijosPer
ir LŽS
organizuotą
protesto
akciją
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų techno„Pakilkime
už žurnalistiką“.

logijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
Jūratė
Sobutienė
žiniasklaidą.
Taigi šis leidinys – tarsi pasimametai
žurnalistųžurnabentymas,008-ieji
paskirtas
kažkuriame
druomenei
nebuvo
lengvi. Ekolistikos
magistralės
kilometre.
Gal
nominės
krizės
dantis
pajutome
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
jau
tada, kaiį jį,
kitigėlių
tik gaudė
apie
susiruošite
neštis žinias
nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.

Blėsta
entuziazmas,
tradicijos
išlieka

2

Aurelija Arlauskienė

LŽS Šiaulių skyriaus pirmininkė J. Sobutienė
(su vicemerės dovanotu šalmu, kad „apsaugotų nuo vinių“) ir Šiaulių televizijos darbuotoja
Viktorija Krušaitė, „Vinį“ gavusi už geriausią
klausimą
Artūro Staponkaus nuotr.
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Stabtelėjus
kaitos
stoAmerikos
bankųžurnalistikos
griūtis ir pigius
namus
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiu„svajonių šalyje“. Atleidimų vėjas visų
mi Radzevičiumi
aptarti žurnalistikos
pirma
įsisuko į respublikinius
leidinius,
raidą, o suužkliudęs
Laimutekiek
Jankevičiene
–
regioninius
vėliau. Tiesa,
periodikos
virsmą. išgąsdino
Ten pat Liudvika
leidėjus
greičiausiai
ne chaMeškauskaitė
primins
teisės
aktus, o
osas
užjūryje, bet
tai, kad
kūrybiniams
ilgametis spaudos
Leopoldarbuotojams
teks darbuotojas
daugiau socialinių
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
garantijų, tai yra teks pakratyti kišenes
Rytispelnas.
Juozapavičius padės nustatyti
ir mažės
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladaskeletą
GaiŠie skersvėjai
į Šiaulius parpūtė
dys skaičiais
tiesąlaimės
apie mus
ir
kolegų,
iki tol liudys
mėginusių
ieškoti
visuomenės
nuomonę. leidėjai
Į profesionalios
sostinėje.
Provincijos
situacižurnalistikos
paieškas
kartu su
ja
pasinaudojo,
ir nevaleisimės
konkurencinių
Aurelija
Juodyte.
santykių skatinimas prisidėjo prie žurAnalizuodami,
kaip
laikomės savo
nalistų
bendruomenės
susiskaldymo
ar
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisabejingumo. LŽS Šiaulių skyriaus narių
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
skaičiui
šios permainos
didelės
įtakos
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešneturėjo (narių skaičius kelerius pastakosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verruosius metus svyruoja nuo 32 iki 36),
tybę vieni
leidiniaidalyvaujant
paverčia nežabota
tačiau
entuziazmo
skyriaus
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
veikloje nebuvo itin daug. Tiesa, tradiir tarnauti
tiesai.
cijos
išlaikytos:
surengtos „Metų vinys“,
Kryžkelėje
tarp „Kolegos“,
tyrimų ir tikrovės
fotografijų paroda
šiaulieAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
čiai žurnalistai dalyvavo ne viename
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laikūrybiniame konkurse, tapo jų nomima Nevinskaitė
– su(Sidas
pastarosios
įtaka.
nantais
ir laureatais
Aksomaitis,
Rita Žadeikytė, Nijolė Koskienė). Nuolat
konkursuose laurus skindavusi Vitalija
Morkūnienė kuriam laikui buvo „emigravusi“ į Vilnių ir perėjusi į kitą – kūrybos vertintojų – pusę.
2008 m. LŽS Šiaulių skyrius iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo
bei Tūkstantmečio direkcijos gavo finansavimą dviem projektams – televizijos laidoms ir filmams – kurti. Jų autorės
Daiva Grikšienė ir Aušra Vaitkevičienė,

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
LŽS
Šiaulių skyriaus
narėpasienyje,
Daiva Grikšienė
susizgribsime
esantys
laiku
kultūros
laidų
konkurse
„Pragiedruliai“
apdoir vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
vanota
ne
vienąkart
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
„Eltos“ nuotr.
žiniasklaidą.
Taigi šis leidinys – tarsi pasimatymas,
paskirtas
žurnane vienerius
metuskažkuriame
rašančios projektus
listikos
magistralės
kilometre.sulauGal
ir
gaunančios
jiems finansavimą,
1990-ajame,
galįvairiuose
2007-ajame…
Jeigu
kia
įvertinimoo ir
konkursuosusiruošite
gėlių neštis nebūtina,
se.
Konkurseį jį,
„Pragiedruliai“,
kurį rentačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
gia Radijo ir televizijos komisija akyse
kartu
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
su Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
fondu, už vieną geriausių 2008 m. kultūAurelija
Arlauskienė į Šiaulius parveros laidų
apdovanojimą
žė projekto „Plieninės vertybės“ autorė
Daiva Grikšienė. Komisija puikiai įvertino jos ir kūrybinės komandos (Vilniuje
gyvenančių Dangiro Mačiulio, Rolando
Šležo, šiauliečio Kęstučio Gilio) sukurtą laidą „Garvežių amžius“. „Pamatėme,
kiek įvairių dalykų perpinta vienoje laidoje: poezija, pramonės ir industrijos istorija. Visa tai rodo, kad Lietuva nebuvo
vien agrarinė valstybė“, – gerų žodžių
autoriams, gavusiems apdovanojimą „Už
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Stabtelėjuskultūros
žurnalistikos
kaitos stodaugiaprasmį
suvokimą“,
netelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiugailėjo vertinimo komisijos pirmininkė
mi Radzevičiumi
aptarti žurnalistikos
Vaiva
Žukienė.
raidą,
o su
Laimute
Jankevičiene
–
Vis tik
Šiaulių
žurnalistų
bendruoperiodikos
Tenkaipatkurių
Liudvika
menė
garsėjavirsmą.
„vinimis“,
šiauMeškauskaitė
teisės
aktus,
o
liečių
„išmintis“primins
tapo iš lūpų
į lūpas
perilgametis spaudos
Leopolduodamu
folkloru, darbuotojas
skelbiamu net
„Hudas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
moro klube“. 2008 m. pradžioje šeštąjį
Juozapavičius
padės
nustatyti
kartąRytis
vykusios
„Metų vinys“
sutraukė
ne
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaitik didžiulį būrį žiniasklaidoje dirbandys žmonių
skaičiaisir liudys
tiesą
mus ir
čių
politikų,
bet apie
ir nemenką
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
svečių
„desantą“
iš Vilniaus.
Senjorams
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartubet
su
atstovavo ne tik Stanislovas Pleskus,
Aurelija
Juodyte.
ir du buvę šiauliečiai Domas Šniukas ir
Analizuodami,
kaipŠiame
laikomės
savo
Albertas
Laurinčiukas.
renginyje
profesijos kelių
taisyklių,
spaudos
laispaskelbtos
2007-aisiais
eteryje
nuskamvės perėjoje
pamatysime
partrenktą
bėjusios
ar spaudos
puslapiuose
išklotos
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieškolegų nuodėmės ir įvairios linksmybės.
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verTad pabaigai – 2007-ųjų šiauliečių „auktybę vieni leidiniai paverčia nežabota
so fondas“.
savivale,
o kiti sugeba išlikti garbingi
Tradicinės nominacijos „Čiulbingala
ir tarnauti tiesai.
negali nelakštėti“ verčiausia pripažinKryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
ta „Šiaulių naujienų“ žurnalistė Aušra
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
Savickaitė. Apie sportą rašanti mergina
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laireportaže iš krepšinio rungtynių parašė:
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
„Krepšininkai varžovus gausiai pavaišino
(jeigu taip galima sakyti) dvitaškiais pyragėliais.“ „Pyragėliai“ – skanus palyginimas, nors kolegos yra sugalvoję ir kitokių, pavyzdžiui, „tritaškių bombų“. „O ar
nebūtų galima parašyti „vienataškiai čiulpinukai“? – klausė renginio vedėjas Rolandas Parafinavičius.
Kolegoms itin patiko ir Šiaulių televizijos žurnalistės Silvos Šimkevičienės
darbo metodas. Dramatiškų siužetų,
skaudžių ir opių reportažų specialistės

Kartu nominuoti
su Audrone
Nugaraite
pamąsdarbą
pasiūlė
net penki
kotysimeParodyto
apie žurnalisto
legos.
reportažokompetenciją,
tekstas skamkas trukdo
daugiau rašyti
apie darnų
bėjo
taip: „Šiauliuose,
žaidimų
parke
vystymąsi. vos nenuskendo septynmeBeržynėlyje,
Per šį leidinį
einančiame
tis. Vaikas
nuėjo iki
tvenkinioinformavidurio,
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
tačiau
grįžti nepajėgė,
nes po technokojomis
logijų stotelė,
kurledas.
susitiksime
su jaupradėjo
lūžinėti
Išsigandę
dėl
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
draugo vaikai paskambino policijai, atSavukynupareigūnas
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
skubėjęs
bandė
iki berniuko
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
prieiti
dėdamas
ant ledo lentas,
tačiau
sąjungos
klube ir ilgas
suiki
vaiko skyriuje,
prieiti nepavyko.
Iškviesstojimas
– septyniolika
ti
ugniagesiai
gelbėtojai žurnalistikos
ledo rogėmis
metų. O kai
susiruošime
kelią ir
pričiuožė
iki vėl
berniuko,
įkėlė į vaiką
ir
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
ištempė į krantą. Vaikas nenukentėjo,
ir vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
tačiau
sušalo
ir taipkolegos
išsigando,
kad neir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
sugebėjo pasakyti, kada gimęs. Pareigūžiniasklaidą.
nas
berniuką išvežė namo. Mikrorajono
Taigi šis
leidinyskad
– tarsi
pasimagyventojai
piktinasi,
žaidimo
aikštymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnatelėje vaikams kyla grėsmė nuskęsti.“
listikos
kilometre.
Gal
Tuo
metumagistralės
tekstą iliustruojantis
vaizdas
1990-ajame,
o galbatus
2007-ajame…
buvo
toks – prie
prisėmusioJeigu
bersusiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
niuko prišliaužia gelbėtojas, atsistoja, o
tačiau privalu
žiburiukus akyse
vandens
tik iki įžiebti
kulkšnių...
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
Geriausią
klausimą
pašnekovams
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
pateikė ir „Vinį“ už jį gavo Šiaulių teAurelija
Arlauskienė
levizijos
darbuotoja
Viktorija Grušaitė.
Sausio 30 d. ji gavo elektroninį pranešimą, kad kovo 30 d. į Šiaulius atvyks
gruzinų pirštų teatras. Viktorija perskaito pranešimą ir nedelsdama skambina organizatoriams: „Ar suspėsime
pasikalbėti, jei atvažiuosiu po kokios
valandos?“ Pašnekovai atsako: „Žinoma, suspėsite, nes mes atvažiuojame tik
po dviejų mėnesių.“ Juoko jūrą sukėlė ir
„S plius“ žurnalistės Astos Stankūnienės nuotykis. Žurnalistė rengė siužetą
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žurnalistikos
kaitos
stoapie Stabtelėjus
kontracepciją
ir skambino
Šiaulių
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuligoninės vadovui Petrui Simavičiui,
mi Radzevičiumi
aptartiAtsiliepė
žurnalistikos
kad
šis pakomentuotų.
vyras
raidą,
o su Laimute
–
ir
žurnalistė
iškart jamJankevičiene
ėmė aiškinti:
periodikoslaidą
virsmą.
pat Liudvika
„Ruošiame
apie Ten
kontracepciją,
noMeškauskaitė
aktus,
o
rim
specialistų primins
nuomonęteisės
išgirsti.
Kokie
ilgametis spaudos
Leopolapsisaugojimo
nuodarbuotojas
nėštumo būdai
dadas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
bar labiausiai vertinami?“ Pašnekovas
Rytis„Atsiprašau,
Juozapavičiuso padės
nustebo:
kodėl nustatyti
jūs man
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaiskambinate?“ Paaiškėjo, kad žurnalistė
dys skaičiais
liudys tiesą telefono
apie musnuir
surinko
ne P. Simavičiaus
visuomenės
Į profesionalios
merį.
Kam jinuomonę.
paskambino
– nustatyti
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
nepavyko.
Aurelija
Juodyte.
Itin verta
„Vinies“ nominacijoje „Iš
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
dainos žodžių neišmesi“
pripažinta
profesijosnaujienų“
kelių taisyklių,
spaudos
lais„Šiaulių
žurnalistė
Evelina
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
Butkutė.
Rašydama
straipsnius
teisėetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešsaugos tema, kolegas ji sugebėjo prakosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verlinksminti net kelis kartus. Straipsnių
tybę apie
vieniapylinkių
leidiniaiinspektorius
paverčia nežabota
cikle
ji rašė:
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
„G. Zuozaitė savo aptarnaujamos apyir tarnauti
tiesai.
linkės
žmones
apibūdina kaip gana raKryžkelėje
tarppriklauso
tyrimų irirtikrovės
mius – teritorijai
miesto
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
kapinės.“ Kitame straipsnyje ji nurodė:
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
Lai„Prieš porą metų Šilutėje gimęs ir oužauma jaunas
Nevinskaitė
su pastarosios
įtaka.
gęs
vyras –dirbo
informatikos
ir
geografijos mokytoju.“
„Metų įvaizdžio“ nominacija atiteko „Šiauliai plius“ žurnalistei Oksanai
Laurutytei už kantrybę bendraujant su
dieduku, kuris į redakciją ėjo kokius aštuonis kartus. Galiausiai pasipiktinęs išspausdintu vieno specialisto komentaru
straipsnyje vyras žurnalistę apkaltino dalyvaujant nusikaltime ir teigė „to reikalo
ramybėje nepaliksiantis“. „Kariauti su gražia moterimi – malonumas“, – žurnalistei

Kartu su diedukas
Audroneprisipažindamas,
Nugaraite pamąspaaiškino
kad
tysime
apie žurnalisto kompetenciją,
yra
nevedęs.
kasNominacijoje
trukdo daugiau
apie„rungėdarnų
dėl rašyti
įvaizdžio
vystymąsi.
si“
ir „Šiaulių krašto“ žurnalistė SigiPer šį leidinį
einančiame
informata Stonkienė.
Baigiantis
darbo
dienai
cijosžūtbūt
greitkelyje
bus
ir naujųjų
technojai
reikėjo
rašomai
publikacijai
logijųpsichologo
stotelė, kurkomentarą.
susitiksimeSigita
su jaugauti
panosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
skambino į Dainų poliklinikos regisSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
tratūrą
ir ėmė
reikalauti:
„Laba diena,
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
čia
„Šiaulių krašto“
žurnalistė
Sigita
sąjungos skyriuje,
klubereikia
ir ilgas
suStonkienė,
man skubiai
psichostojimas
septyniolika
žurnalistikos
logo.“
„O –skubiai
– tai kada?“
– pasimetų. Oregistratorė.
kai vėl susiruošime
ir
teiravo
„Dabar“, į–kelią
atšovė
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
žurnalistė. „O pas kokį psichologą jus
ir vietoje atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
užregistruoti?“
– nors
ir nustebusi,
bet
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
gana paslaugiai paklausė registratūros
žiniasklaidą.
darbuotoja.
Taigi vinies“
šis leidinys
– tarsi pasima„Metų
nominacijoje
„Kamatymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnasutra“ verčiausia pripažinta „Šiaulių
listikos žurnalistė
magistralės
kilometre.
Gal
krašto“
Marina
Ostapenko.
1990-ajame,
gal „Vinių“
2007-ajame…
Ne
todėl, kado per
šventę Jeigu
ji sususiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
sidraugavo su kolega Justinu Visocku ir
tačiau vestuves,
privalu įžiebti
žiburiukus
akyse
iškėlė
o dėl erotinio
atspalvio
ir širdyje.
susitikimas
ten
kalbant
su Antraip
pašnekovu.
„Šiaulių su
krašte“
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
buvo rubrika „Vieno daikto istorija“.
Aurelija
Arlauskienė
Marina
skambino
pašnekovui ir prašė
papasakoti apie daiktą. Vyras siūlo, kad
apie įdomią kėdę galėtų papasakoti jo
žmona. Marina neatstojo: „Jūsų žmonos
kėdė irgi tiks, bet aš vis tiek labai norėčiau, kad jūs papasakotumėte apie savo
daiktą, ar gerai?“
„Kamasutros“ nominacijoje „varžėsi“
ir Natalija Kondrotienė iš „Šiaulių krašto“. Medicinos temomis rašanti Natalija
su kolega fotografu Sauliumi Jankausku lankėsi Šiaulių gimdymo namuose ir
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žurnalistikos
storinkoStabtelėjus
informaciją.
Kitą dienąkaitos
skambina
telėje
bus
galimybė
kartu
su
DainiuNatalijos mama: „Tu man nieko nenori
mi Radzevičiumi
aptarti
pasakyti?
Vakar tave
matė žurnalistikos
su vyru išeiraidą,
o su Laimute
nant
iš gimdymo
namų.“Jankevičiene –
periodikos
Ten pat Liudvika
Daugiau virsmą.
„vinių“ skyrelyje
„Anapus
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
žurnalistikos“.
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
profesijos Denisenko
kelių taisyklių, spaudos laisViktoras
vės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką.008
Ir m.
kartu
su Romu
iešį didžiausią
LŽSGudaičiu
Vilniaus skyrių
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verįstojo daugiau kaip 40 narių. Baigiantis
tybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
metams
jame buvo
204 žurnalistai
ne
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
tik iš sostinės, ne tik iš kitų Lietuvos miestų,
ir tarnauti
tiesai.
bet
ir nemažai
kolegų, besidarbuojančių už
Kryžkelėje
tyrimųPrancūzijoje,
ir tikrovės
šalies ribų – JAV, tarp
Vokietijoje,
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

įdomi ir
prasminga
Vilniaus skyriaus
veikla

2

Kartu su Audrone
Nugaraite
pamąsNyderlandų
Karalystėje,
Izraelyje. 2008-ieji
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
skyriui buvo sudėtingi, bet kartu ir labai įdokas bei
trukdo
daugiau rašyti apie darnų
mūs
produktyvūs.
vystymąsi.
2008-ųjų pradžioje sušauktas visuotiPer šį leidinį
einančiame
nis skyriaus
susirinkimas
patyrėinformanesėkmę,
cijosnesusirinko
greitkelyjereikiamas
bus ir naujųjų
nes
narių technoskaičius.
logijų
stotelė,
kur susitiksime
jauMat
Vilniaus
skyriaus
nuostatuose,supriimnosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
tuose steigiamajame skyriaus susirinkime
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
2003
m. gruodį,
dalyvaujant
12 narių, bus
nustabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
matyta, kad visuotinis susirinkimas teisėsąjungos
skyriuje,
ir ilgas
sutas,
jei jame
dalyvaujaklube
daugiau
kaip pusė
stojimasnarių.
– septyniolika
žurnalistikos
skyriaus
2008 m. sausio
mėn. skymetų.jauObuvo
kai 161
vėl narys.
susiruošime
į kelią viir
riuje
Deja, į minėtą
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
suotinį susirinkimą atvyko vos 38 skyriaus
ir vietojetad
atsidūrę
kolegos išjame
Austrijos
atstovai,
jokie sprendimai
nebuir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
vo priimami. Po šio susirinkimo laikinoji
žiniasklaidą.
skyriaus
vadovė Aurelija Arlauskienė įteiTaigi
leidinys – tarsi
pasimakė valdybaišisatsistatydinimo
pareiškimą.
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaLaikinai eiti Vilniaus skyriaus pirmininko
listikos pavesta
magistralės
kilometre.
pareigas
Kazimierui
Šiauliui. Gal
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Antras, sėkmingesnis,
visuotinisJeigu
skysusiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
riaus susirinkimas įvyko po mėnesio –
tačiau privalu
žiburiukus
akyse
vasario
9 d. Norsįžiebti
į jį susirinko
dar mažiau

Aktyviausi Vilniaus skyriaus nariai

ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

Algio Padoros nuotr.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitosbuvo
stonarių,
nei į ankstesnįjį
susirinkimą,
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuvadovaujamasi LŽS įstatais, ir susirinmi Radzevičiumi
žurnalistikos
kimas
pripažintas aptarti
įvykusiu.
Tai leido
raidą, opakoreguotus
su LaimuteVilniaus
Jankevičiene
–
priimti
skyriaus
periodikosir virsmą.
Ten naują
pat Liudvika
nuostatus
suformuoti
skyriaus
Meškauskaitė
primins teisės
o
valdybą
(A. Arlauskienė,
Birutė aktus,
Balynieilgametis
darbuotojas Leopolnė,
Sigita spaudos
Jacinevičienė-Baltaduonė,
Lodas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
reta Jastramskienė, Gražina Paukštienė,
RytisNugaraitė
Juozapavičius
padės nustatyti
Audronė
ir Arkadijus
Vinokužurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gairas). Valdyba skyriaus pirmininke išrinko
dysArlauskienę.
skaičiais liudys tiesą apie mus ir
A.
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
Per 2008-uosius
skyriaus
valdyba nužurnalistikos
kartu su
veikė
nemažaipaieškas
darbų. leisimės
Vienas svarbiauAurelija
Juodyte.
sių – strateginių skyriaus veiklos kryplaikomės savo
čių Analizuodami,
2008–2010 m. kaip
patvirtinimas.
Šios
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laiskryptys formuotos pagal susistemintus
vės perėjoje
skyriaus
narių pamatysime
pageidavimus.partrenktą
Valdybos
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešpastangomis surengti tradiciniai skyriaus
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verkonkursai: „Taikliausias šūvis“ ir „Metų
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
kornišonas“.
savivale,
o kiti sugeba
„Taikliausias
šūvis – išlikti
2008“garbingi
laureair
tarnauti
tiesai.
te tapo Teresė Staniulytė, „Verslo žinių“
Kryžkelėje už
tarpstraipsnius
tyrimų ir tikrovės
apžvalgininkė,
„Bankai
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
dairosi naujų aukso gyslų“, „Lietuvos
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
Laiįvaizdis – ant sutręšusių pamatų“, o„Valsma Nevinskaitė
su pastarosios
tybės
tarnautojai –plinta
kaip gripo įtaka.
virusas“, „Skatinimo programą užkonservavo
it silkes“(www.vz.lt // „Verslo žinios“),
kaip pataikiusius į svarbiausių įvykių ir
aktualijų šerdį.
Specialus konkurso „Metų Kornišonas/Cornerstone – 2008“ prizas (žalias
agurkėlis) iškeliavo į leidyklą „Kalendorius“ už 2008 m. balandžio 30 d. lapelyje
paskelbtą informaciją, kad gegužės 15 d.
1848 m. gimė Vladimir Jarmolenko, Kovo
11-osios Akto signataras, gamtos mokslų

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas suLŽS Vilniaus skyriaus Pokalbių klube susitiko
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
(iš
kairės): Loreta
Jastramskienė,
romano „Vanmetų.
O kaikalbėti“,
vėl susiruošime
į keliąVlair
duo
nemoka
autorė; žurnalistas
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
das Stankevičius, 2008 m. spalio 2 d. šventęs
ir vietojejubiliejų;
atsidūrę
kolegos
Austrijos
garbingą
Adolfas
Uža, iš
išleidęs
poezijos
ir miniatiūrų
knygą „Gyvenimo
karuselė“;
ir Lenkijos
papasakos
apie savo
šalių
Rimantas
Šalna,
knygos
„Adomas
Mickevičius
žiniasklaidą.
tremtyje“
Taigibendraautoris,
šis leidinysir –Juozas
tarsi Prušinskas,
pasimapateikęs
nuotraukas
fotoalbumui
tymas, paskirtas kažkuriame„Černobylis
žurnavakar ir šiandien“
listikos magistralės
kilometre. Gal
Nijolės Padorienės nuotr.
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošitepolitikas.
į jį, gėliųIš neštis
daktaras,
tiesų nebūtina,
gerbiamas
tačiau
privalu gimė
įžiebti
žiburiukus
akyse–
V.
Jarmolenko
lygiai
po 100 metų
ir širdyje.
Antraip
1948
m. gegužės
15 d.susitikimas su ten
laukiančiu
jausmu
gali ir neįvykti.
Skyriaus valdyba stengėsi
palaikyti akAurelija
Arlauskienė
tyvius
santykius
su kitais LŽS padaliniais,
pakvietė į Vievį Kauno skyriaus valdybą,
kur kartu apžiūrėjo UAB „Impress Teva“
logistikos centrą, „Lietuvos ryto“ spaustuvę. Vėliau vykusioje apskritojo stalo
diskusijoje abiejų valdybų atstovai pasikeitė nuomonėmis apie aktualią situaciją žiniasklaidos sektoriuje, socialinę
žurnalistų padėtį ir bendrų susitikimų
perspektyvą.
Svarbiu 2008 m. įvykiu tapo atgaivinta ir suaktyvinta Pokalbių klubo veikla.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoVienas
įsimintiniausių
šio klubo
susititelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiukimų buvo su Lietuvos Respublikos nemi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
paprastąja
ir įgaliotąja
ambasadore
prie
raidą, o Ina
su Marčiulionyte,
Laimute Jankevičiene
–
UNESCO
kuri taip pat
periodikos
virsmą.skyriaus
Ten pat
Liudvika
yra
ir LŽS Vilniaus
narė.
Ji susiMeškauskaitė
primins
teisės aktus,
o
rinkusiems
kolegoms
papasakojo
apie šios
ilgametis Tautų
spaudos
darbuotojas
Jungtinių
švietimo,
moksloLeopolir kuldas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
tūros organizacijos, kuriai nuo 1991 m.
Rytis Juozapavičius
padės
nustatyti
priklauso
ir Lietuva, veiklą.
Labai
naužurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaidingas profesinei veiklai buvo ir Pokalbių
dys skaičiais
tiesą apie
mus ir
klubo
surengtasliudys
susitikimas
su advokate
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
Danguole
Skapaite,
skaičiusia
paskaitą
žurnalistikos
paieškas
leisimės kartu visu
„Kaip
žurnalistui,
informuojančiam
Aurelija
Juodyte.
suomenę, išvengti teisinių pažeidimų“.
Analizuodami,
kaip laikomės
Pokalbių
klubo lankytojai
galėjo savo
įgyti
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisir tiesiogiai su žurnalistine veikla nesuvės perėjoje
pamatysime
sijusių
praktinių
žinių. Vienaspartrenktą
susitikimų
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešbuvo skirtas pirmosios medicinos pagalkosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verbos mokymams, kuriuos Vilniaus skyriaus
tybę vieni
leidiniai paverčia
nežabota
nariams
padovanojo
Kauno medicinos
savivale, o klinikų
kiti sugeba
išlikti
garbingi
universiteto
gydytojai
reanimatoir tarnauti
logai.
Į šiuostiesai.
mokymus buvo pakviesti ir
Kryžkelėje
tyrimų
tikrovės
kitų LŽS skyrių irtarp
klubų
nariai.irŽurnalisAuksė
supažindins
vėjais,
tai
buvoBalčytienė
mokomi kaip,
nutikus su
nelaimei,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laisuteikti žmogui pirmąją pagalbą, nepasima Nevinskaitė
su pastarosios įtaka.
mesti
sudėtingoje–situacijoje.
2008-ieji Vilniaus skyriaus nariams
buvo labai produktyvūs. Ne vienas jų
pradžiugino kolegas ne tik savo žurnalistiniais, bet ir meniniais darbais: vieni
aktyviausių skyriaus narių Nijolė ir Algis
Padoros iš Pakruojo laikraščio „Auksinė varpa“ savo mieste Juozo Paukštelio
viešojoje bibliotekoje pristatė fotografijų parodą „Atminties šviesos“. „Vilniuje,
2008-ųjų sausio 12-osios vakarą padarėme po keletą šimtų kadrų. Dalis iš karto

