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Koks „užkampis”? 

  

 



Kodėl „užkampis”? 

 NES: 

• Nėra aiškių turinio valdymo ir kontrolės taisyklių 

• Ne visada žinoma, kas yra informacijos rengėjas / skleidėjas 

• Galima veikti anonimiškai arba pasinaudoti kito asmens 
vardu ir tai gali būti nenustatyta 

• Neatliekama tokio turinio stebėsena arba ji minimali  

• Sudėtinga riboti / panaikinti prieigą prie informacijos 

• Informacijos gavimas / skleidimas dažnai „neredaguoti” 
arba neetiški (kito asmens neteisėtas fiksavimas, patyčių 
skleidimas) 

 



Nors ir „užkampis”, bet ... 

• Didelis populiarumas / daug vartotojų 

• Greitai pasiekiama tikslinė auditorija 

• Informacija paskleidžiama itin operatyviai 

• Informacija patenka į tradicinę žiniasklaidą  

• Nuolatinis poveikis tradicinei žiniasklaidai 



Socialinė medija [1] 

 Tai –   

Terpė, kurioje asmuo ne tik dalijasi įvairia 
informacija, bet ir iš anksto gali užsiminti 
apie savo ketinimus, kokie jie bebūtų –  
geri / blogi, susiję su juo pačiu ar kitais. 
 

 



Socialinė medija [2] 

 Tai –   

Žiniasklaidos informacijos / naujienos / 
sensacijos šaltinis. Sensacijos pavidalu 
socialinė medija naudojama vis dažniau ir 
ypač skleidžiant informaciją apie pramogų 
pasaulio / žinomų žmonių gyvenimą. 
 

 





Socialinė medija [3] 

 Tai –   

Savo / kito atliktų darbų, elgesio, dažnai ir 
neteisėto, viešinimo priemonė (sekstingas, 
patyčios kito asmens atžvilgiu, sekimas 
kitoks neteisėtas / žeminantis elgesys). 



Socialinė medija [4] 

 Tai –   

Įrankis, galintis prikaustyti visuomenės 
dėmesį, atitraukti nuo reikšmingesnių / 
svarbesnių įvykių. Todėl dažnai įgauna 
tiesiog „interneto sensacijos“ pavidalą. 
 

 



Socialinė medija [5] 

 Tai –   

Rimta alternatyva tradicinei žiniasklaidai, 
kuri taip pat naudojasi ir šios žiniasklaidos 
demokratinėje visuomenėje suteiktomis / 
išsikovotomis teisėmis. 
 

 



Problemos 

• Tradicinė žiniasklaida perima socialinių medijų turinį, 
tačiau su jomis nesipriešina / nekovoja  

• Socialinės medijos vartotojai perima profesines 
žurnalistų teises, bet ne pareigas 

• Per daug dėmesio skiriama informacijos skleidėjui, o jos 
turiniui ir prieigos panaikinimui 

• Pernelyg ilgas neteisėtos informacijos tyrimas  

• Neįgyvendinta neteisėto turinio operatyvaus pašalinimo 
procedūra „pastebėjau – pašalinau” (notice & take down) 



Informacinis (medijų) raštingumas 

• Informacinio raštingumo tikslas – ne įsiminti faktus apie 
mediją, išmokti padaryti vaizdo klipą ar sukurti svetainę, bet 
ištirti klausimus, kurie kyla kritiškai vertinant informacinį 
pranešimą, nepriklausomai nuo to, kas ir kokiu būdu yra 
perduodama (žinios, vaizdai ar kt.),  

• t. y. vystyti aukštesnius mąstymo įgūdžius – (1) mokytis 
nustatyti pagrindines sąvokas ar problemas, (2) rasti ryšius 
tarp daugelio idėjų, (3) užduoti susijusius klausimus, (4) rasti 
klaidas, (5) suformuluoti atsakymus / Thoman, E. & Jolls, T. 
(2004). Media literacy: A national priority for a changing 
world. American Behavioral Scientist, 48(1), 18-29. 

 
 

 





Ką reikėtų suprasti ir įvertinti? 