Kartu su įAudrone
pamąsnukeliavo
užmarštį,Nugaraite
o kai kuriuos
sutysime apie
žurnalisto
kompetenciją,
galvojau
parodyti
ir kitiems.
Fotografijų
kas trukdo
apie odarnų
parodos
idėjadaugiau
– mano rašyti
„išmislas“,
pavavystymąsi.
dinimas
– Nijolės“, – apie parodos atsirašį leidinį
einančiame
informadimoPer
ištakas
pasakojo
A. Padora.
cijos
bus irnariai
naujųjų
technoNetgreitkelyje
keturi skyriaus
pristatė
savo
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jauknygas:
Loreta Jastramskienė
– socialinį
ronosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
maną „Vanduo nemoka kalbėti“, Rimantas
Savukynu
bus–
Šalna,
kartu irsu Viliumi
VoiciechuMackoniu,
Piotrovičiumi
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
„Adomas
Mickevičius
tremtyje“,
Adolfas
sąjungos
skyriuje,
klubeskirtą
ir ilgas
suUža
– Sąjūdžio
20-mečiui
poezijos
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
ir
miniatiūrų
knygą „Gyvenimo
karuselė“
metų. O Mickevičiaus
kai vėl susiruošime
ir
(Adomo
muziejujeį kelią
taip pat
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
įvyko A. Užos grafikos bei tapybos darbų
ir vietojeJuozas
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
paroda),
Prušinskas
– fotografijų
alir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
bumą „Černobylis vakar ir šiandien“.
žiniasklaidą.
Tais metais nemažai keliavome. Viena
Taigi šisišvykų
leidinys
– tarsikunigaikšpasimaįdomiausių
– kelionė
tymas,
paskirtas
kažkuriame
čių Radvilų gyvenimo ir veiklos žurnakeliais,
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
į kurią Vilniaus skyriaus narius pakvietė
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
Lietuvos
karališkoji
bajorų sąjunga
bei
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros
tačiau privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
draugija.
Taip pat
įsiminė
apsilankymas
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
ten
Kazio
Varnelio
muziejuje,
kurissuįvyko
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
skyriaus narės Aldonos Žemaitytės-PeAurelijapastangomis.
Arlauskienė
trauskienės
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienos išvakarėse Vilniaus skyriaus valdybos nariai apsilankė Antakalnio kapinėse, kur amžinojo poilsio atgulė daug
iškilių rašytojų ir žurnalistų. Jie padėjo gėlių ant vieno solidžiausių išeivijos
laikraščių „Dirva“ redaktoriaus Vytauto
Gedgaudo, Vito Lingio, Ramūno Klimo,
Jono Kardelio ir kitų kolegų kapų, tylos
minute pagerbė Sausio 13-osios ir Medininkų tragedijos aukas.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
sto2008
m. palydėjome
gražiukaitos
renginiu,
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiukuriame žinoma žiniasklaidos teisės spemi Radzevičiumi
žurnalistikos
cialistė
dr. Liudvikaaptarti
Meškauskaitė
skaitė
raidą, o„Garbės
su Laimute
Jankevičiene
–
paskaitą
ir orumo
bylos – teisės
pat gyvenimą
Liudvika
įperiodikos
informaciją virsmą.
ir teisės Ten
į privatų
Meškauskaitė
primins teisės
aktus,Ra-o
sankirta“.
LŽS pirmininkas
Dainius
ilgametisskyriaus
spaudosnariams
darbuotojas
Leopoldzevičius
A. Nugaraitei
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
ir Dainiui Ručinskui įteikė medalius „Už
Rytis Juozapavičius
nuopelnus
žurnalistikai“. padės nustatyti
žurnalistikos
skaidrumą, o Vladas
Daugiau informacijos
apie GaiVildys skaičiais
tiesą apie
mus ir
niaus
skyrių liudys
– interneto
svetainėje
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
www.mediaplius.wordpress.com.
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime atsako, kodėl demokratinę vertybę vieni leidiniai paverčia nežabota
savivale,
o kiti Kusta
sugeba išlikti garbingi
Algis
Juozas
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje
tarp„Žurnalistika
tyrimų ir tikrovės
lmanache
1990–
Auksė Balčytienė
supažindins
su Senjovėjais,
2007“ rašinys
apie LŽS
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
Lairų klubo veiklą baigėsi otokiu
ma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
sakiniu:
„Trečiadienių
susirinkimai
ve-

Senjorų
trečiadieniai ir
visas gyvenimas

A

teranams padeda pamiršti gyvenimo negandas, ilgai būti kūrybingiems, susivokti
šiuolaikinio pasaulio įvykių sūkuryje. Todėl rengiami susitikimai su kitų profesijų
žmonėmis, tarpusavio pokalbiai. Jie bus
tęsiami, kol gyvuos Senjorų klubas.“
Klubas sėkmingai veikė ir 2008 m.
O kad jis gyvuoja, didžia dalimi
nuopelnas priklauso ilgamečiam klubo
pirmininkui, išradingam organizatoriui
Stanislovui Pleskui.

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąsTradiciniai
kasmėnesiniai
trečiadienių
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
susitikimai Senjorų klube susirenkankas trukdo
daugiau
apie darnų
tiems
senosios
kartos rašyti
žurnalistams
svarvystymąsi.
būs
ne tik kaip bendravimo, profesinio
Per šį leidinį einančiame
bendruomeniškumo
palaikymoinformagalimycijosbet
greitkelyje
bus ir naujųjų
bė,
ir kaip, šiuolaikine
kalbatechnosakant,
logijų
stotelė,
kur susitiksime
jautam
tikras
papildas
profesiniam su
kūrybinosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
niam aktyvumui.
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
Nepagalvokite,
kad Senjorų
klubasbus
tik
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
savo sultyse verda – tai viena gyvybinsąjungossąjungos
skyriuje,
klube
ir ilgas
sugiausių
dalių.
Senjorų
patirtis
stojimas –jieseptyniolika
žurnalistikos
vertinama,
kviečiami į įvairių
konkurmetų.
O kai skyrimo
vėl susiruošime
sų
ir premijų
komisijas.į kelią ir
susizgribsime
esantys
Kodėl taip? Matyt, pasienyje,
veteranų laiku
parair
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
kinėse dar yra sauso parako, dar gyva
ir Lenkijos papasakos
savotrūksta
šalių
kolegiškumo
dvasia, ko apie
kartais
žiniasklaidą.
komercializuotoje
šiandienos žurnaTaigi
šis
leidinys
– tarsi
listikoje. Tarybiniai laikai
daugpasimaką vartymas,
paskirtas
kažkuriame
žė, bet ir užgrūdino žurnalistinęžurnaplieno
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
plunksną.
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Kuo Senjorų
klubo
veikla yra Jeigu
gyva?
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
Pirmiausia tradicija. Pilietinio angažuotačiau profesinio
privalu įžiebti
žiburiukus akyse
tumo,
nerimastingumo
tradiir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
cija. Bičiuliški trečiadienio mėnesiniai
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
susitikimai tampa diskusijų, gyvenimo

Aurelija
Arlauskienė
aktualijų
aptarimų
arena, palaikančia ar
net stimuliuojančia kūrybinę potenciją.
Dauguma vyresniosios kartos žurnalistų,
jau nedalyvaudami aktyvioje žurnalistinėje veikloje, turi galimybę savo patirtimi aptarti veiklesnių klubo narių kūrybą.
O ji gana įvairi: dar yra narių, redaguojančių laikraščius ar žurnalus, rašančių
į periodinius leidinius, leidžiančių knygas. Taigi susirinkus yra proga pasidalyti
nuomonėmis. Knygų aptarimai tapo viena svarbesnių Senjorų klubo susitikimų
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitosklubo
stodarbotvarkės
dalių.
Nemaža dalis
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiunarių turi meno kūrėjų statusą, priklauso
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
nacionalinei
žurnalistų
kūrėjų
asociaciraidą,
o suderlius
Laimute
–
jai.
Jų metų
ganaJankevičiene
gausus: išleista
periodikos
virsmą.
Ten Dalis
pat Liudvika
bene
dvi dešimtys
knygų.
jų, kaip
Meškauskaitė
primins
aktus,
o
ir
kitų kviestinių
autorių,teisės
aptarta
klubo
ilgametis spaudos darbuotojas Leopolsusitikimuose.
dasViename
Rozga rėš
tiesą apie
juos.Šiupšinssusitikime
Juozas
Rytis Juozapavičius
padės
nustatyti
kas pristatė
aktyvios klubo
narės
Filožurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaimenos Taunytės bene šeštą knygą „Kiek
dys skaičiais
liudys
apie devintą
mus ir
sveria
siela“. „Kur
dar tiesą
jūs žinote
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
dešimtį
įpusėjusį
žmogų,
kuris kas anžurnalistikos
paieškas leisimės
su
tri
metai vis nudžiugintų
naujakartu
knyga,
Aurelija
Juodyte.
šviežia mintimi… Ir kas įdomiausia, kad
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
su kiekviena
knyga Filomena
ne silpsta,
profesijos
taisyklių,įkyriai
spaudos
laisbet
stiprėja,kelių
nesikartoja,
neperša
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
kartą
jau rašytų
sakinių, pastebėjimų,
etiką.
kartuaudžia
su Romu
Gudaičiu
iešbet
vis Ir
naujai
Lietuvos
gyvenimo
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veraudeklą – apie išgyvenimą, užgyvenimą,
tybę vieni leidiniai
paverčia nežabota
prasigyvenimą
ir nusigyvenimą,
apie gysavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
venimo šviesį ir tamsį“, – sakė J. Šiupir tarnauti
šinskas.
Šis tiesai.
klubo susitikimas buvo lyg
Kryžkelėje
tyrimų kur
ir tikrovės
įžanga į iškilmes tarp
Svėdasuose,
autorei
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
už minėtą knygą įteikta Lietuvos žurnapučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
listų sąjungos ir Rašytojų sąjungosoJ.LaiTuma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
mo-Vaižganto premija. Šiame renginyje
dalyvavo ir klubo narių. Buvo įdomu
apsilankyti J. Tumo-Vaižganto tėviškėje Maleišiuose. Čia žurnalistas Vytautas
Bagdonas aprodė namą-muziejų, kuriame buvusią pradinę mokyklą kadaise
lankė rašytojas.
Klube svečiavosi artimas žurnalistų
draugas, daugelio straipsnių autorius Pet
ras Adlys, ilgai dirbęs statistikos srityje,
vadovavęs Statistikos departamentui. Jis
pristatė savo naują knygą „Ką radome,

Kartu su
Audronepapasakojo
Nugaraite apie
pamąsturime,
paliksime“,
statysime apie
žurnalisto
tistikos
įdomybes,
savo kompetenciją,
darbą Laose,
kas ntrukdo
daugiau rašyti apie darnų
Viet
ame, Konge.
vystymąsi.
Vertingas buvo ir susitikimas su Liešį leidinį einančiame
informatuvosPervyriausiojo
administracinio
teiscijospirmininku
greitkelyje Virgilijumi
bus ir naujųjų
technomo
Valančiumi.
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jauSvečias
supažindino
su administracinių
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
teismų sistema, įdomesnėmis bylomis.
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
„Kuo
daugiau
teismų praktikos,
tuobus
distabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
desnė
tikimybė,
kad žmonėms
pavyks
sąjungostiesą
skyriuje,
klubeteisingumo“,
ir ilgas su-–
pasiekti
ir sulaukti
stojimasV.–Valančius.
septyniolika
žurnalistikos
kalbėjo
Tačiau
jis patarė,
metų.
O kaikaip
vėl susiruošime
į kelią išir
kad
teismo,
ir gydytojo, geriau
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
vengti, jeigu tik yra nors menkiausia
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
galimybė.
ir Lenkijos
apie tėkmės
savo šalių
Neatitolti papasakos
nuo gyvenimo
pažiniasklaidą.
deda pažintinės ekskursijos po įvaišis leidinys
tarsi pasimarias Taigi
įdomesnes
Lietuvos– vietoves.
Pagal
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaprojektą „Socialinė partnerystė per nelistikos bendravimą,
magistralės kultūrą
kilometre.
Gal
formalų
ir sportą“
1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
dalyvauta
ekskursijose
į Alytų, Tauragę,
susiruošite
į jį, gėliųišvykoje
neštis nebūtina,
Kauną,
pažintinėje
į Druskitačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
ninkus, kur susipažinta su gydyklomis.
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
ten
Grupė
senjorų
dalyvavo
Biržuosesu
Lietulaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
vos žurnalistų sąjungos kartu su Biržų
Aurelija
Arlauskienė
rajono
savivaldybe
surengtame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos
minėjime, penkioliktą kartą Lietuvos
žurnalistų sąjungos ir Kauno apskrities
skyriaus surengtoje Spaudos šventėje
Kaune.
2008 m. medaliai „Už nuopelnus žurnalistikai“ buvo įteikti senjorams Jūrai Baužytei, Juozui Baldauskui,
Vilhelmui Chadzevičiui, Albertui Laurinčiukui, Leopoldui Mykolaičiui, Broniui Raguočiui, Elenai Sliesoriūnienei,
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos stoLiubomirui
Žeimantui,
Aleksandrui
Icitelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiukevičiui, Rimgaudui Eilunavičiui, Birutei
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
Kazakevičienei.
raidą,
o su
Laimute
Jankevičiene
–
O dar
daugiau
sužinoti
apie klubo
periodikos
pat Liudvika
narius
galimavirsmą.
2009 m.Ten
išleistoje
encikloMeškauskaitė
primins
teisės„Senjorai“.
aktus, o
pedinio
pobūdžio
knygutėje
ilgametis
spaudos
darbuotojas
Ją
sudarė Jonas
Vėlyvis,
leidybą Leopolparėmė
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
Mečislovas Sadovskis. Virgilijus Juodakis
Rytis Juozapavičius
padėsknygos
nustatyti
prisispyręs
„reikalauja“ antros
–į
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaiją būtų sudėti veteranų prisiminimai apie
dys skaičiais
liudys ir
tiesą
apie mus
ir
linksmus,
kurioziškus
absurdiškus
žurvisuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
nalistinio
darbo
nutikimus.

žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime atsako, kodėl demokratinę vertybę vieni leidiniai paverčia nežabota
savivale, oŠilas
kiti sugeba išlikti garbingi
Vytautas
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje
tarp tyrimų ir žurnalistikrovės
ietuvos esperantininkų
Auksė tų
Balčytienė
supažindins
klubas, įkurtas
2007 su
m. vėjais,
rudepučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lainį, kol kas turi dvylika narių (pirma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
mininkas
A. Antanaitis,
pavaduotojas

Kolegas
skatiname tapti
esperantininkais

L

V. Šilas). Tų pačių metų gruodžio vidurį
klubas pristatė savo programą ir tolesnių
veiksmų idėjas per tradicines Zamenhofo dienas Kaune.
2008 m. balandžio 26–27 d. klubas
kartu su aktyviais žurnalistais mėgėjais
iš Pasaulio esperantininkų žurnalistų
asociacijos buvo susirinkęs stovyklojeseminare kaimo sodyboje prie Trakų.
Čia ne tik buvo praktikuojama šnekamoji esperanto kalba, dainuojama

Kartu su Audrone
pamąsesperantiškai
(gitaraNugaraite
akomponavo
Kotysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
rėjos televizijos žurnalistė Vida Čokas trukdo
daugiau
rašytimuzikavimą,
apie darnų
jienė
ir, kiek
prisiminęs
vystymąsi.
V.
Šilas), bet aptarti ir rimtesni tolesnės
Per klausimai.
šį leidinį einančiame informaveiklos
cijos
greitkelyje
ir naujųjų
technoKlubas
kartu subus
LEŽA
paskatino
Lietulogijų
stotelė,sąjungą
kur susitiksime
su jauvos
žurnalistų
ir Lietuvos esperannosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
tininkų sąjungą 2008 m. Vilniuje surengti
Savukynužurnalistų
ir Viliumi
Mackoniu, konbus
Pasaulio
esperantininkų
stabtelėjimų
Žurnalistų
gresą.
Sparčiu kiekviename
tempu vyko parengiamieji
sąjungos darbai.
skyriuje,
ilgas sukongreso
LŽSklube
ir LESirvadovai
dėl
stojimas
– septyniolika
talkos
kongresui
susitiko sužurnalistikos
Seimo pirmimetų. Česlovu
O kai vėl
susiruošime
kelią ir
ninku
Juršėnu,
premjeruį Gedimisusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
nu Kirkilu, Vilniaus meru Juozu Imbrasu,
ir vietojeministru
atsidūręJonu
kolegos
Austrijos
kultūros
Juču. iš
Visi
pažadėir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
jo paramą kongresui ir savo pažadą tesėjo.
žiniasklaidą.
Taigi
A. Antanaitis informavo stovyklosTaigi dalyvius
šis leidinys
– kaip
tarsivyksta
pasimaseminaro
apie tai,
patymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnarengiamieji kongreso darbai.
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
Pasaulio
esperantininkų
žurnalistų
1990-ajame,
o 2008
gal 2007-ajame…
Jeigu
kongresas
vyko
m. gegužės 27–30
d.
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
Tai buvo pirmasis toks kongresas, į kurį
tačiau privalu
žiburiukus
akyse
planavo
atvykti įžiebti
191 žurnalistas
iš keturių
ir širdyje.
susitikimas
su Aziten
žemynų
36 Antraip
šalių (iš Europos
– 175,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
jos – 10, Amerikos – 5, Australijos – 1).
Aurelija17Arlauskienė
Neatvyko
(kai kurie nesusitvarkė
vizų), bet buvo ir netikėtų svečių.
Kongreso išvakarėse, gegužės 26 d.,
60-iai svečių buvo surengta visos dienos ekskursija po senąsias Lietuvos sostines Trakus ir Vilnių. Jai entuziastingai
vadovavo keli esperanto kalbos mokovai, žurnalistai mėgėjai G. Degėsis ir
S. Sobanska. Dvi pirmąsias dienas kongresas dirbo senojoje Vilniaus rotušėje,
dar kitas dvi – LR Seimo Konstitucijos
salėje. Kongreso dalyvius raštu sveikino
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
Esperantininkų klubo nariai po seminaro Trakuose
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartu
su Romu
Gudaičiu
iešpremjeras
G. Kirkilas
(„Jūsų
kongresas
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verunikalus, nes galima bendrauti be vertybę vieni
leidiniai
paverčia nežabota
tėjų“),
LR Seimo
pirmininkas
Č. Juršėsavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
nas („Esperanto yra vienintelėgarbingi
kalba,
ir
tarnauti
tiesai.
kuri sudaro galimybę tikr ai lygiateisiškai
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
bendrauti
tautoms“),
užsienio
reikalų
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ministras P. Vaitiekūnas („Džiaugiuosi,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laikad pasaulinis esperantininkų žurnalistų
ma Nevinskaitė
su pastarosios
įtaka.
kongresas
vyksta –Lietuvoje,
kurioje
yra
esperanto kalbos autoriaus Liudviko Zamenhofo gyvenimo pėdsakų“).
Pagrindinė
kongreso
diskusijų
tema – „Tarptautinis tarpkultūrinis bendravimas: žurnalizmas ir esperanto“.
Perskaityta 50 žurnalistinės tematikos
pranešimų. Tačiau svarbiausias kongreso rezultatas – pasiektas susitarimas
dėl Pasaulio esperantininkų žurnalistų asociacijos (Tutmonda Esperantista
Ĵurnalista Asocio, TEJXA, liet. TEŽA),

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
ir Lenkijos papasakos
apie savo nuotr.
šalių
Virginijos Valuckienės
žiniasklaidą.
Taigi
šis leidinys
– tarsi
pasimakurios
būstinė
Lietuvoje,
veiklos
atnautymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnajinimo. Susitarta, kad jos pirmininku
listikos
magistralės
Gal
bus
Audrys
Antanaitis,kilometre.
o generaliniu
1990-ajame, –o Vytautas
gal 2007-ajame…
Jeigu
sekretoriumi
Šilas.
susiruošite
į jį,dugėlių
neštisirnebūtina,
Praėjo dar
mėnesiai,
2008 m.
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
liepos 19–26 d. per Pasaulio esperanir širdyje.kongresą
Antraip susitikimas
ten
tininkų
vykusiame su
TEŽA
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
suvažiavime buvo pritarta parengtiems

Aurelija
Arlauskienė
TEŽA
įstatams
bei patvirtinta tokia
TEŽA valdyba: A. Antanaitis (pirmininkas, Lietuva), Kalle Kniivila (pavaduotojas, Švedija), V. Šilas (generalinis
sekretorius, Lietuva), Mariana Jevlogieva (Bulgarija), Gabriela Kosiarska (Lenkija), Aleksandras Korženkovas (Rusija), Dieteris Rooke (Šveicarija). 2008 m.
gruodžio 18 d. TEŽA buvo įregistruota
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre (įm. kodas 302290854). Tokiu
būdu TEŽA tapo pirmąja tarptautine
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Stabtelėjus įregistruota
žurnalistikos kaitos
stoorganizacija,
Lietuvoje!
telėje
bus
galimybė
kartu
su
DainiuŠiuo metu ji turi 109 narius iš 38 šalių.
mi Radzevičiumi
žurnalistikos
Šioje
organizacijojeaptarti
Lietuva
turi 11 atraidą, trys
o su
Laimute
Jankevičiene
–
stovų,
iš jų
LŽS nariai
(Lietuvą lenperiodikos
virsmą.
Ten pat Klaipėdos
Liudvika
kia
tik Lenkija
– 13 atstovų).
Meškauskaitėdocento
primins
teisės Skiezgelo
aktus, o
universiteto
Adomo
ilgametis spaudos
darbuotojas Leopolstudentas
sukūrė organizacijos
embledas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
mą. Organizacija turi savo tinklalapį
Rytis Juozapavičius
padėsidentifikanustatyti
www.tejha.org,
nariai gauna
žurnalistikos
skaidrumą, o Vladas Gaicines
nario korteles.
dysLŽS
skaičiais
liudys tiesą
apie2008
mus m.
ir
Esperantininkų
klubas
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
skelbė
net du
konkursus.
Pirmasis –
žurnalistikos
paieškas leisimės premijai
kartu su
Adomo
Jakšto-Dambrausko
Aurelija
Juodyte.
gauti lietuviškai rašantiems – už geriauAnalizuodami,
kaip
laikomės
savo
sią straipsnį
esperanto
kalbos
arba espeprofesijos kelių
taisyklių,
spaudos
laisrantininkų
veiklos
tema. Šis
konkursas
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
neįvyko.
Antrasis
– už geriausią
straipsetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešnį žurnale „Litova Stelo“. Šio konkurso
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vernugalėtojai: gydytojas Valdas Banaitis
tybę
vieni leidiniai
iš
Naujosios
Vilnios paverčia
(I vieta) nežabota
ir mokysavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
toja Gražina Opulskienė iš Mažeikių
(II
ir
tarnauti
tiesai.
vieta).
Kryžkelėje
tyrimų ir tikrovės
2009-ieji
LŽStarp
Esperantininkų
klubo
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
nariams ir jų bendraminčiams iš LEŽA
pučiančiais
šalies
o Laibuvo
reikšmingi
dėlžiniasklaidoje,
turiningo ir sėkminmaseminaro
Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
go
Trakuose
(seminarą finansiškai parėmė verslo parkas „Gariūnai“),
taip pat dėl lietuvių žurnalistų dalyvavimo 94-ajame pasauliniame esperantininkų kongrese Balstogėje (jame vyko ir
TEŽA suvažiavimas). Apie šiuos du renginius rašoma LŽS tinklalapyje.
Kadangi profesionalių žurnalistų esperantininkų Lietuvoje nėra daug (ne
visi jie LŽS nariai), siekiame paskatinti
savo kolegas tapti esperantininkais, o
po to ir mūsų klubo nariais. Esperanto

Kartu per
su Audrone
Nugaraite
pamąskalbą
kelis mėnesius
nesunku
pratysime irapiesavarankiškai
žurnalisto kompetenciją,
mokti
iš vadovėlių,
kas trukdo
rašyti
apieveikia
darnų
kurių
išleistadaugiau
nemažai.
Be to,
ir
vystymąsi. internetiniai kursai (lietunuotoliniai
Perhttp://lt.lernu.net).
šį leidinį einančiame
viams
Taigiinformaneužsicijos greitkelyje
ir naujųjų įtechnodarome
savo ratebus
– kviečiame
jį visus
logijų stotelė,
susitiksime
su jaužurnalistus.
Jukkur
ateityje
vyks nauji
žurnosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
nalistų susitikimai (2010 m. kongresas
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu, bus
Kuboje,
o 2011
m. – Kopenhagoje).

stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
žiniasklaidą.
Taigi šis leidinys – tarsi pasimatymas, paskirtas kažkuriame žurnalistikos magistralės kilometre. Gal
Gerimantas
1990-ajame, o Statinis
gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau ŽS
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
Kelionių
ir pramogų
klubas
per
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
2008 m. dalyvavo 18-oje įvairių
laukiančiu
jausmu
gali ir neįvykti.
renginių,
pradedant
pramogomis

Kaip ir dera
mūsų klubui –
keliavome,
pramogavome

L

Aurelija
Arlauskienė
pirtyse,
vandens
parkuose, ekskursijomis
į šv. Dvasios bažnyčios požemius, Vilniaus bernardinų kapines, baigiant spektaklių ir džiazo koncertų lankymu.
Klubo narys Jonas Nekrašius vadovavo ekspedicijoje „O. Truchano kelias“
po Tasmaniją ir Australiją, o grįžęs pasidalijo įspūdžiais ir užfiksuotais vaizdais su kolegomis. Jis ketina rašyti knygą
apie garsųjį lietuvių kilmės Tasmanijos
gamtosaugininką, fotografą ir keliautoją
Olegą Truchaną.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoKitas
fotografas
ir keliautojas
Paulius
telėje
bus
galimybė
kartu
su
DainiuNormantas įstojo į mūsų klubą ir visi karmiVilniaus
Radzevičiumi
žurnalistikos
tu
rotušėjeaptarti
šventėme
jo 60-ies
raidą,jubiliejų,
o su Laimute
Jankevičiene
–
metų
taip pat naujojo
fotografiperiodikos
virsmą.– Ten
pat Liudvika
jų
albumo „Butanas
Drakono
ir maldų
Meškauskaitė
primins teisės aktus, o
karalystė“
pristatymą.
ilgametis
darbuotojas
Lietuvosspaudos
teatro, muzikos
ir kinoLeopolmuziedas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
juje šių eilučių autorius pristatė savo naująją
Juozapavičius
padės Mato
nustatyti
knygąRytis
„Pasiklydęs
Amazonijoje:
Šalžurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaičiaus klajonių pėdsakais“, tuo pačiu pamidys skaičiais
liudystarpukario
tiesą apie
mus ir
nėtos
garsaus lietuvių
žurnalisto,
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
rašytojo
ir keliautojo
M. Šalčiaus
118-osios
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
gimimo
metinės.
Renginyje
dalyvavo
keliauAurelija
Juodyte.
tojo dukra Raminta Šalčiūtė-Savickienė, kuAnalizuodami,
laikomės
savo
rią mūsų
nariai globoja.kaip
Kelionių
ir pramogų
profesijos
kelių
taisyklių,
klubo
vienerių
metų
sukakčiaispaudos
paminėtilaisVilvės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
niaus centriniame pašte surengta fotografijų
etiką. Irkurioje
kartuatsispindėjo
su Romu įspūdingiausios
Gudaičiu iešparoda,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verkelionių akimirkos.
tybę
vieni leidiniai
paverčia
nežabota
Atmintina
buvo kelionė
į Girionis
Kausavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
no rajone, kur miške sodinome pušaites.
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kartu
su Audrone
Čia
vykdėme
projektąNugaraite
„Keliauk pamąskitaip!“,
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
kurio metu ne tik keliaujama, bet ir atliekas trukdo
daugiau
rašyti apie
darnų
kami
naudingi
gamtosaugos
darbai.
Rovystymąsi.
mantiška
nakvynė Pažaislio vienuolyne ir
Per šį
leidinį einančiame
kitądien
organizuota
ekskursija informapo Kauno
cijos greitkelyje
bus ir padėjo
naujųjųnetechnomarių
regioninį parką
tik palogijų klajūnais,
stotelė, kur
su jausijusti
bet susitiksime
ir būti naudingiems
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
savo kraštui.
Savukynu
ir įViliumi
Mackoniu,
bus
Keliavome
Latviją: Siguldą,
Turaidą,
stabtelėjimų
vėliau
Gaujos kiekviename
nacionaliniameŽurnalistų
parke baisąjungosplaukėme
skyriuje,
klubeupe.
ir Nuostabūs
ilgas sudarėmis
Gaujos
stojimassmiltainio
– septyniolika
žurnalistikos
rausvojo
krantų skardžiai
plaumetų.priminė
O kai Sibirą.
vėl susiruošime
į kelią
ir
kiant
Lankant Cėsį
– Livosusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
nijos ordino sostinę, pilyje mus lydėjo viduir vietoje
atsidūrępasidabinę
kolegos šeimininkai.
iš Austrijos
ramžių
drabužiais
ir Lenkijos
papasakos
apie Parlamento
savo šalių
Grupė klubo
narių Europos
žiniasklaidą.
narių
kvietimu lankėsi Strasbūre ir Briusešis leidinys
– tarsi pasimalyje, Taigi
kur susipažino
su Europos
Sąjungos
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnastruktūra. Įdomiausia buvo laisvoji
dalis,
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
kai galėjome aplankyti šių miestų istorines
1990-ajame,
gal– 2007-ajame…
Jeigu
įžymybes.
Juk omes
keliautojai!
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

Kelionių ir pramogų klubo nariai Girionyse, Kauno r. Klubo pirmininkas Gerimantas Statinis – puikus muzikantas
Vido Dulkės nuotr.
[ [11708]]

R e d aų
k t soąjung
r ė s ž o doiss skyriai , klubai
L ietuvo s žurnalist

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Thorung
perėja (5 416 m) Himalajų kalAurelijaLaJuodyte.
nuose,Analizuodami,
Nepale
kaip laikomės savo
Renatos
Cibulskienės
profesijos kelių taisyklių,
spaudosnuotr.
laisvės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką.
kartu
suSenkus
RomuirGudaičiu
VisąIrspalį
Linas
aš buvomeiešiškosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vervykę į etnožygį „Nuo Žemynos iki Anapurtybę kurio
vieni tikslas
leidiniai
paverčia
nežabota
nos“,
– rasti
sąsajų tarp
baltų
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
Žemynos ir induistų Anapurnos deivių,
ir tarnauti
tiesai. proistorės pėdsakų
arba
indoeuropiečių
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
ieškojimas
Himalajuose.
Panašius
tikslus
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
kėlė tarpukario keliautojas Antanas vėjais,
Poška.
pučiančiaisviršūnė
šalies žiniasklaidoje,
LaiAnapurnos
Nepale yra vienaoaukšma Nevinskaitė
su pastarosios
įtaka.
čiausių
pasaulyje, –
ji pavadinta
derlingumo
deivės vardu. Šioje kelionėje buvo įvairiausių potyrių, pradedant plaukimu kalnų upėmis, 200 km pėsčiųjų žygiu kalnais,
įveikiant 5 500 m aukščio perėją, baigiant
egzotiška kelione drambliais džiunglėse.
Žygio metu telefonu pirmąkart iš Nepalo buvo tiesiogiai perduodami reportažai
Lietuvos radijo laidai „Ryto garsai“. Visos
kelionės Himalajuose metu plazdėjo klubo
vėliava, primindama, kad Lietuvos žurnalistai nebijo ekstremalių išbandymų!

Kartu su Audrone Nugaraite pamąsMūsų
dukart
tysime apie žurnalisto
kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
daugiau

vystymąsi.
Per šį leidinį
einančiame informaViktoras
Trofimišinas
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų ŽS
stotelė,
kur susitiksime
su jauRegioninės
žiniasklaidos
ir
nosios žemės
kartos žurnalistais
Virginijumi
ūkio žurnalistų klubui
Savukynu
ir
Viliumi
bus
2008-ieji buvo Mackoniu,
augimo metai.
stabtelėjimų
kiekviename
Klubą
2006-aisiais
įsteigė 13Žurnalistų
žurnalistų,
sąjungos
skyriuje,
klube
ir
ilgas
suo dabar mūsų gretose 22 nariai.
Klubas
stojimasPrienų
– septyniolika
žurnalistikos
vienija
rajono ir Birštono
miesmetų.
O kai „Gyvenimas“,
vėl susiruošime
į kelią
ir
to
laikraščio
Šakių
rajono
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
laikraščių „Valsčius“ ir „Draugas“, Kėir vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
dainių
rajono
laikraščių
„Rinkos
aikštė“
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
ir „Mugė“, Vilkaviškio rajono laikraščio
žiniasklaidą.
„Santaka“
ir Kaune leidžiamo agroverslo
Taigi
šis leidinys
– tarsi pasimažurnalo „Mano
ūkis“ žurnalistus.
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaMūsų veiklos kryptys – profesinis
tolistikos
magistralės
kilometre.
Gal
bulėjimas, bendruomeniškumo ugdymas,
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
kūrybinių ryšių stiprinimas. Klubo nasusiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
riai nuolat dalyvauja LŽS rengiamuose
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
mokymuose ir seminaruose, o birželio
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
mėnesį Birštono „Tulpės“ sanatorijoje palaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.

L

tys surengėme seminarą apie vadovų ir
Aurelijabendravimo
Arlauskienė ypatumus. Kaip
pavaldinių
pradėti dalykinį pokalbį, kaip kalbėtis
su darbdaviu dėl atlyginimo, profesinio
tobulėjimo perspektyvų, kaip reaguoti į
kritiką, pasiūlymą išeiti iš darbo? Šiuos
klausimus seminare „Dalykinio bendravimo menas. Kaip daryti įtaką savo bendradarbiams“ gvildeno lektorius dr. Tomas
Lagūnavičius.
Darbuotojų tarpusavio santykiai ir
darbuotojų santykiai su darbdaviu kuriami kasdien, todėl svarbu mokėti
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Stabtelėjus pateikti
žurnalistikos
konstruktyviai
savo kaitos
mintis,stone
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiutik klausytis pašnekovo, bet ir jį išgirsti.
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
Darbinės
komunikacijos
sėkmę
lemia daraidą, bendravimo
o su Laimute
Jankevičiene
–
lykinio
taisyklių
ir technikos
periodikosbei
virsmą.
Tentinkamai
pat Liudvika
išmanymas
gebėjimas
taikyprimins
aktus,
o
tiMeškauskaitė
įvairiose situacijose.
Šie teisės
postulatai
buvo
ilgametis
darbuotojas
Leopoltik
įžanga spaudos
į visą dieną
trukusį seminarą,
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
kuris baigėsi praktiniais užsiėmimais.
Juozapavičius
padėsdalyvių
nustatyti
T.Rytis
Lagūnavičiaus
seminarų
atžurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaisiliepimai dažniausia būna kontroversišdysTaip
skaičiais
muskiti
ir
ki.
buvo irliudys
šįkart:tiesą
vieniapie
sutiko,
visuomenėsišsakytoms
nuomonę. Įmintims,
profesionalios
prieštaravo
tačiau
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartupersu
surastas
ir bendras
vardiklis
– proga
Aurelija
Juodyte.
mąstyti žinomas tiesas ir pasistengti kažAnalizuodami,
kaip
laikomės savo
ką pakeisti
savo darbe
ir santykiuose
su
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laiskolegomis. Galbūt požiūrį.
vėsMetinė
perėjoje
pamatysime
partrenktą
klubo
išvyka buvo
surengta
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešrudenį į Kėdainius. Ta proga aplankėme
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verKauno pakraštyje esančią pogrindinę
tybę vieni„ab“,
leidiniai
paverčia
nežabota
spaustuvę
susitikome
su jos
įkūrėsavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
ju – pogrindžio spaustuvininku Vytautu
ir tarnauti Kėdainiuose
tiesai.
Andziuliu.
buvo surengta
Kryžkelėje
tarp
tyrimų
ir tikrovės
apžvalginė ekskursija aplankant
DidžioAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
sios rinkos aikštę, evangelikų reformatų
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kolegų viešnagė Kėdainių „Rinkos aikštės“
redakcijoje
Viktoro Trofimišino nuotr.

Kartu su irAudrone
Nugaraite
pamąsbažnyčią
kunigaikščių
Radvilų
mautysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
zoliejų, Senosios rinkos aikštę ir žydų sikas trukdo
daugiau
rašyti apie
darnų
nagogą,
karmelitų
vienuolyną
(Kėdainių
vystymąsi.
krašto
muziejų), Medžio skulptūrų mušį leidinįgimnaziją.
einančiame informaziejų,Per
„Šviesiąją“
cijos
greitkelyjevyko
busirirRegioninės
naujųjų technoKėdainiuose
žiniaslogijų stotelė,
kurūkio
susitiksime
jauklaidos
ir žemės
žurnalistųsuklubo
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
metinis ataskaitinis rinkiminis susirinkiSavukynu
Viliumi trečiai
Mackoniu,
bus
mas.
Klubo ir
pirmininku
kadencijai
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
išrinktas
aš, žurnalo
„Mano ūkis“
redaksąjungos
skyriuje,
klube– Eglė
ir ilgas
sutorius,
valdybos
narėmis
Kviesustojimas(„Santaka“,
– septyniolika
žurnalistikos
laitienė
Vilkaviškis)
ir Dalė
metų. O kai(„Gyvenimas“,
vėl susiruošime
į kelią ir
Lazauskienė
Prienai).
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
Klubo narių skaičiui perkopus dvi
deir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
šimtis, įgijome teisę deleguoti į LŽS Taryir Lenkijos
papasakos
apieį LŽS
savoTarybą
šalių
bą
antrąjį narį.
Susirinkimas
žiniasklaidą.
delegavo
Ramunę Vlasenkienę (Kaunas).
Taigi šispabaigoje
leidinys Vilkaviškio
– tarsi pasima2008-ųjų
kraštymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnato laikraščio „Santaka“ žurnalistė Birutė
listikos magistralės
kilometre.
Nenėnienė
minėjo garbingą
jubiliejų.Gal
Ta
1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
proga kolegę sveikino klubas ir „Santasusiruošite
į jį, kurio
gėlių neštis
kos“
kolektyvas,
didžiąjąnebūtina,
dalį pati
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
Birutė ir subūrė. Dirbti Vilkaviškioakyse
laik
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
raštyje B. Nenėnienė pradėjo korektore,
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
vėliau tapo laiškų skyriaus vedėja, atsaAurelija
Arlauskienė
kingąja
sekretore,
redaktoriaus pavaduotoja, o galiausiai redaktore. Dabar ji yra
šio laikraščio korespondentė.
Sukaktuvininkė juokaudama sakė, kad
per visą gyvenimą kojos nebuvo kėlusi
iš savo rajono: čia gimė, augo, mokėsi,
aukštąjį išsilavinimą įgijo neakivaizdžiai,
čia dirba, gyvena. Anot Birutės, dirbti
žurnaliste gimtajame rajone nėra paprasta, labai didelė atsakomybė: kiekvieną
žodį pasveria keliskart, prieš guldydama
jį į eilutę.
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Stabtelėjus
žurnalistikosapie
kaitosklubo
stoDaugiau
informacijos
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuveiklą galima rasti interneto svetainės
mi Radzevičiumi aptarti
žurnalistikos
www.mediaforumas.lt
rubrikoje
„Žurnaraidą,
o su Laimute Jankevičiene –
listų
veikla“.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais
liudys tiesą apie mus ir
Evaldas
Petrauskas
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos
paieškas klube
leisimės
kartu
su
V operatorių
šiuo
metu
Aurelijayra
Juodyte.
daugiau nei 20 narių, dirbanAnalizuodami,
laikomės
savo
čių įvairiosekaip
šalies
televizijose.
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime atsako, kodėl demokratinę vertybę vieni leidiniai paverčia nežabota
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kuriame
ir mokomės

T

Vizualinės informacijos rinkimas – sudėtingas
procesas
Gedimino Bartuškos nuotr.

Kartu klubas
su Audrone
pamąsMūsų
aktyviaiNugaraite
prisideda rengiant
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
jaunimą. Antri metai televizijų operatokas savo
trukdo
daugiau
rašyti apie
darnų
riai
žiniomis
ir patirtimi
dalinasi
su
vystymąsi.
Kauno
jaunųjų fotografų studijos „Kašį leidinį einančiame informadras“Per
komanda.
cijos
greitkelyjepavasarį
bus ir naujųjų
technoKiekvieną
organizuojame
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jaukūrybinę
stovyklą-seminarą,
tradiciškai
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
rengiamą Anykščių rajone, Andrioniškio
Savukynu
Viliumi
Mackoniu,
kaime.
Gražiir gamta
ir gera
nuotaika bus
kostabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
legoms leidžia ne tik aktyviai pailsėti, bet
sąjungos
skyriuje,
klube ir profesines
ilgas suir
kūrybiškai
atlikti paskirtas
stojimas – septyniolika žurnalistikos
užduotis.
metų.
kai vėl
susiruošime
į kelią ir
KitaOgražia
tradicija
tapo televizijos
susizgribsime
esantys
pasienyje,
diena, minima lapkritį. Šį mėnesįlaiku
TV
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
operatorių klubas rengia videominiatiūir Lenkijos
savosekunšalių
rų
konkursą.papasakos
Filmukus apie
iki 100
žiniasklaidą.
džių
trukmės kuria operatoriai, vėliau,
Taigi
leidinys
– tarsi pasimakomisijai šis
išrinkus
nugalėtojus,
vyksta
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaviešas jų demonstravimas, skelbiami
listikos magistralės kilometre. Gal
nugalėtojai.
1990-ajame,
o galTV
2007-ajame…
Jeigu
Dalyvaudami
operatorių klubo
susiruošite
į jį, gėlių
neštis nebūtina,
veikloje
kolegos
demonstruoja
savo getačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
bėjimus, kartu mokosi iš klaidų. akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu
jausmu
gali ir sąjungoje
neįvykti.taip
P. S. Lietuvos
žurnalistų

Aurelija
Arlauskienė
pat yra
Alytaus
skyrius, Spaudos fotografų, Jaunųjų žurnalistų klubai bei režisierių gildija (įsikūrė 2009 m. rudenį).
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Ne „Dėl trupinio
Žurnalistikos
aukso…“
kaita V. Kudirka
Žurnalistikos
kaita

DainiusGedgaudo,
Radzevičius
Vinco Kudirkos, Vytauto
Vaižganto premijos.
Lietuvos žiniasklaidos
ir žurnalistikos
Tradiciniai
LŽS konkursai.
Laureatai, jų raida
darbai
1990–2007 metais
Angelina Liaudanskienė
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Dainius Radzevičius
Lietuvos žiniasklaidos ir žurnalistikos raida
Danguolė Skarbalienė
1990–2007 metais
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei
Angelina Liaudanskienė
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Danguolė Skarbalienė
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei
Remia Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas

a k t o r ė s ž oauks
d i s o… “
N e „ DR
ė le dtrupinio

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoArūnas
Milašius,
telėje bus galimybė
kartu su Dainiumi Radzevičiumi
Dr.
Vincoaptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
Kudirkos
periodikos virsmą. premijos
Ten pat Liudvika
Meškauskaitė priminsuž
teisės aktus, o
laureatas
ilgametis spaudos darbuotojas Leopolstraipsnių
ciklą
das Rozga rėš tiesą apie
juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
dienraštyje
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gai„Verslo
žinios“
dys skaičiais liudys
tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikosąpaieškas
leisimės kartu
su
Jums asmeniškai
reiškia
Aurelija Juodyte.
dr. Vinco Kudirkos asAnalizuodami,
kaipKaip
laikomės
savo
menybė?
pasijutote
profesijosjokelių
laislaimėjęs
vardotaisyklių,
premiją spaudos
2008-aisiais?
vės jiperėjoje
pamatysime partrenktą
Kuo
Jus įpareigoja?
etiką.
Ir kartu
su Romu
Gudaičiu
ieš– Vincas
Kudirka
mane, kaip
suvalkietį,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veržavi tuo, kad gyvenime jis nebuvo išglaistybęasmenybė,
vieni leidiniai
paverčia nežabota
tyta
koks vaizduojamas
istorisavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
jos vadovėliuose. Jis buvo natūralus žmoir tarnauti
tiesai.
gus
su savo silpnybėmis
ir netgi nuodėmėKryžkelėje
tarp
tyrimų
ir tikrovės
mis. Turbūt dėl to ir buvo smagu
gauti šio
Auksėšviesuolio
Balčytienė
supažindins
su jaučiu,
vėjais,
mūsų
vardo
premiją, nes
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laikad tai įvertinimas ne tik už akademinius
ma Nevinskaitė
sukas
pastarosios
įtaka.
darbus
ir ne tik už–tai,
pasiekia laikraš-

–K

čių puslapius, bet ir už ieškojimą. Tikiuosi,
kad kada nors dienos šviesą ir išvys būtent
tokia biografija, kurioje bus atversti nauji
šios asmenybės gyvenimo puslapiai.
– Žurnalistika ir komercija. Kaip,
Jūsų nuomone, tarpusavy dera tokie
dalykai? Ar komercija (netgi ne verslas,
kuriuo tampa jau kone visa žurnalistika,
išskyrus kultūrinę) jau baigia iš žiniasklaidos išstumti idėjas, įsitikinimus,