• Žiniasklaidos (medijų) funkcijas ir vaidmenį 

• Žiniasklaidos veikimo sąlygas, kurioms 
esant ji veikia 

• Kaip žiniasklaida atlieka savo funkcijas 

• Kritiškai vertinti žiniasklaidos turinį / 
šaltinius / siūlomas paslaugas 



TV / RADIJAS SPAUDA INTERNETAS 

Veikla licencijuota ir griežtai 
kontroliuojama 

Veikla nelicencijuota 
(registracija ir duomenų 
apie save teikimas), bet 
kontroliuojama 

Veikla nelicencijuota, 
duomenų teikimą ir veiklą 
sudėtinga kontroliuoti  

Aiški redakcinė atsakomybė Redakcinė atsakomybė aiški, 
bet ne visada 

Redakcinė atsakomybė kai 
kada iš viso neaiški 

Aiški savininkystė ir turinio 
valdymas 

Egzistuoja duomenų apie 
savininkystę trūkumas 

Savininkystė ir turinio 
valdymas dažnai neaiškūs 

Pažeidimai ne dažni, lengvai 
išaiškinama atsakomybė 

Pažeidimai dažnesni, 
atsakomybė nesunkiai 
išaiškinama 

Pažeidimai dažni, 
atsakomybė kartais 
neišaiškinama 

Didelis populiarumas ir 
poveikis auditorijai 

Mažėjantis populiarumas ir 
poveikis auditorijai (nišinė) 

Didėjantis populiarumas ir 
poveikis auditorijai 

Žiniasklaidos (medijų) ypatumai 



Turinio 
rodiklis 

Tiriamoji 
žurnalistika 

Žurnalistika Socialinė 
žurnalistika 

Reklama ir PR 

Objektas Tyrimas Verslas Saviraiška Poveikis 
auditorijai 

Patikimumas Patikimas Ne visada 
patikimas  / 

priklauso nuo 
valdytojo 

Ne visada 
patikimas  / 

priklauso nuo 
iniciatoriaus 

Visiškai 
priklausantis 
nuo užsakovo 

Populiarumas Populiari tik 
tam tikrose 

srityse 

Populiari Populiari Populiari 

Kaina Brangus Pigesnis Nemokamas Apmokėtas 

Sklaidos 
tendencija 

Mažėjanti Kintanti Didėjanti Kintanti 

Informacijos (medijų) pobūdis 



Raštingumas ir kritinis mąstymas 

• Kritinis mąstymas – įgūdis, leidžiantis auditorijai 
priimti nepriklausomą sprendimą dėl 
žiniasklaidos turinio / Silverblatt, 2001 

• XXI amžiuje neraštingais bus laikomi ne tie, kurie 
nemoka skaityti ir rašyti, bet tie, kurie nemokės 
mokytis, pamiršti tai, ką išmoko ir išmokti tai iš 
naujo / Alvin Toffler, Partnership for 21st Century 
Skills, 2003 





Rekomendacijos 

• Neskubėkite patikėti skleidžiama informacija, bet 
paieškokite jos autoriaus / šaltinio 

• Nepasikliaukite skambiomis antraštėmis / užrašais, bet 
patikrinkite, ar šią informaciją pagrindžia turinys 

• Naudokite kuo daugiau įvairių informacijos šaltinių    

• Radę sensacingą pranešimą, po kurio laiko patikrinkite, 
ar jis iš viso egzistuoja  

• Pasidomėkite rengėjo / skleidėjo vidaus etikos ir 
atsakomybės nuostatomis / taisyklėmis 



Rekomendacijos 
• Skirkite informacijos rengėją nuo jos skleidėjo  

• Jei turite laiko, pabandykite rasti duomenų apie 
informacijos skleidėją / valdytoją 

• Jei informacijos skleidėjas neteikia apie save jokios 
informacijos / nenurodytas rengėjas ar šaltinis – tai 
nepatikimumo ženklas 

• Neskubėkite komentuoti. Nerašykite to, ko nežinote, o 
jei žinote – to, ko nenorėtumėte skaityti apie save 

• Jei pamatėte klaidingą informaciją / netinkamą 
komentarą, negailėkite laiko pranešti apie tai 





Neapykanta tradicinėje žiniasklaidoje 



Neapykanta / patyčios socialinėje medijoje 