Kartu suskriaudžiamam
Audrone Nugaraite
pamąstarnystę
žmogui,
tiesos
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
paieškas – visa, kam buvo ruošiami stukas trukdo
daugiau rašyti apie darnų
dentai
universitete?
vystymąsi.
– Nežinau, kas laukia Lietuvos žiPer šį leidinį
informaniasklaidos
šiais ireinančiame
ateinančiais
metais.
cijos greitkelyje
ir naujųjų
technoNežinau,
kaip jibus
atrodys
po penkerių
logijų nors
stotelė,
su kibęs
jaumetų,
dar kur
priešsusitiksime
metus būčiau
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
į atlapus bet kam, kuris būtų pasakęs ką
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
nors
panašaus.
Tada atrodė,
kad pokyčiai
stabtelėjimų
kiekviename
vyksta
dėsningai
ir tvarkingai,Žurnalistų
o klasikinė
sąjungos skyriuje,
klubebent
ir ilgas
sužurnalistika,
egzistuojanti
pora šimstojimas
– septyniolika
žurnalistikos
tų
metų, išgyvena
aukso dienas.
Vienas
metų.
kai naujienų
vėl susiruošime
ir
po
kitoOdygo
portalai įirkelią
steigėsusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
si nauji popieriniai dienraščiai. Niekas
ir vietojedėmesio
atsidūręį kolegos
iš Austrijos
nekreipė
Vakarų pusėje
skamir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
bančius pavojaus varpus, kad žurnalistižiniasklaidą.
ka,
paremta etika, analize ir kokybišku
Taigi
leidinys
tarsi
pasimadarbu,
yra šis
pavojuje,
nes –atėjo
jo didenybė
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaInternetas.
listikos
magistralės
Iš pradžių
internetaskilometre.
atrodė kaip Gal
ne1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
kaltas žaislas, kuris vėliau tapo gyvenimo
susiruošite
į jį, gėlių
neštis apnuogino
nebūtina,
dalis,
o prasidėjus
sunkmečiui
tačiaumūsų
privalu
įžiebti
žiburiukus
visas
cecho
piktžaizdes,
kurių,akyse
pasiir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
rodo, buvo ne taip ir mažai. Neturiu nieko
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
prieš pasaulinį informacinį voratinklį, tačiau Aurelija
šiandien,Arlauskienė
deja, toje pačioje žiniasklaidoje jis kerta šaką, kuri maitina jį patį.
Iki šiol žurnalistika, būkime pragmatikai, gyveno iš to, kad buvo galima pelningai parduoti žinią. Nemanau, kad tai
smerktina, tiesiog tai verslas, kuris gali
būti plėtojamas pagal visus etikos ir moralės standartus. Gaila, kad Lietuvoje tai
tėra tik teorinė aksioma – vis daugiau
leidėjų pamiršta savo principus, kai mato
galimybę uždirbti iš bet kokios žinios.
Nesvarbu, ar tai būtų kraujas, šeimos
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas suvisuomenės nuomonę. Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
Aurelija Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
Arūnas
Milašius (pirmaskaip
iš kairės),
Dr. Vinco
Analizuodami,
laikomės
savoKudirkos
ir premijos
vietoje laureatas
atsidūrę kolegos iš Austrijos
Erikos
Straigytės
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisir Lenkijos papasakos
apie
savo nuotr.
šalių
vės perėjoje
pamatysime
žiniasklaidą.
bus
išgraibstytas, šiandien to nebėra. Vos
nelaimė,
ar tiesiog
nupirktaspartrenktą
„komproetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešTaigi šis
leidinys
– tarsi
pasimatik leidinys
atsidurs
spaudos
kioskuose
ir
matas“. Beje, daugiausia mokama už nekosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaportalų redakcijose, po dešimties minuišspausdintą naujieną. Ši tamsioji taisyklė
tybę
leidiniai paverčia nežabota
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
čių
šią naujieną
jau galės
laisvai skaityti
vis
darvieni
galioja.
savivale,
o kiti sugeba moralę
išlikti garbingi
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
kas
tik nori, nes
ji bus
paskelbta dešimtyMūsų žiniasklaidos
ištvirkiir tarnauti
susiruošite
į jį, gėliųnedraudžia
neštis nebūtina,
se
portalų – įstatymai
cituoti.
no
ir lengva tiesai.
ranka dalijami Europos SąKryžkelėje
tarp
tyrimų
ir
tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
Leidinys, kuris mokėjo žurnalistuiakyse
už jo
jungos pinigai. Kam dirbti ir investuoti
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
darbą, tiesiog lieka kvailio vietoje. Autosiekiant pritraukti skaitytoją ir uždirbti
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lailaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
rius, beje, taip pat negauna net moralinio
iš reklamos, kai galima pinigus tiesiog
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
Aurelija Arlauskienė
pasitenkinimo
dėl savo darbo, nes „cigauti. Liūdniausia esti rajoninėje spaudoje, kuri tai pavertė taisykle – nesipyk su
meru ir vietiniais politikėliais, nes kitaip
finansinis šaltinis bus užtvenktas.
Bet grįžkime prie pamatinių dalykų –
šiandien, kai atėjo interneto portalų era,
galimybių parduoti gerą tekstą ar gerą
naujieną lieka vis mažiau. Visiems reikia
kokybiškų tekstų ir naujienų – greitai ir,
pageidautina, nemokamai. Jei dar prieš
dešimt metų laikraštis, kuris išspausdino
gerą rašinį, galėjo tikėtis, kad jo tiražas

tuojant“ jo pavardė tiesiog nubraukiama
kaip niekam nereikalingas priedas. Nieko
dėl to negraužia sąžinė, o portalų vadai
stengiasi apsimesti, jog taip nėra, nors
kartais „citavimas“ pavirsta ir plagiatu.
Netvirtinčiau to taip drąsiai, jei pačiam
nebūtų tekę su tuo susidurti. Ne kartą
teko matyti savo rašinius „didžiuosiuose
portaluose“ – tekstuose tiesiog buvo pakeisti keli sakiniai ir prie jų jau puikavosi žurnalisto, kuris „kūrybingai perdirbo
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Stabtelėjus
kaitos
stotekstą“
pavardė. žurnalistikos
Į laiškus portalų
vadovai
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiunesiteikė atsakyti.
miKiek
Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
man žinoma,
didžiausių
naujienų
raidą, o vadovai
su Laimute
Jankevičiene
–
svetainių
buvo pradėję
derybas,
periodikos
virsmą.
Ten pat
kad
informacijos
nevogtų
vieniLiudvika
iš kitų.
Meškauskaitė
priminsrealybė.
teisės Patys
aktus,šiųo
Absurdas?
Ne, tiesiog
ilgametis vadovai
spaudosneneigia,
darbuotojas
svetainių
kadLeopolpuikiai
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
supranta, jog parazituoja „popierinės
Rytis kuriai
Juozapavičius
padės
nustatyti
spaudos“,
kasdien vis
sunkiau
išgyžurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaiventi, sąskaita. Blogiausia, kad nebereikia
dys skaičiais
tiesąsavo
apiesrities
mus žiir
autoriaus,
kaip liudys
asmenybės,
visuomenės
nuomonę.
novo
ir autoriteto.
ReikiaĮ profesionalios
žmonių, galinžurnalistikos
su
čių
„generuotipaieškas
naujienųleisimės
srautą“. kartu
Kiek tos
Aurelija
Juodyte.
naujienos profesionalios, dažnai tampa
Analizuodami,
kaip laikomės savo
antraeiliu
dalyku.
profesijos
Prie ko kelių
lenkiutaisyklių,
liūdnose spaudos
raudose laisapie
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
žurnalistiką, kuri man miela ir kuria,
etiką. Irdar
kartu
su Romu
Gudaičiu
iešlaimei,
nesu
nusivylęs.
Šiandien
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veržurnalistikai sunku visame pasaulyje,
tybękeičiasi
vieni leidiniai
paverčia
nežabota
nes
pats pasaulis.
Milijardinius
savivale, o patiria
kiti sugeba
išlikti garbingi
nuostolius
didžiausios
pasaulio
ir
tarnauti
tiesai.
žiniasklaidos imperijos. Kai kilo išlityrimų
ir tikrovės
kimoKryžkelėje
klausimas,tarp
pradėjo
vienytis
seni
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
priešai, nes visi supranta, kad šiandien
pučiančiais turtas
šalies žiniasklaidoje,
Laididžiausias
– ne „naujienų osrauma Nevinskaitė
pastarosios
įtaka.
tas“,
o originalus–irsukokybiškas
turinys.
Kalbant paprasčiau, įdomūs tekstai, dėl
kurių lankytojas ateina į portalą ir perka laikraštį. Prasidėjo kova dėl to, kad
tokius rašinius būtina išlaikyti. Pirmieji
teismo procesai jau laimėti. Dėl plagijavimo yra nukentėjusiųjų ir Lietuvoje.
Manau, kad vėl grįš laikas, kai autorius,
kuris šiandien, deja, nuvertintas, vėl bus
reikalingas. Nesiimu spręsti, kiek laiko
tai užtruks. Nemanau, kad internetas
užleis pozicijas ir kad vėl išpopuliarės

Kartu su Audrone
Nugaraite
pamąspopieriniai
laikraščiai,
– laikai pasikeitė
tysime apie žurnalisto
kompetenciją,
nebegrįžtamai.
Tačiau pamatinis
dalykas kad
trukdo
daugiau
rašyti
apie darnų
kas,
tik geras
tekstas
pritraukia
skaivystymąsi.
tytoją-lankytoją-pirkėją,
išliks. O gerus
Perrašo
šį leidinį
einančiame
informatekstus
tik asmenybės,
kurioms
pacijos greitkelyje
bus ir naujųjų technogarba
turės sugrįžti.

logijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios
žurnalistais
Virginijumi
P. S. kartos
Jei kam
įdomu, Vokietijos
žiSavukynu
ir
Viliumi
Mackoniu,
bus
niasklaidos koncernas „Axel Springer“,
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
27
pasaulio valstybėse
leidžiantis
daugiau
sąjungos
skyriuje, irklube
ir ilgas
sunei
150 laikraščių
žurnalų,
net sunstojimasvienas
– septyniolika
žurnalistikos
kmečiu
iš nedaugelio
Vakaruose
metų. O kai
vėl susiruošime
į keliąbei
ir
skaičiuoja
kylančius
savo laikraščių
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
žurnalų tiražus ir augančias pajamas.
ir vietoje atsidūrę
kolegos iš– Austrijos
Koncerno
sėkmės paslaptis
kokybiški
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
tekstai, kuriuos galima rasti tik jo leidižiniasklaidą.
niuose
ir kuriuos bendrovės teisininkai
šis leidinys – tarsi pasimaginaTaigi
kaip liūtai.
tymas, paskirtas kažkuriame
Kalbėjosi BenasžurnaUrbutis
listikos magistralės kilometre. Gal
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.

Pasveikinimas
laureatei
Aurelija Arlauskienė
Audronei
Vincentas Uždavinys

A

udronė Jankuvienė, ilgametė
„Kauno dienos“ žurnalistė, LŽS
skiriamą prestižinę Vytauto
Gedgaudo premiją pelnė kasdieniu, atkakliu darbu, kainuojančiu daug dvasinių jėgų ir publicistinės energijos. Tarsi
suvesdama savo žurnalistinės karjeros,
o tiksliau – nepaliaujamo dalyvavimo
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
miesto
gyvenime,
balansą, ji 2007
m.stoištelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuleido knygą „Žodžiai kaip smėlis. Žvilgsmi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
niai“.
Joje – tiriamieji
komentarai
– atasraidą,skaitytojams
o su Laimute
Jankevičiene
–
kaita
už 2000–2007
metus.
periodikos temų
virsmą.
Tenplati:
pat Liudvika
Komentarų
skalė
politinės
Meškauskaitė
primins
teisės
aktus,
o
intrigos,
finansinės
aferos,
kaimo
žmoilgametis
spaudosirdarbuotojas
Leopolgaus
nuvertinimas
t. t. Trumpieji
teksdas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
tai skaitytoją žavi sakinio taupumu ir
Rytisprincipingumu.
Juozapavičius padės
nustatyti
autorės
Autorės
žvilgsžurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gainis skvarbus, stilius lakoniškas ir drauge
dys skaičiais
liudys tiesą
apie musfakir
aistringas.
Pasirinktus
konkrečius
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
tus
ji susintetina
ir apibendrina,
remdažurnalistikos
paieškas leisimės
kartu su
masi
savo filosofine-etine
pasaulėžiūra.
Aurelija
Juodyte.
Žvilgsnyje-komentare „Nauja pora KGB
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
kaliošų“
(2005 m. sausio
5 d.) Audronė
profesijos kelių
taisyklių,dvigubus
spaudos stanlaisJankuvienė,
apmąstydama
vės perėjoje
dartus,
valdžiospamatysime
taikomus sau partrenktą
ir eiliniams
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešpiliečiams, – reiškinį, būdingą mūsų
kosime atsako, kodėl demokratinę vertybę vieni leidiniai paverčia nežabota
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Audronė Jankuvienė, Vytauto Gedgaudo premijos laureatė
A. Jankuvienės asmeninio archyvo nuotr.

Kartu su politikams,
Audrone Nugaraite
pamąsvalstybės
rašo: „Tai, kad
vietysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
nu atveju demonstruojame šventeivišką
kas trukdo daugiau
apie
darnų
principingumą,
o kitu rašyti
panašiu
atveju
atvystymąsi.
laidžiai
patapšnojame per petį, kad jau
Persuvokti,
šį leidinį
informasunku
kaseinančiame
Lietuvoje yra
etiška,
bus ir
naujųjų
technoocijos
kas greitkelyje
ne, kas teisėta,
o kas
neteisėta,
kas
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jaumoralu,
o kas amoralu,
kas demokratiška,
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
o kas antidemokratiška, turbūt labiausiai
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
trikdo
daugumą
eilinių piliečių.
Kiekviestabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
nas
atvejis, kai
taikomi dvigubi
teisės,
sąjungos
skyriuje,
klube ir
ilgas suetikos,
moralės
standartai,
visuomenėje
stojimasnusivylimo
– septyniolika
žurnalistikos
palieka
ir kartėlio
pėdsakų.“
metų.
O kai dienos“
vėl susiruošime
į kelią ir
Iš „Kauno
Audronė Jankuviesusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
nė išėjo 2007 m., kai dienraštis atiteko
ir vietoje šeimininkams.
atsidūrę kolegos
iš pasitraukė
Austrijos
naujiems
Tada
ir Lenkijos
papasakos
apie darbuotojų,
savo šalių
būrys
ilgamečių
laikraščio
žiniasklaidą.
kurių
pavardės skaitytojams buvo tapušis leidinys
– tarsi pasimasios Taigi
žurnalistinio
meistriškumo
ir pasititymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnakėjimo ženklu.
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
„Laikraštis
kartu su miestu
ir jo žmo1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
nėmis
išgyveno
sudėtingus
istorinius
ir
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
politinius lūžius, tačiau visuomet išlaikė
tačiau privalu
orumą
ir tvirtaiįžiebti
laikėsižiburiukus
svarbiausiųakyse
verir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
tybių ir principų – objektyvumo, patilaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
kimumo, nuomonių įvairovės ir tarnavo
Aurelija Arlauskienė
vieninteliam
– visuomeniniam interesui.
Žiniasklaida vadinama ketvirtąja valdžia,
turinčia galingą viešosios kontrolės ginklą. „Kauno diena“ niekada nesistengė
tapti valdžia – ji stengėsi garbingai stovėti tarp piliečių ir valdžios, kad šie geriau
girdėtų ir suprastų vienas kitą, o atviras
dialogas būtų naudingas visiems...“ Simboliška, tai buvo paskutinis Audronės
Jankuvienės žvilgsnis „Kauno dienoje“.
Išėjusi žurnalistė surinko savo komentarus, turinčius išliekamąją vertę, į knygą,
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stokurios
Žodyje skaitytojams
vis dar
abejoja
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiulaikraštinio žodžio išliekamumo prasme:
mi Radzevičiumi
žurnalistikos
„Darbas
dienraštyjeaptarti
yra nedėkingas
laiko
raidą, o– nepaliaujamas
su Laimute Jankevičiene
–
prasme
žinių, naujienų,
periodikos
pat kaip
Liudvika
įvykių
srautasvirsmą.
išbarstoTen
žodžius
smėMeškauskaitė
teisės aktus,esuo
lį,
ir net po 23primins
metų žurnalistikoje
ilgametisklausti
spaudos
darbuotojas
Leopolpriversta
savęs:
ar kas nors
tame
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
lėkime turėjo bent dalelę išliekamosios
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
prasmės?“
žurnalistikos
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Mes daug kalbame
ir mažai pasakome.






Naršome po visatą,
bet pamirštame savo sielas.






Turime daugiau žinių,
bet mažiau sveiko proto.

Kartu su Audrone Nugaraite pamąsJaunatviškoji
tysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
daktarė
vystymąsi.
Filomena
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų techno-

Aldona
Žemaitytė
logijų stotelė,
kur susitiksime su jau-

nosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynuž knygą
ir Viliumi
„Kiek Mackoniu,
sveria siela“ bus
gystabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
dytoja, publicistė, rašytoja, kelių
sąjungos itin
skyriuje,
klube
ir ilgas
populiarių
knygų
autorėsuFistojimasTaunytė
– septyniolika
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lomena
buvo apdovanota
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metų. O kai
vėl susiruošime
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premija.
Stebėtinas šios
autosusizgribsime
esantys
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laiku
rės dvasinis gyvybingumas. Bendradarir vietoje atsidūrę
kolegos
Austrijos
biaudama
su leidykla
„Tyto išalba“,
prieš
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
tai ji išleido knygas „9/10 laimės“ (2003),
žiniasklaidą.senelių gyvenimas“ (2004),
„Laimingas
Taigi šis irleidinys
tarsi pasima„7 nuodėmės
12 ligų“– (2006).
Ir visos
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnašios knygos buvo skaitytojų graibstomos,
listikosreitingų
magistralės
kilometre.
Gal
laikėsi
viršūnėse.
Kur jų skaito1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
mumo
paslaptis?
Aktualūs
gyvenimiškieji
susiruošite
jį, gėliųsvarbūs
neštis skaitytojui,
nebūtina,
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medicinos įepizodai,
tačiauneturi
privalu
įžiebti įžiburiukus
akyse
kuris
pretenzijų
gilius filosofinius
ir širdyje. Antraip
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su ten
apmąstymus
arba snobiškai
modernistilaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
nius išvedžiojimus. F. Taunytės knygos –

U

Aurelija Arlauskienė
tai dabartinės
Lietuvos paveikslas su visomis jos nuodėmėmis ir nuodėmėlėmis,
pagautas skvarbiu daktarės, diagnozuojančios paciento ligą, žvilgsniu. Džiugu,
kad garbaus amžiaus sulaukusiai gydytojai, turinčiai ypatingų literatūrinių gabumų, kone kasmet krinta brandūs, sultingi
žodžio vaisiai. (2009 m. pasirodė nauja jos
knyga „Gyvenimas be stogo“.)
F. Taunytės kūrinius pamėgę ir beregint
juos išgraibstantys skaitytojai knygoje „Kiek
sveria siela“ vėl susitinka su kai kuriais
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
„Sielos
neturinuomonę.
tas, kuris Įnemyli“,
– sako
visuomenės
profesionalios
Filomena
Taunytė
žurnalistikos
paieškas leisimės kartu su
Aldonos Žemaitytės nuotr.
Aurelija Juodyte.
Analizuodami,
kaip laikomės
ankstesniųjų
knygų herojais,
atranda ir savo
nauprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisjų, nes autorė į visuomenę žvelgia netikėtu
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
kampu
– per vaikų
ir senelių gyvenimą.
Šios
etiką.
Ir kartu
su Romu
iešdvi
amžiaus
grupės
beveik Gudaičiu
susiliečia, kaip
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verįtempto lanko galai – tai mažiausiai suterštybę
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paverčia
ta
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dalis. nežabota
Vaikystės
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
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ir tarnauti
išmintis
tarsi tiesai.
kokios mūro sienos saugo aisKryžkelėje
tarp
tyrimų kamuojamą
ir tikrovės
trų, ydų ir visokių
nedorybių
Auksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
viduriniąją
kartą nuo
visiško išsigimimo.
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o LaiAutorė užsimoja surasti teigiamą herojų,
jo
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
beieškant pro skaitytojų akis praslenka visa
plejada margaspalvių personažų – piktų,
graudžių, gudrių, komiškų, nelaimingų...
Kas yra tas teigiamas herojus – geras, teisingas arba bent jau savo paklydimus pripažįstantis ir už juos atgailaujantis žmogus? Tas,
kuris turi sielą. „O sielos neturi tas, – sako
daktarė Filomena, – kuris nemyli.“ Tokių –
nieko nemylinčių – Lietuvoje nėra taip jau
daug, tik jie matomesni. Juos „populiarina“
ir žiniasklaida, kuriai reikia sensacijų. Gerų
ir teisingų, pasiaukojančių ir gailestingų kur

Kartu
su Audrone
Nugaraite
pamąskas
daugiau,
bet jie darbuojasi
kasdienybės
pilkumoje,
o nežurnalisto
televizinių lempų
apšviestotysime apie
kompetenciją,
se
kassalėse.
trukdo daugiau rašyti apie darnų
Kuo knygos „Kiek sveria siela“ autorė
vystymąsi.
žavi Per
savošįskaitytojus?
Aštriu protu,
skvarleidinį einančiame
informabiu
žvilgsniu,
žodžio
tikslumui
išreikšti
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoišmiklinta
ranka.kur
Mūsų
visuomenės
logijų stotelė,
susitiksime
su piktjaužaizdes
Filomena aprašo
su karčia
nosios daktarė
kartos žurnalistais
Virginijumi
ironija,
o kai
ir švelniu
sąmojumi.
Savukynu
ir kada
Viliumi
Mackoniu,
bus
Politikams
ji
negailestinga.
Sarkazmas
yra
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
aukščiausias
satyros laipsnis,
ir jo
nusipelsąjungos skyriuje,
klube ir
ilgas
suno
tie,
kurie
tyčiojasi
iš
vaikų,
nelaimingų
stojimas – septyniolika žurnalistikos
motinų,
senelių,
beviltiškųį kelią
ligonių.
metų. Obejėgių
kai vėl
susiruošime
ir
Grakštus
ir
lengvas
knygos
stilius,
natūsusizgribsime esantys pasienyje, laiku
raliai
liejasiatsidūrę
autorės dialogai
heroir vietoje
kolegos su
iš savo
Austrijos
jais.
Pliekiamipapasakos
mūsų politikos
ir Lenkijos
apie„didvyriai“
savo šalių–
išverstakailiai
žiniasklaidą. gobšai, užsigeidę valdžią
savo Taigi
rankose
galvos. Į
šis išlaikyti
leidinysiki– gyvos
tarsi pasimasarkazmą
peraugantikažkuriame
ironija paįvairina
stitymas, paskirtas
žurnalių ir kuria intriguojantį pasakojimą. Kaslistikos magistralės kilometre. Gal
dieniškos situacijos, kurių apstu kiekvie1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
name mūsų gyvenimo žingsnyje, susipina
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
su rašytojos išmone, sudarydamos margą
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
dabarties gyvenimo ornamentą. Tame orir širdyje. Antraip susitikimas su ten
namente subtiliais tonais blykčioja medicilaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
niški patarimai, liudijantys ilgametę gydytojosAurelija
praktiką,Arlauskienė
išmintimi paremtas liaudies
medicinos žinias. Šie mediciniški blyksniai
savo švelnia šviesa sušvelnina gana niūrų mūsų gyvenimo paveikslą. Autorė taip
meistriškai juos įkomponuoja į siužetą, kad
visi „receptai“, kaip gydytis vaistažolėmis,
vaisių ir daržovių sultimis, badavimu, dietomis, įvairiais antpilais ir kompresais, yra
tarsi įdomioji medicinos enciklopedija, pagardinta literatūriniu padažu.
Optimistė Filomena Taunytė ne tik išjuokia. Ji pati dažnai šypsosi ir juokiasi,
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žmogaus gyvenimo tarpsnių bruožus.“
Viltingai baigia savo knygą savotišku
dvasiniu testamentu: „Per tą laiką, kurį
gyventi šioje žemėje man suteiks Kūrėjas, norėčiau papasakoti apie tikrai gerus,
tebegyvenančius ar jau išėjusius žmones.
Tokiais žmonėmis vertėtų sekti ir apie

Kartu
su Audrone
Nugaraitejų pamąsjuos
kasdien
kalbėti. Nemažai
pažįstu.
tysime
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kompetenciją,
Jie
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apie darnų
dingo
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kartu.
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sielos
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stojimas – septyniolika žurnalistikos
Lietuvos peizažą ir fiziškai, ir dvasiškai.
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
Tas juokas dažnai būna pro ašaras.

susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
2008 m. LŽS ir NŽKA
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
tradicinių konkursų laureatai
žiniasklaidą.
Konkursas „Akiratyje – žmogus“:
Taigi šis leidinys – tarsi pasimaRegina Musneckienė („Šiaulių kraštas“),
tymas,
paskirtas kažkuriame žurnaLoreta Jastramskienė („Lietuvos žinios“)
listikos
magistralės(„Kauno
kilometre.
Gal
ir
Greta Čižinauskaitė
diena“).
1990-ajame,
2007-ajame…
„Reformos o gal
žmogaus
labui“: Jeigu
Rita
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
Žadeikytė, Nijolė Koskienė („Šiaulių kraštačiauInga
privalu
įžiebti(dienraštis
žiburiukus
akyse
tas“),
Saukienė
„L.T.“
ir
ir širdyje.portalas
Antraip
susitikimas su ten
interneto
www.delfi.lt).
laukiančiu
jausmu gali
ir neįvykti.
„Ką pasakytų
Temidė?“:
Aldona
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(„Ūkininko patarėjas“),
Aurelija Arlauskienė
Sidas Aksomaitis („Respublika“).
„Kultūros versmės“: Audrius Musteikis
(„Lietuvos žinios“) ir Liuda Jonušienė
(Lietuvos nacionalinis radijas).
Antano Macijausko premija įteikta
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(Šiaulių televizija).
Redakcijos inform.
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Lietuvos žurnalistika:
dienos ir darbai
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asociacijosskaidrumą,
tradicinių okonkursų
laužurnalistikos
Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu iešTaigi šis leidinys – tarsi pasima(dienraštisskyriuje,
„L.T.“ irklube
interneto
portalas
reatai.
Konkurse
„Akiratyje
–
žmogus“
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
sąjungos
ir ilgas
sukosime atsako, kodėl demokratinę vertymas, paskirtas kažkuriame žurnawww.delfi.lt).
Iš konkursui žurnalistikos
„Ką pasakytų
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
stojimas
– septyniolika
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos magistralės kilometre. Gal
Temidė?“
pateiktų
rašinių vertinimo
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų.
O kai
vėl susiruošime
į keliąkoir
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
misijai geriausią
įspūdįpasienyje,
paliko Aldonos
Aurelija Juodyte.
susizgribsime
esantys
laiku
ir tarnauti tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
Svirbutavičiūtės
(„Ūkininko
Analizuodami, kaip laikomės savo
ir
vietoje atsidūrę
kolegos patarėjas“)
iš Austrijosir
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
Sido
Aksomaičio
(„Respublika“)
rašiniai.
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisir
Lenkijos
papasakos
apie savo
šalių
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
Konkurso „Kultūros versmėse“ laureatais
vės perėjoje pamatysime partrenktą
žiniasklaidą.
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieššis leidinys
– tarsi
pasimatapoTaigi
Audrius
Musteikis
(„Lietuvos
žima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija
Arlauskienė
kosime atsako, kodėl demokratinę vertymas,
kažkuriame
nios“) ir paskirtas
Liuda Jonušienė
(Lietuvosžurnanacio
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos
magistralės kilometre. Gal
nalinis radijas).
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame,
o gal
Jeigu
ÂÂ 18 d. ryšių
su 2007-ajame…
visuomene bendrovė
ir tarnauti
susiruošite
į jį, gėlių
neštis nebūtina,
„Publicum“ sostinės
Senamiestyje
įsikūruSausio
9 d. įtiesai.
tradicinį susirinkimą sugužėję LŽS
Senjorų klubo
nariai bendravo
su
Kryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti žiburiukus
akyse
siame bare
„Paparazzi“
surengė tradicinę
Lietuvos
vyriausiojosupažindins
administracinio
teismo
Auksė Balčytienė
su vėjais,
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
jau ketvirtą žurnalistų ir ryšių su visuomepirmininku
Virgilijumi
Valančiumi,
2007
m.
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu
jausmu
ir neįvykti.
ne specialistų
šventęgali
„Paparaciai-2007“,
išrinktu Europos teisėjų asociacijos prezidenma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
kurioje
specialiomis
nominacijomis įverAurelija
Arlauskienė
tu ir Pasaulio teisėjų asociacijos, vienijančios
69 valstybes, viceprezidentu. Senjorai pasveikino tą mėnesį gimusius savo kolegas ir ypač
pagerbė jubiliatus – Albertą Laurinčiuką ir
Antaną Stundį, šventusius savo 80-mečius

tino svarbiausius 2007 m. įvykius ir reiškinius Lietuvos žiniasklaidoje.
ÂÂ 25 d. Pakruojo Juozo Paukštelio
viešojoje bibliotekoje atidaryta rajono
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos žurstolaikraščio
„Auksinė
varpa“ veteranų
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiunalistų Nijolės ir Algio Padorų fotografijų
mi Radzevičiumi
žurnalistikos
paroda
„Atminties aptarti
šviesoje“.
Ekspozicija
raidą,Sausio
o su 13-osios
Laimuteseptynioliktosioms
Jankevičiene –
skirta
periodikoso nuotraukose
virsmą. Tenužfiksuoti
pat Liudvika
metinėms,
vaizMeškauskaitė
priminsšiai
teisės
aktus,
o
dai
iš Vilniuje vykusių
progai
skirtų
ilgametis spaudos darbuotojas Leopolrenginių.
das Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Vasaris
žurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
GaiÂ
Â 9 d. didžiausias
LŽS Vilniaus
skyrius
dys skaičiais
liudys
tiesą apie
mus ir
antru
mėginimu
pakoregavo
nuostatus
ir
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
išsirinko
valdžią
– valdybą
ir pirmininžurnalistikos
paieškas
kartu su
kę.
Ja tapo mažiau
kaipleisimės
prieš mėnesį
iš
Aurelija
Juodyte.
laikinųjų vadovių pasitraukusi Aurelija
Analizuodami, kaip laikomės savo
Arlauskienė.
profesijos
taisyklių,
spaudos
laisÂ
Â 22 d. kelių
užsienio
reikalų
ministras
vės perėjoje
pamatysime
Petras
Vaitiekūnas
Lietuvos partrenktą
centriniam
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime atsako, kodėl demokratinę vertybę vieni leidiniai paverčia nežabota
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Vilniaus „Holiday Inn“ viešbutyje Spaudos
fotografų klubas surengė susitikimą su pasaulinio garso kolega – 2003 m. „World Press
Photo of the Year“ ir dviejų Pulicerio premijų
laimėtoju 46 metų Žanu Marku Bužiū (JeanMarc Bouju). Pastaruosius kelerius metus Los
Andžele gyvenantis prancūzas į Lietuvą atvyko
kaip nacionalinio konkurso „Lietuvos spaudos
fotografija 2008“ tarptautinės vertinimo komisijos narys

Kartu su archyvui
Audrone simboliškai
Nugaraite pamąsvalstybės
perdavė
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
„Amerikos balso“ lietuviškų radijo laikasįrašus
trukdo
daugiau
rašyti
apieLietuvos
darnų
dų
– 24
jų dėžes
perėmė
vystymąsi. Vašingtone. Apie sprendimą
ambasada
Per šį „Amerikos
leidinį einančiame
perduoti
balso“ informaarchyvus
cijos greitkelyje
naujųjųJAV
techno2007
m. liepos 24bus
d. ir
paskelbė
fedelogijų stotelė,
su jauralinis
registras,kuršį susitiksime
prašymą patenkino
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
JAV nacionalinis archyvas. Nuo 1942 m.
Savukynu
ir veikianti
Viliumi JAV
Mackoniu,
bus
vasario
24 d.
radijo stotis
stabtelėjimų
kiekviename
„Amerikos
balsas“
1951–2004Žurnalistų
m. transsąjungos
skyriuje,
klubekalba.
ir ilgas suliavo
ir programą
lietuvių
stojimas
septyniolika
žurnalistikos
ÂÂ 22 d. – Vilniaus
rotušėje
paskelbmetų.
O kai vėl
susiruošime
ir
ti
23 žmonės
ir istoriniai
faktaiį kelią
ar reišsusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
kiniai, kuriais gali didžiuotis lietuviai.
ir vietoje atsidūrę
kolegos nacionalinės
iš Austrijos
Projekto
„Respublikos
ir Lenkijos
papasakos
apie– savo
šalių
vertybės
2007“
iniciatoriai
dienraštis
žiniasklaidą. ir tarptautinė moterų orga„Respublika“
Taigi
šis leidinys
– tarsiLaikraščio
pasimanizacija
„Zonta
International“.
tymas,
paskirtas
kažkuriame
skaitytojai buvo raginami įvardytižurnatai, ką
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
turime geriausio: asmenybes, kurių nuo1990-ajame,
gal 2007-ajame…
Jeigu
pelnai
galbūt obuvo
pamiršti ar nepastesusiruošite
į jį, išskirtinius
gėlių neštismūsų
nebūtina,
bėti,
ypatingus,
tautos
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
reiškinius. Kandidatai buvo atrinktiakyse
penir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
ten
kioms nominacijoms: „Žmogus – amžilaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
ninkas“; „Žmogus – istorinė asmenybė“;
Aurelija Arlauskienė
„Atgaivintas
istorinis faktas“; „Reiškinys,
garsinąs Lietuvą“ bei „Respublikos“
skaitytojų balsas“. Skaitytojai savo apdovanojimą skyrė draugijai „Suvalkija“,
gynusiai 1941-ųjų tremtinių iš Suvalkijos
teises. Istorine Lietuvai asmenybe pripažintas kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Garbinga „Žmogaus – amžininko“ nominacija džiaugėsi dainininkė Veronika
Povilionienė. Kaip atgaivintą istorijos
faktą, balsavusieji prisiminė skaudžią ir

[ [11902]]

o r ė s ž or uo
d i dis
s
2 0R0e8 dma .k st ausis–g

žurnalistikos
kaitosmetų
stodaugStabtelėjus
aukų pareikalavusią
pokario
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiurezistenciją.
miÂ 25
Radzevičiumi
žurnalistikos
Â
d. Ukrainos aptarti
Respublikos
ambasaraidą,
su Laimute
Jankevičiene
–
doje
LŽSo atstovai
susitiko
su didele gruperiodikos
Ten patsiekiančios
Liudvika
pe
žurnalistųvirsmą.
iš Ukrainos,
Meškauskaitė
teisės Sąjungoje
aktus, o
narystės
NATOprimins
ir Europos
ilgametis
spaudos ukrainiečiams
darbuotojas Leopol(ES).
Skaudžiausia
tema –
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
priklausomybė nuo valdžios. Čia egzisJuozapavičius
padės nustatyti
tuojaRytis
vadinamoji
„komunalinė
spauda“,
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
o žiniasklaidos priemonės ligi Gaišiol
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
„neišbaudžiaunintos“.
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos
paieškas leisimės kartu su
Kovas
Aurelija
Juodyte.
Â Â 4 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio vieAnalizuodami,
kaip laikomės
savo
šojoje
bibliotekoje atidarytos
dvi žinoprofesijos
kelių taisyklių,
spaudos laismo
menininko,
fotografuojančio
jau
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
daugiau kaip 50 metų, LŽS nario Zino
etiką. Ir fotografijų
kartu su Romu
Gudaičiu
iešKazėno
parodos.
„Lietuva
kosime atsako, kodėl demokratinę vertybę vieni leidiniai paverčia nežabota
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kartu su Audrone
Nugaraite sukurtos
pamąs1988–1991“
– fotografijos,
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
Z. Kazėnui dirbant Sąjūdžio informacijos
kas trukdoJose
daugiau
rašyti akimirkos
apie darnų
agentūroje.
užfiksuotos
iš
vystymąsi.
daugiau
nei dviejų šimtų Sąjūdžio rengtų
Permitingų,
šį leidinį
einančiame
informapiketų,
akcijų.
„Ici Luxembourg“
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
techno(„Čia
Liuksemburgas“)
– tai menininko
logijų stotelė,
kur susitiksime
jaufotodarbai
iš ilgalaikio
projektosu„L+L“
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
(„Liuksemburgas–Lietuva“). Šis projekSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
tas
yra kuriamas
nuo 2002
m. draugebus
su
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
Liuksemburgo fotomenininkais.
sąjungos
skyriuje,šeštą
klube
ir ilgas
suÂ Â 7 d. Šiauliuose
kartą
vyko šios
stojimas – žurnalistų
septyniolika
žurnalistikos
apskrities
renginys
„Metų
metų. O„Vinys“
kai vėlskiriamos
susiruošime
į kelią ir
vinys“.
už žurnalistisusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
nio darbo „kliurkas“, komiškus, juokinir vietoje
atsidūrę
kolegos išnutikimus.
Austrijos
gus,
kartais
net absurdiškus
ir Lenkijos papasakos
apie
savonelakššalių
Nominacijoje
„Čiubingala
negali
žiniasklaidą.
tėti“
kalvio Alberto Martinaičio nukalta
Taigi
leidinys
– tarsi(dienraštis
pasimavinis įteiktašisAušrai
Savickaitei
tymas, paskirtas kažkuriame žurnalistikos magistralės kilometre. Gal
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

LŽS būstinėje grupei vyresniosios kartos žurnalistų įteikti LŽS medaliai „Už nuopelnus žurnalistikai“. Už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę medaliai skirti Vilhelmui
Chadzevičiui ir Elenai Sliesoriūnienei, už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu – Jūrai Baužytei, už asmeninį indėlį stiprinant LŽS tarptautinį bendradarbiavimą
ir pripažinimą – Aleksandrui Icikavičiui, už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją – Juozui
Baldauskui ir Broniui Raguočiui, už pastangas stiprinant LŽS veiklą – Rimgaudui Eilunavičiui,
Albertui Laurinčiukui ir Leopoldui Mykolaičiui
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos sto„Šiaulių
naujienos“),
nominacijoje
„Iš
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiudainos žodžių neišmesi“ – Evelinai
mi Radzevičiumi
aptarti žurnalistikos
Butkutei
(„Šiaulių naujienos“),
nominaraidą,„Kamasutra“
o su Laimute
Jankevičiene
–
cijoje
– Marinai
Ostapenko
periodikos„Šiaulių
virsmą.kraštas),
Ten pat
Liudvika
(dienraštis
„Metų
įvaizMeškauskaitė
teisės
aktus, o
džio“
– Oksanaiprimins
Laurutytei
(savaitraštis
ilgametisplius“),
spaudos
darbuotojas
Leopol„Šiauliai
„Ieškokite
gudručio“
–
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
Astai Šiukšterienei („Splius TV“), „Gero
Rytis Juozapavičius
padės nustatyti
klausimo“
– Viktorijai Grušaitei
(ŠTV,
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
GaiŠiaulių apskrities televizija).
dys
tiesądepartamentas
apie mus ir
Â
Â 12skaičiais
d. NŽKA,liudys
Kalėjimų
visuomenės
nuomonę. Į teisingumo
profesionalios
prie
Lietuvos Respublikos
mižurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
nisterijos
ir Lietuvos
kalinių
globos
drauAurelija
Juodyte.
gija pasirašė bendradarbiavimo sutartį
Analizuodami,
kaipnuteistiesiems
laikomės savo
dėl kūrybinio
konkurso
ir
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisžurnalistams organizavimo. Susitarta kasvės rengti
perėjoje
pamatysime
partrenktą
met
žurnalistų
kūrybinį
konkursą
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieš„Bausti negalima pasigailėti“. Partneriai
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertaip pat rengs ir kasmetinį kūrybinį kontybę vieni
leidiniai paverčia
nežabota
kursą
nuteistiesiems,
kurie savo
gebėjisavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
mus galės atskleisti rašydami rašinius ta
ir tarnauti
tiesai.ir žurnalistai – „Bausti
pačia
tema kaip
Kryžkelėje
tarp tyrimų ir tikrovės
negalima
pasigailėti“.
Auksė
Balčytienė
vėjais,
Â
Â 18 d.,
Lietuvos supažindins
nacionalinės su
Martyno
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o LaiMažvydo bibliotekos duomenimis, 2007
m.
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
šalyje buvo registruoti 474 leidžiami žurnalai ir 329 laikraščiai. Pastebima tendencija, kad kiekvienais metais laikraščių
mažėja – jie užleidžia rinką žurnalams.
2004 m. buvo leidžiama 418 žurnalų ir
340 laikraščių, 2005 m. – atitinkamai 434
ir 325, 2006 m. – 449 ir 334.
ÂÂ 19 d. Seimo valdybos sprendimu
sudaryta laikinoji darbo grupė įstatymo projektui dėl kūrybinių darbuotojų
socialinių garantijų rengti. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į LŽS pasiūlymą,

Kartu su
Audrone
kuriam
pritarė
ir kitosNugaraite
kūrybinėspamąsorganitysime apie
žurnalisto
kompetenciją,
zacijos,
sudaryti
darbo grupę,
kuri pakas trukdo
daugiauteisės
rašytiaktų
apiepakeitidarnų
rengtų
reikalingus
vystymąsi.
mus,
numatančius, kaip ir kokia tvarka
šį leidinį
einančiame
informanuo Per
kūrybinių
darbuotojų
honorarų
būtų
cijos greitkelyje
bus
ir naujųjų
technomokami
socialinio
draudimo
mokesčiai.

logijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios
kartos žurnalistais Virginijumi
Balandis
Savukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
ÂÂ 1 d. Lietuvos
radijo
ir televizijos
stabtelėjimų
Žurnalistų
(LRT)
taryba kiekviename
LRT generaliniu
direktosąjungos
skyriuje,
klube irLietuvos
ilgas suriumi
patvirtino
žurnalistą,
testojimaslaidos
– septyniolika
žurnalistikos
levizijos
„Spaudos klubas“
vedėją,
metų.
kai vėlSiaurusevičių.
susiruošime Jis
į kelią
ir
40
metųOAudrių
pakeitė
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
penkerių metų kadenciją baigusį LRT vair vietoje
atsidūrę
kolegos iš Austrijos
dovą
Kęstutį
Petrauskį.
ir
papasakos
apie savo rengšalių
ÂÂLenkijos
3 d. Vilniaus
rajone, Pagiriuose,
žiniasklaidą.
dami
reportažą nuo smurto nukentėjo
Taigi
šis„Srovės“
leidinys autorė
– tarsibeipasimaLNK laidos
vedėja
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaAudrė Kudabienė ir operatorius Gintaras
listikos magistralės kilometre. Gal
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

Balandžio 2 d. Seimo Baltijos Asamblėjos salėje pirmąkart posėdžiavo laikinoji darbo grupė, sudaryta įstatymo projektui dėl kūrybinių
darbuotojų socialinių garantijų rengti (iš kairės) Vaclovas Krutinis, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas, Kornelijus Platelis, Meno
kūrėjų sąjungų asociacijos prezidentas, Erika
Straigytė, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotoja
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos stoVerbickas.
Žurnalistai
buvo sumušti,
netelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiubepataisomai sudaužyta jų televizijos
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
kamera.
Smurtą prieš
žurnalistus
LŽS
raidą, okaip
su išpuolį
Laimute
įvertino
priešJankevičiene
visuomenę. –
periodikos
virsmą.
Ten pat Liudvika
Â
Â 3 d. Vilniaus
universitete
Lietuvos
Meškauskaitė
primins
teisės aktus,
o
Respublikos
Seimo
pirmininkas
Česlovas
ilgametisirspaudos
Juršėnas
Lenkijosdarbuotojas
RespublikosLeopolSeimo
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
pirmininko pavaduotojas Jaroslavas
Rytis Juozapavičius
nustatyti
Kalinovskis
(Jaroslaw padės
Kalinowski)
žurnalistikos
skaidrumą,
VladasasamGaiLietuvos
ir Lenkijos
seimųo narių
dys skaičiais
tiesą apie mus
ir
blėjos
premijąliudys
už reikšmingus
darbus
visuomenės
Į profesionalios
abiejų
tautų nuomonę.
bendradarbiavimo
srityje
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
įteikė
žurnalistams
Editai
Degutienei
ir
Aurelija
Juodyte.
Algimantui Degučiui. Šią premiją yra
laikomės
savo
gavę Analizuodami,
žinomi lietuviųkaip
ir lenkų
politikai,
profesijosveikėjai,
kelių taisyklių,
spaudos
laiskultūros
mokslininkai
– ilgavės perėjoje
pamatysime
partrenktą
metis
„Kultūros
barų“ žurnalo
redaketiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
ieštorius Bronys Savukynas (1930–2008),
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verprofesoriai Tomas Venclova, Alfredas
tybę vieni leidiniai
paverčia
nežabota
Bumblauskas,
Algis Kalėda,
Nobelio
presavivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
mijos laureatas Česlovas Milošas (Czeslow
ir tarnauti tiesai.
Milosz).
Kryžkelėje
tarp futbolo
tyrimų ir
tikrovės
ÂÂ 10
d. Lietuvos
federacijos
Auksėbūstinėje
Balčytienė
vėjais,
(LFF)
LŽSsupažindins
pirmininkassuDainius
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o LaiRadzevičius ir LFF prezidentas Liutauras
ma Nevinskaitė
– su bendradarbiavimo
pastarosios įtaka.
Varanavičius
pasirašė
sutartį. Joje numatyta, kad žurnalistams,
dirbantiems regioninėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje, bus sudarytos sąlygos
kartu su LFF atstovais lydėti Lietuvos
futbolo rinktinės narius į oficialiąsias ir
draugiškas varžybas, kurios vyks užsienyje. Federacija taip pat tapo LŽS partnere rengiant žurnalistų Draugystės
taurės futbolo turnyrus. Sutartis galios
iki 2010 m. lapkričio 30 d., numatyta galimybė ją pratęsti.

Kartu
suVilniuje,
Audrone„Sportimos“
Nugaraite manieže,
pamąsÂÂ 12 d.
tysime
apie žurnalisto
kompetenciją,
vyko
pirmasis
Lietuvos žurnalistų
futbolo
kas trukdo
daugiautaurei
rašytilaimėti.
apie darnų
turnyras
Draugystės
Jame
vystymąsi.šešios komandos – Vilniaus,
dalyvavo
Per Klaipėdos,
šį leidinį einančiame
informaKauno,
Vilniaus universiteto
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
Žurnalistikos
instituto
studentų,technosavait
logijų „Litovskij
stotelė, kur
susitiksime
su jauraščio
kurjer“
ir „1 Baltijskij
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
kanal“ žurnalistų bei Vilniaus viešųjų rySavukynu
ir Viliumi
šių
darbuotojų
ekipa. Mackoniu, bus
stabtelėjimų
kiekviename
Â Â 24 d. Lietuvos
televizijosŽurnalistų
(LTV) disąjungos skyriuje,
klube ireiti
ilgas
surektoriaus
pareigas pradėjo
žurnastojimas
septyniolika
listas
40 –metų
Rimvydasžurnalistikos
Paleckis. Jis
metų. poste
O kaipakeitė
vėl susiruošime
į kelią ir
šiame
Šarūną Kalinauską.
susizgribsime
esantys
pasienyje,
R. Paleckio kandidatūrai vienbalsiailaiku
priir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
tarė nacionalinio transliuotojo veiklą
ir Lenkijos LRT
papasakos
savo
šalių
prižiūrinti
taryba.apie
LTV
vadovas
žiniasklaidą.
kartu
yra LRT generalinio direktoriaus
Taigi šis leidinys
– tarsi
pavaduotojas.
R. Paleckis
rengėpasimair vedė
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnasavaitės įvykių apžvalginę laidą „Savaitė“.
listikos magistralės
Anksčiau
jis LTV vedė kilometre.
„Panoramą“, Gal
po1990-ajame,
o
gal
2007-ajame…
Jeigu
kalbių laidas „Prašau žodžio!“, „Ieškau
susiruošite
į jį, gėlių Yra
neštis
nebūtina,
darbo“,
„Prieštarauk!“
dirbęs
komertačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
cinėse televizijose, spaudoje, radijuje,
ir širdyje.
Antraip susitikimas su ten
LRT
administracijoje.
laukiančiu
jausmu gali
ir neįvykti.
ÂÂ 25 d. žinoma
žurnalistė,
Vytauto
Aurelijapremijos
Arlauskienė
Gedgaudo
laureatė, ilgametė
įvairių leidinių redaktorė ir sudarytoja,
valstybės pripažinta meno kūrėja Aldona
Žemaitytė-Petrauskienė tapo ketvirtąja
LŽS pirmininko pavaduotoja. Jos sritis –
kūrybos reikalai.
ÂÂ 27 d., baigdama 75-uosius metus,
Vilniuje mirė žurnalistė, ilgametė LŽS
narė Rūta Urbonaitė-Bernotėnienė.
ÂÂ 30 d. europarlamentaras profesorius
Vytautas Landsbergis teisme laimėjo bylą
prieš „Laisvo laikraščio“ redaktorių ir
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Stabtelėjus
kaitos
stosteigėją
Aurimą žurnalistikos
Drižių. Teismo
sprenditelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiumu, A. Drižiaus vadovaujama bendrovė
miLandsbergiui
Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
V.
turėjo
sumokėti
daugiau
raidą,
o su litų,
Laimute
Jankevičiene
–
nei
6 tūkst.
nes nebuvo
įvykdytas
periodikosteismo
virsmą.
Ten pat laikraštyje
Liudvika
ankstesnis
sprendimas
Meškauskaitė
primins
teisės aktus, o
paneigti
teiginius,
jog europarlamentaras
ilgametismetų
spaudos
darbuotojas
„daugelį
organizavo
įvairiasLeopolprovodas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
kacijas prieš Kazimierą Prunskienę“.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos
Gegužė skaidrumą, o Vladas Gaidys
tiesąkalbos
apie mus
ir
Â
Â 7 skaičiais
d. Spaudosliudys
atgavimo,
ir knyvisuomenės
nuomonę.
gos
dienos minėjimą
LŽSĮ profesionalios
kartu su Biržų
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
rajono
savivaldybe
surengė
Biržų
piliesAurelija
Juodyte.
tvirtovės rūmuose. Tik 2008 m. įsteigta
Analizuodami,
kaip laikomės
savo
Antano
Macijausko premija,
skiriama
už
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisgeriausius žurnalistikos darbus arba inicivės perėjoje
pamatysime
atyvas,
ugdančias
patriotizmą,partrenktą
nacionalietiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešnio pasididžiavimo jausmą, meilę lietuvių
kosime atsako, kodėl demokratinę vertybę vieni leidiniai paverčia nežabota
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
ir tarnauti tiesai.
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kartu su
Nugaraite
kalbai
ir Audrone
nacionalinei
kultūrai,pamąsįteiktysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
ta Indrei Makaraitytei („Atgimimas“).
kas trukdo
daugiau
rašyti„Nacionalinis
apie darnų
Taip
įvertinta
konkursų
vystymąsi.bei „Padovanok Lietuvai viziją“
diktantas“
Per šį leidinį
einančiame
sumanytoja
ir vykdytoja.
Vinco informaKudirkos
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų
premija
už straipsnius,
2007 m. technoskelbtus
logijų stotelė,
kur susitiksime
jauperiodinėje
spaudoje,
paskirta su
Arūnui
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
Milašiui, Vytauto Gedgaudo – Audronei
Savukynu ir išleidusiai
Viliumi Mackoniu,
bus
Jankuvienei,
knygą „Žodžiai
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
kaip
smėlis. Žvilgsniai“.
Spaudos
švensąjungos
klube
ir ilgas Lie
sutės
proga skyriuje,
medaliu „Už
nuopelnus
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
tuvos
žurnalistikai“
apdovanota
Aldona
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
Žemaitytė-Petrauskienė.
susizgribsime
Â Â 7 d. Europosesantys
jaunųjųpasienyje,
žurnalistų laiku
(nuo
ir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
17 iki 35 metų) konkurso „Praplėsk savo
ir Lenkijos
papasakos
apie savo
šalių
akiratį“
(Enlarge
your vision),
kurį orgažiniasklaidą.
nizavo
Europos Komisijos Generalinis
Taigi
šis leidinys
– tarsi pasimaplėtros direktoratas
ir Europos
jaunimo
tymas, paskirtas kažkuriame žurnalistikos magistralės kilometre. Gal
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
Aurelija Arlauskienė

Iš kairės: Biržų rajono savivaldybės meras Regimantas Ramonas, Aldona Žemaitytė-Petrauskienė,
Arūnas Milašius, Audronė Jankuvienė, V. Gedgaudo premijos fondo steigėja Stefa Gedgaudienė, LŽS
pirmininkas Dainius Radzevičius
Vido Dulkės nuotr.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitosYouth
stospaudos
asociacija
(European
telėje
bus
galimybė
kartu
su
DainiuPress), laimėtoja Lietuvoje tapo Daiva
mi Radzevičiumi
aptarti„Atgimimas“
žurnalistikos
Repečkaitė.
Savaitraštyje
ji
raidą, o su
Laimute
Jankevičiene
–
publikavo
straipsnį
„Nenorime
būti kaiperiodikos
pat Liudvika
mynai“
apie virsmą.
UkrainosTen
siekius
tapti ES
Meškauskaitė
teisėsESaktus,
o
nare.
Konkursasprimins
vyko visose
šalyse,
ilgametis400
spaudos
sulaukta
dalyviųdarbuotojas
darbų. JuoseLeopolsavitai
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
nagrinėtos tokios temos, kaip ES plėtros
Rytis
Juozapavičius
padės
nustatyti
nauda
ir sunkumai,
būsimų
valstybių
nažurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gairių perspektyvos, europinės vertybės ir
dys skaičiais
liudys tiesą apie mus ir
Europos
integracija.
visuomenės
nuomonę.
Â
Â 8 d. Vilniaus
miestoĮ profesionalios
1-asis apylinžurnalistikos
paieškas Generalinės
leisimės kartu
su
kės
teismas patenkino
proAurelija
Juodyte.
kuratūros Organizuotų nusikaltimų ir
Analizuodami,
kaip laikomės savo
korupcijos
tyrimo departamento
proprofesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laiskuroro Justino Lauciaus prašymą ir nuovės perėjoje
pamatysimepramoginėspartrenktą
gybes
demonstruojančios
etiką. Ir kartu
su laidos
Romu „Uogos.
Gudaičiu
iešinformacinės
BTV
Žinios
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verir orai“ kūrybinę grupę patraukė bautybę vieni atsakomybėn
leidiniai paverčia
nežabota
džiamojon
dėl prokuroro
savivale,iroįžeidimo.
kiti sugeba
išliktižurnalistų
garbingi
šmeižto
Lietuvos
ir leidėjų
tarnauti
tiesai.
ir
etikos
komisija bei Žurnalistų
Kryžkelėje
tarp
tikrovės
etikos inspektorius, įtyrimų
kuriuosir anksčiau
Auksėkreipęsis
BalčytienėJ.supažindins
su vėjais,
buvo
Laucius, pripažino,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Laikad BTV laidos kūrėjai šiurkščiai pažeima Visuomenės
Nevinskaitė –informavimo
su pastarosios
įtaka.
dė
įstatymą
ir pažemino prokuroro garbę. Dėl BTV
laidos kūrėjų siužeto buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau vėliau jis buvo
nutrauktas – įsižeidusiam prokurorui
buvo pasiūlyta kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka.
ÂÂ Gegužės 9 d. Vilniaus rotušėje
„Auksiniais kadrais“ apdovanoti geriausių 2007 m. spaudos fotografijų autoriai –
konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2008“ nugalėtojai, atidaryta paroda.

Kartu minute
su Audrone
pamąsTylos
buvo Nugaraite
pagerbtas 2007
m.
tysime apie
žurnalisto
gruodžio
6 d.
nužudytaskompetenciją,
žymus fotokas trukdo
daugiau
rašyti Tarptautinei
apie darnų
grafas
Viktoras
Kapočius.
vystymąsi. komisijai teko peržiūrėti ir
vertinimo
Per šįper
leidinį
einančiame
informaįvertinti
7 000
nuotraukų,
kurias
cijos greitkelyje
ir naujųjų
technokonkursui
pateikėbus
apie
140 spaudos
fologijų stotelė,
kur susitiksime
su jautografų.
„Naujienų“
kategorijoje
nunosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
galėjo Rolandas Žalgevičius (Šilutė),
Savukynu ir –Viliumi
Mackoniu,
bus
„Gyvenimo“
Gediminas
Žilinskas
stabtelėjimų„Portreto“
kiekviename
(„Laima“),
– Žurnalistų
Gedmantas
sąjungos
skyriuje,„Laima“),
klube ir„Kultūros“
ilgas su-–
Kropis
(„Žmonės“,
stojimas – septyniolika
Ramūnas
Danisevičius žurnalistikos
(„Klubas“),
metų. O kai
vėl susiruošime
į kelią ir
„Sporto“
– Andrius
Ufartas („Baltijos
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
fotografijos linija“), „Pramogų“ – Stasys
ir vietoje (Panevėžys),
atsidūrę kolegos
iš Austrijos–
Povilaitis
„Kariuomenės“
ir Lenkijos
papasakos(Krašto
apie savo
šalių
Giedrė
Maksimovič
apsaugos
žiniasklaidą. „Gamtos ir jos apsauministerija),
šis leidinys
– tarsi(Tauragė),
pasimagos“ Taigi
– Eugenijus
Kavaliauskas
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurna„Spindesio“
–
Tomas
Kauneckas
listikos magistralės
kilometre.
Gal
(„Ciklopas“),
„Reportažo“
– Rolandas
1990-ajame, o („L.T.“).
gal 2007-ajame…
Jeigu
Parafinavičius
Toks konkursas
susiruošite
jį, gėliųkartą
neštis nebūtina,
surengtas
jauį septintą
tačiau
įžiebtitelevizijos
žiburiukus
akyse
ÂÂ 12 privalu
d. Lietuvos
naujienų
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
ten
(LTN)
vadovu
pradėjo
dirbti 43sumetų
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
Audrius Matonis, buvęs naujienų agenArlauskienėredaktorius. LTN
tūrosAurelija
BNS vyriausiasis
direktoriaus poste jis pakeitė gegužės
pradžioje atsistatydinusią Aušrą Lėką.
A. Matonis – vienas iš BNS steigėjų,
agentūroje dirbęs nuo 1992-ųjų. 1986–
1992 m. jis dirbo Lietuvos radijuje, rengė
laidas užsieniui.
Â Â 13 d. Lietuvos televizijos programų direktoriumi paskirtas Jonas Banys,
iki tol dirbęs daugelyje žurnalistikos
sričių, kūręs dokumentiką, reklamą,
dėstytojavęs.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos apsstoÂÂ 15
d. įvykusiame
LŽS Klaipėdos
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiukrities skyriaus narių visuotiniame susimi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
rinkime
naująja vadove
trejiems
metams
raidą, oJolanta
su Laimute
Jankevičiene
–
išrinkta
Beniušytė,
ligi tol buvuperiodikos
virsmą.
Ten pat
Liudvika
si
šio skyriaus
pirmininko
pavaduotoja.
Meškauskaitė
primins
teisės
aktus,
o
Susirinkime
išrinkta
nauja
skyriaus
valilgametis
spaudos darbuotojas Leopoldyba
ir taryba.
das
Rozga
rėš tiesą
apiepirmininku
juos.
Â Â 19 d. LRT
tarybos
išRytis
Juozapavičius
padės
nustatyti
rinktas LRT tarybos narys, 60 metų
žurnalistikosValentinas
skaidrumą,
o VladasŠiame
Gaiverslininkas
Milaknis.
dys skaičiais
liudys
tiesąbaigusį
apie mus
ir
poste
jis pakeitė
kadenciją
Romą
visuomenės
nuomonę.
Pakalnį.
2001–2003
m. V.Į profesionalios
Milaknis buvo
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
LRT
generalinis
direktorius.
Naujais
LRT
Aurelija
Juodyte.
tarybos nariais tapo Vytauto Didžiojo
Analizuodami,
laikomės
savo
universiteto
docentėkaip
Auksė
Balčytienė,
profesijos
keliųLietuvos
taisyklių,mokslo
spaudos
laiskurią
delegavo
taryba,
vės perėjoje žurnalistų
pamatysime
partrenktą
Nacionalinės
kūrėjų
asociaetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešcijos pirmininkas Dainius Radzevičius
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
ver(Lietuvos meno kūrėjų asociacija),
tybę vieni tobulinimo
leidiniai paverčia
Mokyklų
centronežabota
vadovė
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
Eglė Pranskūnienė (Lietuvos švietimo
ir tarnauti
tiesai. „Naujasis Židinystaryba)
ir žurnalo
Kryžkelėje
tarpredaktorius
tyrimų ir tikrovės
Aidai“
vyriausiasis
Saulius
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
Drazdauskas (Lietuvos vyskupų konfepučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o Lairencija). Jų kadencija truks iki 2014
m.
ma
Nevinskaitė
–
su
pastarosios
įtaka.
gegužės 19 d. Naujieji nariai Taryboje
pakeitė kadenciją baigusius botaniką Romą Pakalnį, informatiką Laimutį
Telksnį, filosofą Vytautą Ališauską ir režisierių Gytį Lukšą.
ÂÂ 26 d. Prezidentūroje iškilmingai
pristatyta knyga „Pirmasis Lietuvos
Konstitucijos egzaminas“. Į renginį kartu
su būriu garbingų svečių buvo pakviesti
ir pernai vykusio Konstitucijos egzamino
nugalėtojai, savivaldybių turų laimėtojai, koordinatoriai. Knygą, skirtą 2007 m.

Kartu su šalyje
Audrone
Nugaraite
pamąspirmąkart
surengtam
Konstitucijos
tysime apieTeisingumo
žurnalistoministerijos
kompetenciją,
egzaminui,
inikas trukdo
rašyti apieegzamidarnų
ciatyva
išleidodaugiau
LŽS. Konstitucijos
vystymąsi.
no
projektą globojo Lietuvos Respublikos
Per šį leidinį
einančiame
informaPrezidentas
Valdas
Adamkus,
vykdė
cijos kartu
greitkelyje
bus ir naujųjų
technoLŽS
su Teisingumo
ministerija
ir
logijų stotelė, kur susitiksime su jaupartneriais.
nosios
žurnalistais
Virginijumi
Â Â 27 d.kartos
LRT taryba
vienbalsiai
patvirSavukynu
ir
Viliumi
Mackoniu,
bus–
tino naują Lietuvos radijo direktorę
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
37
metų Jurgitą
Litvinienę, iki
tol vadosąjungos
skyriuje,
klubeBNS.
ir ilgas
suvavusią
naujienų
agentūrai
Lietuvos
stojimas
– septyniolika
žurnalistikos
radijo
ir Lietuvos
televizijos
direktoriai
metų.
O ir
kaiLRT
vėlgeneralinio
susiruošime
į kelią ir
yra
kartu
direktoriaus
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
pavaduotojai. BNS naujienų agentūroir vietoje
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
je
J. Litvinienė
dirbo
nuo 1998
m., nuo
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
2004 m. jai vadovavo.
žiniasklaidą.
Â Â 27–30 d. Vilniuje vyko Pirmasis
Taigi šis
leidinys – tarsižurnalistų
pasimapasaulio
esperantininkų
tymas,
paskirtas
kažkuriame
kongresas. Daugiau kaip 180 jožurnadarbe
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
dalyvavusių, bendradarbiavimo, taikos
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
ir
tarptautinės
esperanto
kalbos idėjas
susiruošite į jį,beigėlių
neštis nebūtina,
puoselėjančių
skleidžiančių
žurnatačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
listų iš beveik 40 valstybių siekė suteikti
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
naujo
turinio
esperanto
kalbai žurnalislaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
tikoje, aptarė pasaulio kalbų lygiateisišAurelija
Arlauskienė sklaidos idėjas.
kumo
ir daugiakalbystės
Pasaulio esperantininkų žurnalistų
asociacijos (TEJHA) prezidentu išrinktas vienintelis pretendentas į šį postą –
49 metų žurnalistas Audrys Antanaitis.
A. Antanaitis – „Žinių radijo“ laidų
„Raktas“, „Avilys“, „Laisvės kryžkelės“
ir komercinės televizijos „Penktas kanalas“ laidos „Dviguba tiesa“ autorius
ir vedėjas, LŽS pirmininko pavaduotojas, LŽS Esperantininkų žurnalistų klubo bei Lietuvos esperantininkų

[ [11908]]

o r ė s ž or uo
d i dis
s
2 0R0e8 dma .k st ausis–g

Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stožurnalistų
asociacijos
vadovas.
Penkių
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiunarių TEJHA valdyboje yra dar viemi lietuviška
Radzevičiumi
aptarti
na
pavardė
– žurnalistikos
tai Vytautas
raidą,esperanto
o su Laimute
Jankevičiene
–
Šilas,
kalba leidžiamo
žurnaperiodikos
virsmą.
Ten patžvaigždė“)
Liudvika
lo
„Litova stelo“
(„Lietuvos
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
redaktorius.
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami, kaip laikomės savo
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės perėjoje pamatysime partrenktą
etiką. Ir kartu su Romu Gudaičiu ieškosime esperantininkų
atsako, kodėlžurnalistų
demokratinę
verPasaulio
asociacijos
tybę vieni
leidiniai
paverčia (Bulgarija),
nežabota
valdyba:
(iš kairės)
M. Jevlogieva
savivale,
o kiti sugeba
išlikti garbingi
D.
Rooke (Šveicarija),
A. Korženkov
(Rusija),
ir Antanaitis
tarnauti tiesai.
A.
(Lietuva), K. Kniivila (Švedija),
V. Šilas
(Lietuva)
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o LaimaBirželis
Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
ÂÂ 3 d. LRT tarybos pirmininku išrinktas istorikas Gediminas Ilgūnas, pakeitęs
šiame poste gegužės pabaigoje atsistatydinusį Valentiną Milaknį. Už G. Ilgūno
kandidatūrą balsavo septyni Tarybos nariai, du – prieš, vienas susilaikė. 72 metų
G. Ilgūnas – vienas labiausiai patyrusių
LRT tarybos narių. Jam jau yra tekę būti
Tarybos pirmininku 1992–1996 m. LRT
tarybos nariu G. Ilgūnas vėl tapo 2004 m.
ir juo buvo iki šiol.

Kartu
Nugaraite
ÂÂ 3–5 su d.Audrone
Lietuvoje
viešėjo pamąsgrupė
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
Moldovos Respublikos žurnalistų – nacikas trukdo
daugiau rašyti
apie darnų
onalinių
ir regioninių
dienraščių,
nacio
vystymąsi.
nalinės
televizijos, taip pat „Laisvosios
Per šį leidinį
Europos“
radijo einančiame
(Radio FreeinformaEurope
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų technoMoldova)
bei Nepriklausomos
spaudos
logijų stotelė,
kur susitiksime
su jauasociacijos
(Association
of Independent
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
Press, API) darbuotojų. Svečiai susiSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
tiko
ir bendravo
su LŽS
pirmininku
stabtelėjimų
kiekviename
D.
Radzevičiumi,
dienraščioŽurnalistų
„Lietuvos
sąjungosvyriausiojo
skyriuje, klube
ir ilgas pirsurytas“
redaktoriaus
stojimas pavaduotoju,
– septyniolikainterneto
žurnalistikos
muoju
svemetų. Owww.lrytas.lt
kai vėl susiruošime
kelią ir
tainės
vadovu įRimvydu
susizgribsime
esantys
pasienyje,
Valatka, dienraščio „Respublika“laiku
vyir
vietoje
atsidūrę
kolegos
iš
Austrijos
riausiąja redaktore Ramune Vaičiulyte,
ir Lenkijos
papasakos
apie savo
šalių
LRT
generaliniu
direktoriumi
Audriumi
žiniasklaidą.
Siaurusevičiumi,
dienraščio „Verslo žiTaigi
šis
leidinys
– tarsi pavaduopasimanios“ vyriausiojo redaktoriaus
tymas,
paskirtas
kažkuriame
toju Arūnu Brazausku, interneto žurnaportalo
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
www.delfi.lt vyriausiąja redaktore Monika
1990-ajame, o gal
2007-ajame…
Jeigu
Garbačiauskaite
bei UAB
„Komunikacijos
susiruošitedirektore
į jį, gėliųJurgita
neštis Tapiniene,
nebūtina,
mokykla“
tačiau privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
lankėsi
dienraščio
„Kauno
diena“ redakir širdyje.
Antraip
susitikimas su ten
cijoje,
LŽS Kauno
skyriuje.
laukiančiu
jausmu
gali
neįvykti.tarpÂÂ 6–7 d. tryliktą kartą ir
surengtas
Aurelija
Arlauskienė
tautinis
žurnalistų
ralis „Lietuva 2008“.
Lenktynėse dalyvavo 35 ekipažai: po du
latvių ir lenkų, vienas ukrainiečių, likusieji – ralio šeimininkų. Visi vairuotojai – žurnalistai, dalyvauti legionieriams
iš kitų profesijų neleista. Ralio maršrutas
nusidriekė Trakų, Aukštadvario, Kauno,
Ukmergės, Panevėžio apylinkių keliais.
Lenktynių dalyviams teko įveikti sudėtingą trasą su specialiais greičio ruožais,
kuriuos sudarė slalomai, sprintas, rungtys
Kačerginės trasoje. Ralio trasa – 720 km.
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Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaMeškauskaitė primins teisės aktus, o
cijos greitkelyje bus ir naujųjų technoilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaudas Rozga rėš tiesą apie juos.
nosios kartos žurnalistais Virginijumi
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaistabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas suvisuomenės nuomonę. Į profesionalios
stojimas – septyniolika žurnalistikos
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
Birželio 5 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje atidaryta paroda, skirta žurnalisto, literatūrologo, ne
Aurelija Juodyte.
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
vieno iš mūsų dėstytojo doc. dr. Jono Bulotos (1923 06 04–2004 06 08) 85-osioms gimimo metinėms.
Analizuodami, kaip laikomės savo
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
Prisiminimais dalijosi ir doc. Bronius Raguotis
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisir Lenkijos papasakos apie savo šalių
vės perėjoje pamatysime partrenktą
žiniasklaidą.
etiką.
kartu
Romu
Gudaičiu
iešTaigi šis leidinys – tarsi pasimaÂ
Â 7 d .IrLŽS
ir F. su
Eberto
fondas
Kupiškyje
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertymas,
paskirtas kažkuriame žurnasurengė konferenciją „Žiniasklaida
tybę
vieni leidiniai
paverčia
nežabota
listikos magistralės kilometre. Gal
ir
politika
prieš Seimo
rinkimus:
kas
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
ką suvaldys?“ ir seminarą regioninės
ir tarnauti tiesai.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
spaudos žurnalistams „Interneto priKryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
taikymo ir plėtros galimybės regionų
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
žiniasklaidoje“.
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
ÂÂ 13 d. už jūrinės tematikos populiama Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija Arlauskienė

rinimą „Albatroso“ skulptūrėlės įteiktos
LŽS Klaipėdos skyriaus žurnalistei Adelei
Žičkuvienei ir jūrų kapitonui Sigitui
Šileriui. Nominacija žurnalistei skirta už
knygą „Jūra ir likimai“, jūrininkui – už
leidinį „Kodėl anksti pražyla kapitonai?“
„Albatroso“ nominaciją įsteigė Lietuvos
marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“.
ÂÂ 16 d. Seimo rūmuose atidaryta LŽS
ir NŽKA nario Stasio Paškevičiaus fotografijų paroda. Daugiausia tai – Lietuvos
peizažai.

Birželio 12 d. LŽS Kelionių ir pramogų klubas
Vilniaus rotušėje surengė vakarą-susitikimą su
garsiu keliautoju, fotografu, žurnalistu, kolekcininku ir poetu Pauliumi Normantu. Renginys
buvo skirtas P. Normanto 60-mečiui
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoÂÂ 25
d. Lietuvos
nacionalinėje
Martyno
telėje
bus
galimybė
kartu
su
DainiuMažvydo bibliotekoje pristatytas LŽS išmi Radzevičiumi
žurnalistikos
leistas
almanachas aptarti
„Žurnalistika
1990–
raidą, Apie
o su šio
Laimute
Jankevičiene
–
2007“.
leidinio,
atgimusio po
periodikos
virsmą. Ten
pat Liudvika
17
metų pertraukos,
ištakas
pasakojo
Meškauskaitė
primins
teisės aktus,
o
Domijonas
Šniukas,
1973–1989
m. toilgametis
spaudos darbuotojas
Leopolkiu
pat pavadinimu
ėjusio metraščio
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
sudarytojas ir redaktorius. Almanacho
Rytis Juozapavičius
padės nustatyti
pristatyme
dalyvavo žinoma
advokažurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaitė, viena almanacho autorių Liudvika
dys skaičiais liudys
apie
mus ir
Meškauskaitė,
nereta tiesą
viešnia
žurnalistų
visuomenės Nieko
nuomonę.
Į profesionalios
renginiuose.
keisto,
juk ji – ir knyžurnalistikos
paieškas
gos
„Žiniasklaidos
teisė“leisimės
autorė. kartu su
Aurelija
Juodyte.
Â Â 27 d. Kaune simbolines duris atkaip laikomės
savo
vėrė Analizuodami,
pirmą kartą Lietuvoje
rengiama
profesijosvasaros
kelių taisyklių,
spaudos
laisEuropos
akademija
Baltijos
ir
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
Skandinavijos šalių žurnalistikos stuetiką. Ir kartu
su Lietuvos
Romu Gudaičiu
iešdentams,
taip pat
žiniasklaidos
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
veratstovams. Savaitę šioje akademijoje pastybę vieni
leidiniai
paverčia mokymus
nežabota
kaitas,
seminarus
ir praktinius
savivale,
o kiti sugeba
garbingi
rengė
Vytauto
Didžiojoišlikti
universitetas,
ir tarnauti
tiesai. atstovybė Lietuvoje
Europos
Komisijos
Kryžkelėje tarp
tyrimų ir mokyklų
tikrovės
bei tarptautinis
žurnalistikos
Auksė Balčytienė
supažindins su vėjais,
tinklas
„InterLinks10.Net“.
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o LaimaLiepa
Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

ÂÂ 1 d. Lietuvos televizijos „Keliaukim!“
vedėja Neringa Skrudupaitė drauge su
kitomis 25 moterimis iš ES šalių įkopė į
aukščiausią Europos viršūnę – Monblaną
(4 810 m). ES šalims atstovavo 21–68 metų
amžiaus, įvairių profesijų moterys – žurnalistės, politikės, buvusios profesionaliosios sportininkės.
ÂÂ 3 d. sostinės prekybos centre „Europa“
atidaryta VI tarptautinė aviacinės fotografijos paroda „Moteris ir aviacija“.

Kartu apie
su Audrone
Nugaraite
pamąsVėliau
70 nuotraukų
paroda persikėtysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
lė į Kauną, Maskvą, Čikagą. Ta proga pris
kas trukdo
daugiaualbumas
rašyti apie
darnų
tatytas
ir fotografijų
„Moteris
ir
vystymąsi.
aviacija“.
Parodos organizatorė – žurnalo
Per šį pasaulis“
leidinį einančiame
„Aviacijos
vyriausioji informaredaktorė
cijos greitkelyje
Vilma
Jankienė. bus ir naujųjų technologijų
kur susitiksime
jauÂÂ 16 stotelė,
d. Panevėžio
fotografijossugalerinosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
joje atidaryta LŽS ir NŽKA nario Stasio
Savukynu ir(g.Viliumi
bus
Paškevičiaus
1950 m.)Mackoniu,
fotografijų paro
stabtelėjimų
kiekviename
da.
Dviejose galerijos
salėse Žurnalistų
eksponuota
sąjungos
skyriuje,
klube irir aktų.
ilgas suapie
50 nuotraukų
– portretų
stojimas
– septyniolika
ÂÂ 17 d. Lietuvoje
viešinčiąžurnalistikos
Kazachstano
metų. O kai atsakingų
vėl susiruošime
į kelią
ir
Respublikos
žmogaus
teisių
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
pareigūnų, gynėjų ir nepriklausomų akir vietoje
atsidūrę priėmė
kolegosLŽS
iš Austrijos
tyvistų
delegaciją
vadovai.
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
Delegacijos vizitas organizuotas šalių
pažiniasklaidą.
gal Jungtinių Tautų vystymo prograTaigi šisbendradarbiaujant
leidinys – tarsi su
pasimamą (JTVP)
JTVP
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaKazachstano biuru. Vizito metu pristatylistikos
magistralės
Gal
ta
Lietuvos
Respublikos kilometre.
patirtis žmogaus
1990-ajame,
o gal
2007-ajame…
Jeigu
teisių
apsaugos,
institucinės
sąrangos
ir
susiruošite
į
jį,
gėlių
neštis
nebūtina,
teisinio reglamentavimo srityse.
tačiau
įžiebti 78-uosius
žiburiukus metus,
akyse
Â Â 30 privalu
d., eidamas
ir širdyje.
Antraip
susitikimas
su ten
Vilniuje
mirė
LŽS narys,
buvęs ilgametis
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
žurnalo „Mūsų sodai“ vyriausiasis redakAurelija
torius
PranasArlauskienė
Keibas.
Rugpjūtis
ÂÂ 11 d. prie istorinės Norviliškių pilies, Šalčininkų rajone, šalia Lietuvos ir
Baltarusijos sienos, surengta kūrybinė jaunųjų žurnalistų stovykla. Ją organizavo LŽS
ir Kauno jaunimo žiniasklaidos centras.
Jaunieji žurnalistai, kuriems padėjo profesionalūs fotografai ir televizijos žurnalistai,
visą savaitę gilinosi į vaizdo kūrybos paslaptis ir patys kūrė vaizdo kūrinius.
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Stabtelėjus
kaitos
stoÂÂ 13
d. startavožurnalistikos
naujas naujienų
portatelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiulas ATN.LT (www.atn.lt), deklaravęs savo
mi Radzevičiuminuo
aptarti
žurnalistikos
nepriklausomybę
politinių
ar verslo
raidą, Su
o su
Laimute portalo
Jankevičiene
–
grupių.
šio naujienų
sukūrimu
periodikos
virsmą.
Ten patinvestuotoLiudvika
ir
plėtra susijęs
strateginis
Meškauskaitė
teisės aktus,
o
jas
iš Olandijos,primins
tačiau investicijų
suma
ilgametis spaudos darbuotojas Leopolnenurodoma.
das
Rozgad.rėš
tiesą apie
juos. 2008“
Â
Â 15–17
festivalio
„Be2gether
Rytis Juozapavičius
nustatyti
teritorijoje
Norviliškėse padės
(Šalčininkų
r.)
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaivyko LŽS sąskrydis „Žurnalistai už taidys skaičiais
liudysprizus
tiesą ir
apie
mus
ir
ką-2008“.
Estafetes,
kitas
pravisuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
mogas
parengė
ugniagesiai
gelbėtojai.
žurnalistikos
paieškas
leisimėstarptautikartu su
Sąskrydyje
vyko
ir kasmetinis
Aurelija
Juodyte.
nis futbolo turnyras. Ketvirtus metus iš
kaip
laikomėsklubo
savo
eilės Analizuodami,
LŽS ir jos Sporto
žurnalistų
profesijos kelių
taisyklių,
spaudos
laisrengiamame
turnyre
triumfavo
Vilniaus
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
žurnalistų
sporto
klubo komanda.
etiką.
su Romu
Gudaičiu
iešÂ
Â 28 Ird.,kartu
eidamas
80-uosius
metus,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verVilniuje mirė žurnalistas, leidėjas, humatybę vieni
leidiniai
paverčia
nitarinių
mokslų
daktaras,
buvęsnežabota
Vilniaus
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
universiteto Žurnalistikos katedros doir tarnauti
centas
Viliustiesai.
Užtupas, išleidęs į Lietuvos
Kryžkelėje
tyrimų
tikrovės
rekordų knygą tarp
įrašytą
patį irmažiausią
Auksė Balčytienė
supažindins
su vėjais,
leidinį
– „Lietuviškai
knygai 450
metų“
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Lai(16x11 mm).
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Rugsėjis
Â Â 14 d., eidamas 80-uosius metus,
Vilniuje mirė LŽS narys, buvęs ilgametis laikraščio „Sportas“ redaktorius
Algimantas Litvaitis.
ÂÂ 19 d. LŽS Kelionių ir pramogų klubas
bei Klajūnų klubas Vilniuje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje surengė
vakarą, skirtą tarpukario lietuvių žurnalisto, keliautojo, rašytojo, visuomenės veikėjo Mato Šalčiaus 118-osioms

Kartu sumetinėms
Audronepaminėti.
NugaraiteRenginyje
pamąsgimimo
tysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
buvo pristatyta žurnalisto, LTV laidos
kas trukdo daugiau
rašyti apie
darnų
„Keliaukim!“
bendraautorio
Gerimanto
vystymąsi.
Statinio
knyga „Pasiklydęs Amazonijoje.
šį leidinįklajonių
einančiame
informaMatoPerŠalčiaus
pėdsakais“
ir
cijos greitkelyje
bus ir naujųjų techno„Lietuvos
ryto“ fotokorespondento
Vlado
logijų stotelė,
kur susitiksime
Ščiavinsko
fotografijų
paroda su
iš jaueksnosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
pedicijos „Bolivija–Peru‘05 M. Šalčiui
SavukynuVakare
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
atminti“.
dalyvavo
M. Šalčiaus
stabtelėjimų
Žurnalistų
duktė
Ramintakiekviename
Šalčiūtė-Savickienė,
ekssąjungos dalyviai,
skyriuje,tarp
klube
supedicijos
jų –irjosilgas
vadovas
stojimas –Babravičius.
septyniolika žurnalistikos
Gintautas
metų.
vėl susiruošime
į kelią r.)
ir
ÂÂ 28 Od.kaiSvėdasuose
(Anykščių
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
2008 m. Juozo Tumo-Vaižganto premiir vietoje
atsidūrę
iš Austrijos
ja
už knygą
„Kiek kolegos
sveria siela“
įteikta
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
gydytojai, rašytojai, LŽS ir NŽKA šalių
narei
žiniasklaidą.
Filomenai Taunytei-Paškonienei. Šitaip
Taigi knygos
šis leidinys
tarsi septintąja
pasimaįvertintos
autorė– tapo
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnašios premijos laureate.
listikos
magistralės
Gal
Â Â 30 d. Seimo
Valdybakilometre.
pritarė laikino1990-ajame,
o gal 2007-ajame…
Jeigu
sios
Seimo darbo
grupės parengtiems
susiruošite
į jį, gėlių
nebūtina,
įstatymų
projektams
dėlneštis
žurnalistų
ir kitų
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
kūrėjų socialinių garantijų.
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu
Spalis jausmu gali ir neįvykti.

Â Â 2Aurelija
d. prieArlauskienė
pirmosios „Atgimimo“ redakcijos sostinės Pylimo gatvėje atidengta atminimo lenta. Tai padaryta
įamžinant 2008 m. rugsėjo 16 d. savo
20-ąjį gimtadienį pažymėjusio laikraščio istorinę praeitį. Kaip žinome, būtent
„Atgimimas“ buvo pirmasis laisvėjančios
Lietuvos periodinis savaitraštis.
Â Â 15 d. Lietuvos radijo ir televizijos kavinėje pristatyta žurnalisto, 75 metų Stasio
Arnašiaus atsiminimų knyga „Interviu su
savimi“.
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoÂÂ 22
d. Vilniaus
universiteto
Senato
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiukomisija patvirtino naujo mokslo darbų
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
žurnalo
„Žurnalistikos
tyrimai“,
numaraidą,leisti
o sulietuvių
Laimute
Jankevičiene
–
tomo
ir anglų
kalbomis,
periodikoskolegijos
virsmą. sudėtį.
Ten patTaiLiudvika
redakcinės
bus peMeškauskaitė
primins
teisės aktus,
o
riodinis
mokslinių
straipsnių
leidinys,
ilgametis
spaudosžurnalistikos
darbuotojas (veiklos,
Leopolkuris
atspindės
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
kūrinių, struktūros) tyrinėjimus, žinias
Juozapavičius
nustatyti
apie Rytis
žurnalistikos
raidospadės
tendencijas
ir
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gainaujienas. Redakcinėje kolegijoje yra
dys skaičiais
liudys tiesą
apieRomerio
mus ir
Vilniaus
universiteto,
Mykolo
visuomenės nuomonę.
Į profesionalios
universiteto,
Vytauto Didžiojo
universižurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu su
teto,
Jyvaskylos
(Suomija)
universiteto,
Aurelija
Juodyte.
Latvijos universiteto, Varšuvos universiAnalizuodami,irkaip
laikomėsmokssavo
teto komunikacijos
informacijos
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos
lininkai.
Kolegijos
pirmininkas
– VUlaisKF
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
dekanas doc. dr. Andrius Vaišnys.
etiką.
su Romu Gudaičiu
iešÂ
Â 23 Ird.kartu
paskelbtame
kasmetiniame
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertarptautinės organizacijos „Reporteriai
tybę
vieni
leidiniai
paverčia
be
sienų“
(pranc.
Reporters
sans nežabota
frontiers)
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
tyrime teigiama, kad pagal spaudos
laisir
tarnauti
tiesai.
vę Lietuva pasaulyje patenka į pirmąjį
Kryžkelėje
tarp
tyrimųtokias
ir tikrovės
20-tuką.
Mūsų šalis
aplenkė
valstyAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
bes, kaip Vokietija, Didžioji Britanija,
JAV,
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
LaiAustralija, Japonija, Prancūzija. Tačiau
ma Nevinskaitė
– su
įtaka.
Lietuva
nusileidžia
ne pastarosios
tik pirmoje vietoje esančiai Islandijai, keliolikai Vakarų
Europos valstybių, Naujajai Zelandijai
ir Kanadai, bet ir Estijai, Latvijai ir
Slovakijai. Surinkusi keturis vertinimo balus, Lietuva šiemet sąraše dalijasi
16–19 vietomis su Čekija, Nyderlandais
ir Portugalija. Per pastaruosius kelerius
metus mūsų šalis gerokai pakilo į viršų –
2005 m. ji buvo 21-oji, 2006 m. smuktelėjo į 27-ąją vietą, o pernai atsidūrė 23-iojoje. Tiesa, 2003 m. Lietuva buvo įrašyta

Kartu vietoje,
su Audrone
Nugaraite
17-oje
o per metus
buvo pamąspakilusi
tysimelaipteliu
apie žurnalisto
vienu
aukščiau. kompetenciją,
kas
trukdo
daugiau bulvarinio
rašyti apielaikrašdarnų
ÂÂ 25
d. nutrauktas
vystymąsi.
čio
„L. T.“ („Laikraštis tau“) leidimas.
Per šįėjo
leidinį
informaLeidinys
nuo einančiame
2006 m. kovo
3 d.
cijos greitkelyje
ir naujųjų
Oficiali
priežastisbus
– prastesni
neitechnotikėtalogijų
stotelė,
kur susitiksime
su stabjausi
leidybos
rezultatai.
Sprendimą
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
dyti leidybą bulvarinio laikraščio akciSavukynu
ir Viliumi
Mackoniu,
bus
ninkai,
norvegų
žiniasklaidos
koncernas
stabtelėjimųpriėmė
kiekviename
Žurnalistų
„Schibsted“,
ir dėl kitos
rimtos
sąjungos skyriuje,
klube
ir ilgas
supriežasties
– šiuo metu
pasaulio
rinkas
stojimas –ekonominės
septyniolika
žurnalistikos
ištikusios
krizės.
„L. T.“ leimetų.
kai vėlžinios“,
susiruošime
į kelią
ir
do
UABO„Ekstra
anksčiau
leidusi
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
kitą bulvarinį laikraštį, „L. T.“ pirmtaką
ir vietoježinios“.
atsidūrę
kolegos
iš Austrijos
„Ekstra
2008
m. liepą
„Lietuvos
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
rytas“ atsikratė nuostolingo leidiniošalių
ir iš
žiniasklaidą.
turėtų 34 proc. „L. T.“ akcijų 33 proc. paršis leidinys – tarsi pasimadavėTaigi
skandinavams.

tymas, paskirtas kažkuriame žurnalistikos
magistralės kilometre. Gal
Lapkritis
1990-ajame,
o galžurnalistų
2007-ajame…
Jeigu
Â Â 5 d. Europos
federacijos
susiruošite į jį,Europos
gėlių neštis
nebūtina,
organizuojama
žurnalistų
protačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
testo akcija „Pakilkime už žurnalistiir širdyje.
susitikimas vyko
su ten
ką!“
(StandAntraip
up for Journalism!)
ir
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
Lietuvoje. Lietuvos žurnalistai 2008 m.

Aurelija
Arlauskienė
pasirinko
šūkį:
„Už tikrą žurnalistiką!“
Sostinės Rotušės aikštėje susirinko būrys
skirtingų kartų ir skirtingų žiniasklaidos
priemonių žurnalistų, buvę ir dabartiniai
redaktoriai, žurnalistikos studentai, keletas LŽS Jaunųjų žurnalistų klubo narių.
Jie bendravo, diskutavo tarpusavyje ir su
atsitiktiniais praeiviais, o lygiai 13 val.,
laikydami plakatą su akcijos simbolika, dviem minutėms nutilo ir sustingo.
Akcijos organizatorių pasiūlymu, kiekvienos redakcijos žurnalistai buvo raginami
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R e d a k t o r ė s : ždien
o d i s o s ir darbai
L ietuvo s žurnalistika

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stotelėje bus galimybė kartu su Dainiumi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas Rozga rėš tiesą apie juos.
Rytis Juozapavičius padės nustatyti
žurnalistikos skaidrumą, o Vladas Gaidys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės nuomonę. Į profesionalios
žurnalistikos
Akcijos
akimirkapaieškas leisimės kartu su
Aurelija Juodyte.
Analizuodami,
savo
tuo laiku
padaryti 2 kaip
min. laikomės
pertraukėlę
ir
profesijos
kelių
taisyklių,
spaudos
laisnedirbti. Šios simbolinės minutės turėjo
vės skirtos
perėjoje
pamatysime
partrenktą
būti
pamąstyti
apie savo
profesiją,
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešsave ir kolegas. Vėliau visi akcijos dalykosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verviai pasirašė ant plakato.
tybę
vieni
paverčia
nežabota
Â
Â 5 d.
LŽS leidiniai
Senjorų klube
jo pirmininkas
savivale, o Pleskus
kiti sugeba
išlikti
garbingi
Stanislovas
pristatė
naują
žurnair
tarnauti
tiesai.
listo Adolfo Užos knygą „Gyvenimo karutarp
tyrimų ir tikrovės
selė“.Kryžkelėje
Joje – poezija
ir miniatiūros.
Tai jau
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
trečioji šio autoriaus knyga. Ankstesnės
–
pučiančiais
šalies
žiniasklaidoje,
o
Laidvi karikatūrų ir draugiškų šaržų knygema Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
lės: „Atgimstančios Lietuvos žmonės“ ir
„Mūsų gyvenimo paletė“.
ÂÂ 10 d. mirė buvęs „Suvalkiečio“
(Marijampolė) redaktorius (1987–2007),
LŽS narys korespondentas Edvardas
Dombrovickas.
ÂÂ 17 d. vertinimo komisija išrinko
geriausių konkurso „Žalioji energija
Lietuvoje: problemos ir perspektyvos
2008“ kūrinių autorius. Konkursui, kurį
organizavo Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, LŽS ir UAB „Komunikacijų

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietojeo atsidūrę
kolegos
Austrijos
raktas“,
mecenatas
buvoiš koncernas
ir Lenkijosgrupė“,
papasakos
apie savo
šalių
„Achemos
20 spaudos
ir radijo
žiniasklaidą.
žurnalistų
bei viena penkių autorių teTaigi
šis
leidinys
tarsi pasimalevizijos kūrybinė
grupė–pristatė
35 savo
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnadarbus. Nacionalinėje kategorijoje
pirlistikos
kilometre.
Gal
moji
vietamagistralės
atiteko Vytautui
Žeimantui
1990-ajame,aidas“),
o gal 2007-ajame…
Jeigu
(„Lietuvos
antroji – televizisusiruošite
į jį,grupei
gėlių neštis
nebūtina,
jos
kūrybinei
(„Baltijos
TV“):
tačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
žurnalistams Daliai Juočerytei, Julijai
ir širdyje. ir
Antraip
susitikimas
su ten
Petrošiūtei
Vaidotui
Jakuškai, operatolaukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
riui Egidijui Povilaičiui ir montažo režiAurelija
Arlauskienė
sieriui
Rimantui
Baltruškai. Regionų žiniasklaidos kategorijoje nugalėjo Regina
Musneckienė („Šiaulių kraštas“), Laima
Duoblienė („Gyvenimas“, Prienų r.) ir
Jurgita Činkienė („Alio Jonava“). Už profesionalumą atskleidžiant temą NŽKA
diplomai skirti Irmai Dubovičienei
(„Valstiečių laikraštis“) ir Sigitui Stasaičiui
(„Akistata“).
Â Â 19 d. Vilniaus rotušėje pristatytas
naujas žinomo keliautojo ir fotografo, Lietuvos žurnalistų sąjungos nario
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Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stoPauliaus
Normanto
fotografijų
albumas
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiu„Drakono ir maldų karalystė – Butanas“.
miÂ 19
Radzevičiumi
aptarti priežasčių
žurnalistikos
Â
d. dėl ekonominių
suraidą, onemokamo
su Laimute
Jankevičiene
–
stabdyta
laikraščio
„15 min.“
periodikospriedo
virsmą.
savaitgalio
„15Ten
min.pat
sau“Liudvika
leidyba.
Meškauskaitė
primins
aktus,
o
Paskutinis
minėto
priedoteisės
numeris
išėjo
ilgametis7spaudos
darbuotojas Leopollapkričio
d.
das
Rozga
rėš
tiesą
apieneribotam
juos.
ÂÂ Lapkričio pradžioje
laiRytis
Juozapavičius
padės
nustatyti
kui sustabdyta nuo 2003 m. ėjusio sažurnalistikos
skaidrumą,
o Vladas
Gaivaitraščio
„Laikas“
leidyba.
Laikraštį
dys skaičiais
liudysaikštė“,
tiesą apie
mus ir
leido
UAB „Rinkos
priklausanti
visuomenėskoncernui.
nuomonę. Į profesionalios
„Vikondos“
žurnalistikos
paieškas leisimės
kartuklusu
Â
Â 30 d. LŽS Televizijos
operatorių
Aurelija
Juodyte.
bas sostinės kino teatre „Skalvija“ pristaAnalizuodami,
kaip laikomės
savo
tė kasmetinį
vaizdo miniatiūrų
festivalįprofesijos„Žiūrėk
kelių taisyklių,
spaudos
laiskonkursą
laisvai-2008“.
Šių metų
vės perėjoje
pamatysime
partrenktą
tema
– „Laiškanešys“.
Nerijaus
Gulbino
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešdarbas „Paskutinė pranašystė“ pripažinkosime
atsako,
kodėl
demokratinę
vertas geriausiu. Komisija pripažino, kad autybę vieni
leidiniai
paverčia
nežabota
torius
geriausiai
vaizdu
perteikė
dramą.
savivale,
o
kiti
sugeba
išlikti
garbingi
Antrosios vietos laureatu tapo Nerijus
ir tarnautitrečiuoju
tiesai. – Tomas Ruminas.
Baniūnas,
Kryžkelėje
ir tikrovės
Komisija
skyrė irtarp
du tyrimų
specialiuosius
priAuksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
zus. Prizas „Už nuotaikos sukūrimą“ atipučiančiais
šalies žiniasklaidoje,
o Laiteko
Aidui Gurskui,
„Už kinematografišma Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
kumą“
– Tomui Ruminui.
Antrus metus
rengtame festivalyje dalyvauti galėjo ne
tik operatoriai, bet ir filmavimu besidomintys žmonės.

Kartu
su Audrone Nugaraite pamąsGruodis
tysime
žurnalisto
kompetenciją,
ÂÂ 18 d.apie
iškilmingame
renginyje
Vilniaus
kas
trukdo
daugiau
rašyti
apie
darnų
mažajame teatre paskelbti novatoriškiauvystymąsi.
si
Lietuvos žurnalistai ir žiniasklaidos
Per šį leidinį
einančiame
priemonės,
kurie tapo
konkursoinforma„Nmedia
cijos greitkelyje
ir naujųjų
techno2008“
laureatais. bus
Žurnalisto
novatoriško
logijų stotelė,
kur susitiksime
suspaujaukūrybinio
sprendimo
nominacijos
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
dos kategorijoje atiteko Agnei Gintautaitei,
Savukynu– Artūrui
ir Viliumi
bus
interneto
RačuiMackoniu,
(http://racas.lt),
stabtelėjimų
Žurnalistų
TV
– pirmajamkiekviename
sporto kanalui
Lietuvoje
sąjungos
skyriuje,
klube
ir
ilgas
Sport1. Novatoriško technologijų supastojimas – nominacijos
septyniolika atiteko
žurnalistikos
naudojimo
žurnametų.
O kaiūkis“,
vėl susiruošime
į kelią ir
lui
„Mano
Ričardui Baltaduoniui
susizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
(http://m.lrytas.lt) ir Lietuvos radijui.
ir vietoje atsidūręmetų
kolegos
iš Austrijos
Novatoriškiausiu
žurnalistu
tapo
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
A. Račas. Specialioji komisijos nomižiniasklaidą.
nacija
paskirta Rūtai Marcinkevičienei
Taigi
šis leidinys
tarsi pasimauž knygą „Žanro
ribos –
ir paribiai:
spautymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnados patirtys“. Apdovanojimus organilistikos
kilometre.
Gal
zuoja
LŽSmagistralės
kartu su mobiliųjų
įrenginių
1990-ajame,
o gal– 2007-ajame…
Jeigu
lydere
Lietuvoje
kompanija „Nokia“.
susiruošite į jį,konkursą
gėlių neštis
nebūtina,
Organizuojant
taip pat
prisidetačiau
privalu
įžiebti
žiburiukus
akyse
da NŽKA, Regioninių televizijų asociair širdyje.
Antraip
susitikimas
ten
cija,
Lietuvos
periodinės
spaudos su
leidėjų
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
asociacija, Nacionalinė rajonų ir miestų
Aurelija
Arlauskienė
laikraščių
leidėjų
asociacija.
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Tekstas ir nuotraukos
Gintauto Stalnionio

Žurnalistikos
Anapus žurnalistikos
kaita
Žurnalistikos
KurDainius
sminga
šiauliečių
vinys?
Radzevičius
kaita
Lietuvos žiniasklaidos ir žurnalistikos raida
1990–2007 metais

Angelina Liaudanskienė
Dainius Radzevičius
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Lietuvos žiniasklaidos ir žurnalistikos raida
1990–2007 metais
Danguolė Skarbalienė
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei
Angelina Liaudanskienė
Virsmas periodikoje: situacija ir tendencijos
Danguolė Skarbalienė
Parama žiniasklaidai – pilietinė grąža visuomenei

Redaktorės žodis

Kur sminga
šiauliečių vinys?

Stabtelėjus žurnalistikos kaitos stoKartu su Audrone Nugaraite pamąstelėje bus galimybė kartu su Dainiutysime apie žurnalisto kompetenciją,
mi Radzevičiumi aptarti žurnalistikos
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
raidą, o su Laimute Jankevičiene –
vystymąsi.
periodikos virsmą. Ten pat Liudvika
Per šį leidinį einančiame informaR
e
d
a
k
t
o
r
ė
s
ž
o
d
s
Meškauskaitė primins teisės aktus, o
cijosi greitkelyje
bus ir naujųjų technoilgametis spaudos darbuotojas Leopollogijų stotelė, kur susitiksime su jaurieš kelerius metus labai linksmų
Iš straipsnio apie mašinvagį: „Sulaukęs
žurnalistikos
kaitos stoKartu
Audrone
Nugaraite
pamąsdas Stabtelėjus
Rozga rėš tiesą
apie juos.
nosios su
kartos
žurnalistais
Virginijumi
plaučių Rolandas (suprask, tuopietų pertraukos vaikinas pagriebė raktetelėje
busJuozapavičius
galimybė kartu
su nustatyti
Dainiutysime
apieir žurnalisto
kompetenciją,
Rytis
padės
Savukynu
Viliumi Mackoniu,
bus
metinis LŽS Šiaulių skyriaus pirlius ir nuėjo prie aikštelėje stovėjusio aumi
Radzevičiumi
aptarti ožurnalistikos
kas
trukdo daugiau
rašyti apie
darnų
žurnalistikos
skaidrumą,
Vladas Gaistabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
mininkas R. Parafinavičius) sugalvojo ir
tomobilio. Pastarasis jautėsi ramus, nes
raidą,
o su Laimute
Jankevičiene
–
vystymąsi.
dys skaičiais
liudys tiesą
apie mus ir
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas suįsteigė „Metų vinis“, kurios ilgainiui tapo
žinojo, jog automobilio savininkas dėl
periodikos
TenĮ profesionalios
pat Liudvika
Per šį–leidinį
einančiame
informavisuomenės virsmą.
nuomonę.
stojimas
septyniolika
žurnalistikos
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cijos
greitkelyje
bus
ir
naujųjų
žurnalistikos paieškas leisimės kartu su
metų. O kai vėl susiruošime į technokelią ir
yra renkamos kolegų „auksinės mintys“,
Iš kito straipsnio apie mašinvagius:
ilgametis
spaudos darbuotojas Leopollogijų
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kur susitiksime
sulaiku
jauAurelija Juodyte.
susizgribsime
pasienyje,
kurios metų pabaigoje garbios komisijos
„Kitą dieną atėjęs prie savo transpordas Analizuodami,
Rozga rėš tiesąkaip
apielaikomės
juos.
nosios
kartos
žurnalistais
savo
ir vietoje
atsidūrę
kolegos Virginijumi
iš Austrijos
valia yra nominuojamos. Pasirauskime
to priemonės šiaulietis pamatė išdaužtą
Rytis Juozapavičius
padės
nustatyti
Savukynu
Viliumi Mackoniu,
bus
profesijos
kelių taisyklių,
spaudos
laisir Lenkijosirpapasakos
apie savo šalių
po 2008-ųjų „vinių“ dėželę.
dešinės pusės durelių stiklą ir nudžiovė
žurnalistikos
o Vladas
Gaistabtelėjimų
vės perėjoje skaidrumą,
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą. kiekviename Žurnalistų
kompaktinių
plokštelių
kuris
dys
tiesąGudaičiu
apie musiešir
sąjungos
klube
ir ilgas
suetiką.skaičiais
Ir kartuliudys
su Romu
Taigi skyriuje,
šis leidinys
– grotuvą,
tarsi
pasimaŽinutės pavadinimas: „Vilkikui koją pavertas 650
(„Šiaulių
naujienos“)
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
stojimas
–litų.“
septyniolika
žurnalistikos
kosime atsako,
kodėl demokratinę
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnakišo šulinio dangtis.“ („Šiaulių naujienos“)
žurnalistikos
paieškaspaverčia
leisimėsnežabota
kartu su
metų.
kai vėl susiruošime
į keliąGal
ir
tybę vieni leidiniai
listikosO magistralės
kilometre.
Krašto
apsaugos
ministerijos
Viešųjų
Aurelija
susizgribsime
pasienyje, Jeigu
laiku
savivale, Juodyte.
o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o esantys
gal 2007-ajame…
ryšių
departamento
pranešimas
žiniasAnalizuodami,
ir
vietoje atsidūrę
kolegos
Austrijos
ir tarnauti
tiesai. kaip laikomės savo
susiruošite
į jį, gėlių
neštisiš nebūtina,
klaidai:
„2008
m.
gruodžio
18
dieną
į Kaprofesijos
kelių tarp
taisyklių,
spaudos
laisir
Lenkijos
papasakos
apie savo akyse
šalių
Kryžkelėje
tyrimų
ir tikrovės
tačiau
privalu
įžiebti žiburiukus
rinių
oro
pajėgų
bazę
Šiauliuose
atvyko
vės
perėjoje
pamatysime
partrenktą
žiniasklaidą.
Auksė
Balčytienė
supažindins
su vėjais,
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
Kalėdų
su pagalbininkais:
Snieetiką.
Ir kartu
su žiniasklaidoje,
Romu Gudaičiu
iešTaigisenelis
šisjausmu
leidinys
pasimapučiančiais
šalies
o Lailaukiančiu
gali– irtarsi
neįvykti.
guole, raudonkepuraite
ir nykštukais.
kosime
atsako, kodėl
demokratinęįtaka.
vertymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnama Nevinskaitė
– su pastarosios
Aurelija
Arlauskienė
Kalėdų
senelio
vizito
darbotvarkė
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
listikos magistralės kilometre. buvo
Gal
įtempta
ir
suplanuota
iki
smulkmenų
misavivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
nučių tikslumu.“
ir tarnauti tiesai.
susiruošite
į jį, gėlių neštis nebūtina,
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
Iš straipsnio
apiesusitikimas
krepšinį: „Šiaulių“
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
ir širdyje.
Antraip
su ten
gretose
žaidžiantis
Aurimas
Kieža
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Lailaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.varžovus
pavaišino
soliniu pasirodymu.“
ma Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.
Aurelija
Arlauskienė

P

(„Šiaulių naujienos“)

Arvydas Augas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato komisaras,
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Stabtelėjus
žurnalistikos
interviu
savaitraščiui
„Šiauliaikaitos
plius“stosutelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiutiko duoti su sąlyga, kad susipažins su
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
tekstu
ir galės pataisyti
netikslumus.
raidą,
o su Laimute
Jankevičiene
–
Originalus
Oksanos Laurutytės
paraperiodikos
virsmą.
Liudvika
šas
po nuotrauka
buvoTen
toks:pat
„Šiaulių
apsMeškauskaitė
primins
teisės
aktus, to
krities
vyriausiojo
policijos
komisaria
ilgametis spaudos
darbuotojas
LeopolNusikaltimų
tyrimo
biuro viršininkas
das
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
Arvydas Augas jau trisdešimt metų tiria
Rytis
Juozapavičius
padėsteigia,
nustatyti
sunkius
nusikaltimus.
Kolegos
jog
žurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaijis vertas seklių seklio vardo.“
dysKomisaras
skaičiais liudys
tiesą apie mus
ir
taip patikslino
tekstą:
visuomenės
nuomonę.
Į profesionalios
„Šiaulių
apskrities
vyriausiojo
policižurnalistikos
paieškas
leisimės kartu
su
jos
komisariato
Nusikaltimų
tyrimo
Aurelija
Juodyte.
biuro viršininkas vyresnysis komisaras
Analizuodami,
kaipmiesto
laikomės
savo
Arvydas
Augas Šiaulių
teisėsauprofesijos
kelių30
taisyklių,
spaudosgyvelaisgai
yra atidavęs
savo gražiausių
vės perėjoje
partrenktą
nimo
metų, betpamatysime
yra dar žvalus,
kupinas
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešsumanymų, ateities planų ir energijos,
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verkurios gali pavydėti net gerokai jaunesni
tybę vieni leidiniai paverčia nežabota
kolegos.“

savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
ir Neringa
tarnauti iš
tiesai.
„Šiaulių televizijos“ laiKryžkelėje
tarp tyrimų
ir tikrovės
dos „Tautos mandatas“
kalbina
seimo
Auksė
Balčytienė
supažindins
su
vėjais,
narį Andrių Šedžių. Laidai baigiantis
pučiančiais
šaliesneva
žiniasklaidoje,
o LaiNeringa
pateikia
žiūrovų užduotą
ma Nevinskaitė
su pastarosios
klausimą:
„Na, ir–jūsų
dar žiūrovaiįtaka.
prašo, ypatingai turintys psichinę negalią,
tiesiog yra atsidūrę aklavietėje, prižiūrintys tuos savo šeimos narius, turinčius
psichinę negalią, tačiau fiziškai įgalius,
tačiau, hm, na, nesutvarkyta yra įstatyminė bazė, nes pensionai, į pensionus
jų nepriima, jų priežiūra yra netvarkoma, palikti vienų namuose palikti vienų
namuose negalima, nes toks ligonis yra
sunkus ir, ir elgesys jo neprognozuojamas, tai čia toks kaip siūlymas, prašymas

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
žiniasklaidą.
Taigi šis leidinys – tarsi pasimatymas,
atkreiptipaskirtas
dėmesį.“ Į kažkuriame
tai A. Šedžiusžurnaatsakė:
listikos
magistralės
kilometre.
Gal
„Aš turėjau tokį atvejį, iš tikrųjų kreipė1990-ajame,
si
į mane...“ o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau
privalu
įžiebti žiburiukus
„Šiaulių
televizijos“
žurnalistė akyse
Silva
ir
širdyje.
Antraip
susitikimas
su
skambina policijos atstovei spaudaiten
ir
laukiančiu
jausmu
gali
ir
neįvykti.
teiraujasi apie eismo įvykio aplinkybes.

Aurelija
Arlauskienė
Atstovė
pasakoja:
„Sankryžoje susidūrė
automobilis, kurį vairavo 30 metų moteris…“ Silva ją nekantriai pertraukia: „Ar
ji ne nėščia?“
Atstovė bando aiškinti, kad ne policijos
funkcija nustatinėti moters nėštumą…
Silva pasipiktinusi: „Argi nesimato?..“
Atstovė kantriai aiškina: „Formindami
eismo įvykį, braižydami įvykio schemą
pareigūnai vertina transporto priemonių
išsidėstymą važiuojamojoje dalyje, eismo dalyvių girtumą ir blaivumą, tačiau
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e idng
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ė lsi ežčių
o d ivsi nys?
Ku r R
sm

Stabtelėjus
žurnalistikos
kaitos
stovertinti
ir fiksuoti,
ar vairuotojas
nėščias,
telėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuiki šiol nereikėjo, tad eismo įvykių regismi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
tracijos
žurnale to nėra
užfiksuota.“

raidą, o su Laimute Jankevičiene –
periodikos
virsmą. Ten Šiaulių
pat Liudvika
Gailutė Smagriūnienė,
policiMeškauskaitė
primins
teisės
aktus, o
jos
atstovė spaudai,
Editai
Karklelienei
ilgametiskraštas“)
spaudosnusiuntė
darbuotojas
Leopol(„Šiaulių
ieškomų
veidas
Rozga
rėš
tiesą
apie
juos.
kėjų nuotraukas, ant vieno iš jų marškinėRytis Juozapavičius
padėslietuviškas
nustatyti
lių puikuojasi
gerai įskaitomas
žurnalistikos
o Vladas
Gaiužrašas:
„Juokisskaidrumą,
ir visas pasaulis
juoksis
su
dys skaičiais
liudys
tiesą apie
ir
tavimi,
bezdėk ir
būsi vienas“.
Editamus
skamvisuomenės
Į profesionalios
bina
Gailutei:nuomonę.
„Na, geresnės
nuotraukos
žurnalistikos
paieškas
leisimės
kartu
su
atsiųsti
negalėjot.“
„Gal tu
netiksliai
išverAurelija
Juodyte.
tei?“ – atsikerta ši, neabejodama, kad ant
Analizuodami,
kaip laikomės savo
marškinėlių
parašyta angliškai.
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvės„Šiaulių
perėjoje
pamatysime
partrenktą
naujienų“
straipsnio
pavaetiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešdinimas: „Namų sienos krepšininkes
kosime
atsako,
kodėl
demokratinę
verįkvėpė pergalei.“ Nuotraukoje – „Šiautybęklubo
vieni vyrai.
leidiniai
paverčia
nežabota
lių“
Parašas
po nuotrauka:
savivale, o kiti
sugebapasirodė
išlikti garbingi
„Čempionate
puikiai
„Dubyir
tarnauti
tiesai.
sos“ sporto mokyklos jaunosios sportiKryžkelėje
tarp tyrimų
ir tinklinio
tikrovės
ninkės“.
Nuotraukoje
– vaikinų
Auksė Balčytienė supažindins su vėjais,
komanda.
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o LaimaRadviliškio
Nevinskaitė
– su pastarosios
įtaka.
rajono
policijos komisa-

Kartu
– Ne,suaš Audrone
rimtai tau Nugaraite
sakau – jau pamąsskambitysime
apie
žurnalisto
kompetenciją,
nau seismologams, žadėjo pasidomėti.
kas– trukdo
rašyti
apieskambidarnų
Na, perdaugiau
pilnatį jie
visiems
vystymąsi.
nantiems
taip žada...
Per šį leidinį
einančiame
informaPavakary
Sidas Artūrui
džiaugsmingai
cijos greitkelyje
ir naujųjų
technopraneša:
„Radau bus
drebėjimą.
Universiteto
logijų stotelė,
kur susitiksime
jaukiemelyje
statybininkai
trinkelessukloja,
nosios
kartos
žurnalistais
Virginijumi
todėl žemė vibruoja.“
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų
kiekviename
Žurnalistų
Jurga iš „Šiaulių
krašto“ nebuvo
įsitikisąjungos
skyriuje, klube
ir ilgas
sunusi,
kad nuotraukose
užfiksuotas
jos telestojimas
– septyniolika
fonu
kalbintas
žmogus, apiežurnalistikos
kurį ji žinojo
metų.
kai„plikas
vėl susiruošime
į kelią ir
tik
tiek,Okad
ir su ūsais“. Paskambisusizgribsime
esantys
pasienyje,
laiku
nusi jam reporterė be užuolankų paprašė:
ir vietoje atsidūrę
iš Austrijos
„Apibūdinkite
save.“kolegos
Žmogelis
šiek tiek
ir
Lenkijos
papasakos
apie
savo
šalių
sutriko, matyt, pasijutęs kaip pažinčių
žiniasklaidą.
skyrelyje,
bet pradėjo vardinti: „Na, aš su
Taigi
šis leidinys
tarsi plaukų...“
pasimaūsais, ant galvos
nelabai– daug
tymas,
paskirtas
kažkuriame
žurnaJurga jį nutraukė: „Tas“ ir padėjo ragelį.
listikos magistralės kilometre. Gal
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
laukiančiu jausmu gali ir neįvykti.

riato atstovės spaudai pateikta informacija: „Laikotarpyje nuo 2008 04 30 iki
2008 04 18 nenustatytoje vietoje nenustatyti asmenys nenustatytu būdu iš M.S.
sąskaitos nenustatytame banke pasisavino nenustatytą sumą pinigų.“
Sidas iš „Respublikos“ skambina TV
kolegai Artūrui:
– Ar tu žemės drebėjimo nejutai?
– Tu vakar gėrei?
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Stabtelėjus
kaitos sto„Šiauliai
plius“žurnalistikos
apie nekilnojamojo
turtelėje
bus
galimybė
kartu
su
Dainiuto rinką: „Lapkritį ekspertai jau kalbėjo
mi Radzevičiumi
aptarti
žurnalistikos
apie
nekilnojamo turto
recesiją
ir skelbė,
raidą,
o
su
Laimute
Jankevičiene
–
kad butų perkama daugiau nei trečdaliu
periodikos
virsmą.
Ten pat
Liudvika
mažiau,
o sklypų
parduota
daugiau
nei
Meškauskaitė
primins
teisės aktus, o
perpus
mažiau nei
pernai...“
ilgametis spaudos darbuotojas Leopoldas„Šiaulių
Rozga rėš
tiesą apie
juos. įžanga:
naujienų“
žinutės
Rytis Juozapavičius
nustatyti
„Gruodžio
šeštosios naktįpadės
susimušė
ir apžurnalistikos
skaidrumą,
o
Vladas
Gaisipjaustė du kaimynai.“
dys skaičiais liudys tiesą apie mus ir
visuomenės
Į profesionalios
Iš „Šiaulių nuomonę.
krašto“ informacijos:
„Viežurnalistikos
kartu
su
nas
taikliausiųpaieškas
žaidėjų leisimės
rungtynėse
buvo
Aurelija
Juodyte.
„Šiaulių“ ekipos įžaidėjas ir puolėjas Ginkaip laikomės savo
tarasAnalizuodami,
Kadžiulis.“
profesijos kelių taisyklių, spaudos laisvėsŠiaulių
perėjoje
pamatysime
televizija
rengia partrenktą
temą apie
etiką.
Ir
kartu
su
Romu
Gudaičiu
iešbrangius elektroninius komposterius,
kosime atsako, kodėl demokratinę verkuriuos ketinama įrengti miesto autobutybę vieni leidiniai paverčia nežabota
suose. Žurnalistė Raimonda šiaip ne taip
savivale, o kiti sugeba išlikti garbingi
prisiskambina „Busturo“ generaliniam
ir tarnauti tiesai.
direktoriui Viliui Laužikui:
Kryžkelėje tarp tyrimų ir tikrovės
– Mums reikia tik keleto žodžių, atvaAuksė Balčytienė supažindins su vėjais,
žiuosime po 10 minučių.
pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o LaiO apie ką kalbėsime?
ma– Nevinskaitė
– su pastarosios įtaka.
– Vis apie tą patį – kompostavimą...
– Apie sodininkystę? – perklausė suglumęs direktorius.

Savaitraštis „Šiauliai plius“. Straipsnis
apie moterį, Sibiro platybėse ieškojusią
tėvų kapų. Rašinį redagavusiai Jūratei užkliuvo vietovardis Kutskas. Ji skambina
moterį lydėjusiam televizijos darbuotojui
ir klausia apie aplankytas vietas. Šis pamini Irkutską. Jūratė klausia straipsnio

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
žiniasklaidą.
Taigi šis leidinys – tarsi pasimaautorės:
„Tai apie kokį
Kutską čiažurnaparatymas, paskirtas
kažkuriame
šei?“
„Bet magistralės
man taip sakėkilometre.
– buvome ir Gal
ten,
listikos
ir
ten, ir Kutske...“
1990-ajame,
o gal 2007-ajame… Jeigu
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
Šiaulių
televizija
laidoms
patačiau
privalu
įžiebtikartais
žiburiukus
akyse
įvairinti
naudoja
iš susitikimas
interneto parsisiųsir širdyje.
Antraip
su ten
tą
muziką. jausmu
Norėdama
laukiančiu
gali iratsiskaityti
neįvykti. su
LATGA-A,
parašė užklausimą
Aurelijažurnalistė
Arlauskienė
į užsienį, kieno muzika buvo panaudota
laidoje vaikams „Bitinijos šalis“. Atsirado
pluoštas muzikos autorių, vienas iš jų parašė: „Šita daina yra apie žiaurius vyro ir
moters santykius, tad visiškai nesuprantu, kaip jūs sugebėjote ją panaudoti vaikų
laidoje.“
„Šiaulių naujienų“ žinutės pavadinimas: „Lytiškai aktyvūs vaikinai aistras
tenkina areštinėje.“ Žinutėje – nė žodžio
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pučiančiais šalies žiniasklaidoje, o Laima Nevinskaitė – su pastarosios įtaka.

Kartu su Audrone Nugaraite pamąstysime apie žurnalisto kompetenciją,
kas trukdo daugiau rašyti apie darnų
vystymąsi.
Per šį leidinį einančiame informacijos greitkelyje bus ir naujųjų technologijų stotelė, kur susitiksime su jaunosios kartos žurnalistais Virginijumi
Savukynu ir Viliumi Mackoniu, bus
stabtelėjimų kiekviename Žurnalistų
sąjungos skyriuje, klube ir ilgas sustojimas – septyniolika žurnalistikos
metų. O kai vėl susiruošime į kelią ir
susizgribsime esantys pasienyje, laiku
ir vietoje atsidūrę kolegos iš Austrijos
ir Lenkijos papasakos apie savo šalių
žiniasklaidą.
Živilė iš „Šiaulių krašto“ Kalėdų proTaigi šis leidinys – tarsi pasimaga kalbina KOP kapelioną. Šis guodžiatymas, paskirtas kažkuriame žurnasi, kad šventinėmis dienomis labai daug
listikos magistralės kilometre. Gal
darbo, tenka daug važinėti, vienu metu
1990-ajame, o gal 2007-ajame… Jeigu
būti keliose vietose.
susiruošite į jį, gėlių neštis nebūtina,
„Jums reikėtų pasidauginti“, – pataria
tačiau privalu įžiebti žiburiukus akyse
Živilė. Kurį laiką kapelionas svarsto, ar
ir širdyje. Antraip susitikimas su ten
čia siūlymas, ar pasisiūlymas, bet galiaulaukiančiu jausmu gali ir neįvykti.
siai pratrūksta kvatotis.
Aurelija Arlauskienė
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of today – the withdrawal from the journalism
to Public Relations, business or politics.
Around the round table gathered
together students, professor, employers are
trying to find the answer to the question if
on purpose to become a good journalist one
needs a journalist‘s diploma.
Comprehensive glance is given to the
prewar journalism and to the newspapers
which were published in the beginning of

Translated by Algirdė Ferensaitė
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Vinco Kudirkos premija
Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos
Vinco Kudirkos premijos nuostatai
1. Vinco Kudirkos premija yra svarbiausia kasmetinė Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės
žurnalistų kūrėjų asociacijos premija.
2. Vinco Kudirkos premija skiriama žurnalistui arba jų kūrybinei grupei už brandžius,
humanistines, etines vertybes ir pilietinės-patriotinės visuomenės ugdymo prioritetus
puoselėjančius bei valstybingumą stiprinančius spaudos, radijo, televizijos ar fotožurnalistikos
autorinius darbus, paskelbtus einamaisiais metais.
3. Kandidatūras premijai teikia pirminės žurnalistų organizacijos, LŽS skyriai, LŽS klubai,
NŽKA, taip pat pavieniai žurnalistai. Premija teikiama tik LŽS ir NŽKA nariams.
4. Kandidatūros premijai už praėjusius metus raštu pateikiamos iki balandžio 15 dienos. Jos turi
būti motyvuotai pagrįstos, su premijuotinų kūrinių išvardijimu. Drauge su paraiška pateikiami
darbai arba jų kopijos (privaloma sąlyga – darbų kopijos privalo būti pateiktos ir skaitmeninėje
laikmenoje).
5. LŽS valdyba kartu su NŽKA valdyba tvirtina premijos vertinimo 10-ties narių komisiją. Po
5-ias komisijos narių kandidatūras teikia LŽS ir NŽKA valdybos nariai. Komisija išsirenka
pirminką. Komisija vertina darbus ir priima sprendimą balsų dauguma.
6. Premijos laureatas apdovanojamas pažymint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną
(gegužės 7 d.).
7. Tas pats asmuo premijos laureatu gali tapti tik vieną kartą.
8. Laureatui įteikiamas diplomas, laureato premijos ženklas ir 10 000 litų piniginis prizas.
Vinco Kudirkos premija buvo pagerbti: Evaldas Butkevičius, Aldona Svirbutavičiūtė, Arvydas
Juozaitis, Česlovas Kudaba, Bernardas Aleknavičius, Laimonas Tapinas, Bronys Raila, Marius
Baranauskas, Vytautas Matulevičius, Rūta Grinevičiūtė, Skirmantas Pabedinskas, Rytis
Juozapavičius, Raimundas Musnickas, Stasys Štikelis, LNK laidos „Abipus sienos“ kūrybinė grupė –
Saulius Bartkus, Virginijus Gaivenis ir Rita Laukaitytė, dienraščio „Kauno diena“ kultūros ir meno
priedo „Santaka“ žurnalistės Birutė Garbaravičienė, Dalia Juškienė, Rūta Kanopkaitė, Žilvinė
Petrauskaitė, Ramutė Vaitiekūnaitė, Lietuvos radijo laidos „Ryto garsai“ kūrybinė grupė – Artūras
Matusas, Alvyda Bajarūnaitė, Vytautas Markevičius, Gabija Narušytė, Saulius Liauksminas ir
Ilona Rūkienė, Aurelija Arlauskienė, Arūnas Milašius, Gražina Sviderskytė.
Daugiau informacijos:
Lietuvos žurnalistų sąjunga: (5) 212 28 05, (5) 212 13 74
El. paštas info@lzs.lt

Vytauto Gedgaudo premija
Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos
Vytauto Gedgaudo premijos NUOSTATAI

1. Vytauto Gedgaudo premija yra Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) ir Nacionalinės
žurnalistų kūrėjų asociacijos (NŽKA) metinė premija ir skiriama žurnalistui (-ams) už
brandžius mokslo tiriamuosius žurnalistikos istorijos darbus, paskelbtus einamaisiais
metais.
2. Kandidatūras premijai teikia pirminės žurnalistinės organizacijos, LŽS skyriai, LŽS
klubai, NŽKA, taip pat patys žurnalistai. Premija teikiama tik LŽS ir NŽKA nariams.
3. Kandidatūros premijai pateikiamos raštu, motyvuotai pagrįstos, su premijuotinų
darbų išvardijimu. Drauge su paraiška iki balandžio 15 dienos pateikiami darbai
įprastine bei elektronine forma (privaloma).
4. LŽS valdyba kartu su NŽKA valdyba tvirtina premijos vertinimo 10-ties narių
komisiją. Po 5-ias komisijos narių kandidatūras teikia LŽS ir NŽKA valdybos nariai.
Komisija vertina darbus ir priima sprendimą. Komisija išrenka ir patvirtina Komisijos
pirmininką.
5. Premijos laureatas skelbiamas kiekvienų metų balandžio pabaigoje, apdovanojamas
pažymint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną (gegužės 7 d.).
6. Tas pats asmuo V. Gedgaudo premijos laureatu gali tapti tik vieną kartą.
7. Laureatui įteikiamas diplomas ir 5000 litų piniginis prizas.

Vytauto Gedgaudo premija buvo apdovanoti: Egidijus Aleksandravičius, Viktoras
Rudžianskas, Ferdinandas Kauzonas, Kęstutis Petrauskis, Leopoldas Rozga, Irena
Petraitienė, Laimonas Tapinas, Aldona Žemaitytė, Janina Bačiliūnaitė, Daiva
Budrienė ir Antanas Budrys, Audronė Jankuvienė.

Daugiau informacijos:
Lietuvos žurnalistų sąjunga: (8 5) 212 2805, 212 1374
El. paštas info@lzs.lt

Nauja www.lzs.lt
versija internete
Žurnalistams, žiniasklaidos darbuotojams ir visuomenei –
įvykiai, analizė, kūryba

VšĮ „Laisvalaikis ir sportas“
universalus sporto maniežas

Sportima
LŽS sporto klubo ištikimas partneris

„Žurnalisto misija labai kilni, bet ir be galo atsakinga. (...) Žurnalistas yra pranašas.
(...) Jis gyvena dabartyje ir dabartimi, bet jo akys nuolat atkreiptos į ateitį. Jis niūkiai
dabarčiai rodo gražesnę ir šviesesnę ateitį. (...) Žurnalistas yra tautos auklėtojas. Jis blogiu piktinasi, o gėriu žavisi; jis gyvenimo negeroves nupeikia, o gyvenimo teigiamąsias
puses į padanges kelia. Žurnalistas pirštu prikišamai rodo kelius, kuriais tauta turi eiti.
Jis moko gėrio, grožio, tiesos. (...) Žurnalistas turi būti augte suaugęs ir su gėriu, ir su
grožiu, ir su tiesa. Tarp žurnalisto ir gėrio, tarp žurnalisto ir grožio, tarp žurnalisto ir
tiesos neturi būti ne tik tarpo, bet ir plyšio. Juk tarpas arba plyšys sudaro tai, kas paprastai gyvenime yra vadinama dvilypumu, farizieizmu. Žurnalistas turi būti tikslus
žmogus, kurs sako ir rašo tik tai, ką jis galvoja, o daro tik tai, ką jis rašo.“
Izidorius TAMOŠAITIS,
1934–1939 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos pirmininkas
(Lietuvos žurnalistų sąjungos metraštis. I. Kaunas, 1934)







„Kiekvieno iš mūsų gyvenime ateina metas, kada reikia nuspręsti. Pasirinkti – su
kuo tu? Su sąžine, kuri sako – neužsimerk! Nes tai, ką tu matei ar žinai, yra šlykštu,
purvina ir nedora. O gal paklausyti to balso, kuris gremžia ir gremžia – kam tau visa
tai? Kada esi tikras – tau nuo šito kalbėjimo tikrai geriau nebus. Blogiau – galbūt.“
Žurnalistas Vitas LINGYS
(Komjaunimo tiesa, 1987 m. spalis)







„Man skaudu, kad dingo žurnalistika, kuri buvo 1988–1989 metais. Kuri kartu su Justinu Marcinkevičiumi ir dar keletu menininkų įžiebė Lietuvos prisikėlimo
ugnį. Laikraščiai, kurie skatino Sąjūdį, kurie pradėjo rašyti apie tremtį, kompartijos
vienvaldiškumą, buvo „Literatūra ir menas“, „Gimtasis kraštas“, „Komjaunimo tiesa“.
Dabar iš viso to liko tik nuodėguliai... Šiandien, atsivertęs laikraštį, turiu spręsti rebusą: ar autorius rašo teisybę, ar vykdo kieno nors užsakymą. Tai mane nervina, nes
nežinau, kam tas laikraštis priklauso, kiek jis turi akcijų, koks yra jo tiražas ir t. t.“
Žurnalistas ir rašytojas Laimonas TAPINAS
2009-ųjų vasara
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