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Korejos
Šiaures ir Pietų Korejos lyderiai
pasirase istorinę taikos sutartį

Lrytas.lt, BNS, AFP: po dviejų metų pertraukos sių metų sausį Pietų ir Šiaures Korejos
lyderiai pradejo ofičialias derybas, kurių priežastis – artejanti žiemos olimpiada. Derybos
prasidejo praejus kiek daugiau nei savaitei po Šiaures Korejos lyderio Kim Jong Uno naujametineje kalboje issakytos užuominos, kad jis galetų pasiųsti delegačiją į Pietų Korejoje
vyksiančias Pjongčango žiemos olimpines žaidynes.
15min.lt, BNS: siltejantys abiejų salių santykiai leme, kad vasarį Pietų Korejoje vykusiose
Žiemos olimpinese žaidynese tiek olimpinių seimininkai, tiek svečiai is Šiaures žygiavo po
viena „susitaikymo“ veliava. „Taikos olimpiada“ pramintose žaidynese dalyvavo bendra
abiejų salių moterų ledo ritulio komanda. Be olimpines auksto rango pareigunų delegačijos
atvyko sportininkai, palaikymo komanda, žurnalistai ir orkestras. 1988-aisiais Šiaures
Koreja Šeule vykusias žaidynes boikotavo.
Delfi.lt, Reuters: Šiaures Korejos lyderis dalyvavo retame Pietų Korejos K-pop stiliaus
žvaigždžių končerte. Jo dalyvavimas končerte neįprastas, nes Pčhenjano režimas paprastai
stengiasi visokeriopai užkirsti kelią bet kokiam Pietų Korejos populiariosios kulturos prasiskverbimui į ižoliuotos salies visuomenę. Kim Jong Unas tapo pirmuoju Šiaures Korejos
lyderiu, kada nors dalyvavusiu Pietų Korejos pramogų pasaulio atstovų pasirodyme. Kaimynines valstybes atlikejų gastroles laikomos Šeulo meginimu susvelninti abiejų salių
santykius pasitelkiant kulturą.
Lzinios.lt, BNS: Šiaures Korejos lyderis Kim Jong Unas per susitikimą su Pietų Korejos prežidentu Moon Jae-inu pareiske, jog kitą menesį uždarys salies branduolinių bandymų poligoną ir pakvies į salį JAV ginklų ekspertus. Šiaures Korejos lyderis greitu metu ketina susitikti su JAV prežidentu ir jeigu bus įvykdyti visi reikalavimai, denuklearižačija įvyks.
Delfi.lt: anot JAV prežidento, susitikimas su Šiaures Korejos lyderiu įvyks per artimiausias
3-4 savaites. Kol kas jo vieta nera aiski.
Delfi.lt: anot atsargos admirolo Jameso Štavridis, diplomatinių santykių atsilimui įtakos
turejo ne vienas veiksnys: Pietų Korejos prežidento noras deretis, stiprinama branduolinių
ginklų programa ir tinkamas laikas. J. Štavridis speja, kad Kim Jong Unas vadovausis savo
tevo ir senelio pavyždžiu: privers Vakarus džiugauti del taikos, issireikalaus nuolaidų, o
tada pasisalins arba pasleps programos likučius. Autoriaus teigimu, derybos gali trukti
kelis metus, o ginklams isardyti, tikrinti ir inspektuoti gali prereikti 5-10 m. Nepaisant tvyrančio optimižmo, J. Štavridis teigia, kad siose derybose svarbu islikti budriems, ragina į jas
įtraukti daugiau salių.

Eksperto komentaras specialiai naujienlaiškiui „Aš manau”

VU TSPMI politologas dr. Konstantinas Andrijauskas
Korėjos viršūnių susitikimas: džiūgauti dar per anksti
Šių metų balandžio pabaigoje į Lietuvos ir viso pasaulio žiniasklaidos demesio čentrą sugrįžo Korejos tematika. Žmonija atidžiai stebejo simboližmo bei neįprastų, kartais sypseną keliančių detalių
kupiną Šiaures ir Pietų Korejų virsunių susitikimą. Tik trečiąjį tokį nuo pat tarpusavio pilietinio karo
1950–53 metais ir pirmąjį salims vadovaujant atitinkamai Kim Čen Unui ir Mun Dže Inui. Šiam is pirmo žvilgsnio epočhines reiksmes įvykiui nutiese kelią dvi esmines Korejos pusiasalyje pastaruosius
metus ryskejančios ir, atrodytų, viena kitai priestaraujančios tendenčijos: is vienos puses 2017 m.
itin suaktyvejusi branduolinio ginklo kurimo programa Šiaureje, ir is kitos – nuo Pietuose surengtų
Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių akivaiždžiai matomas atsargus suartejimas tarp Pčhenjano ir
Šeulo. Tarpusavio faktinę sieną žyminčioje „demilitarižuotoje“ žonoje įvykusį Kimo ir Muno susitikimą lydejo daugybę vilčių teikianti deklaračija del butinybes galutinai užbaigti siandien jau 80-iai milijonų pusiasalio gyventojų aktualų pilietinį karą, kadangi pries 65 metus ugnis buvo nutraukta be
taikos sutarties. Tačiau svarbiausias tokių kalbų adresatas vis delto buvo ne tradičiskai panasius
renginius priimančiame Panmundžomo kaimelyje ar net likusioje Korejoje, o kitoje Ramiojo vandenyno puseje. Is tiesų Donaldo Trumpo administračija JAV nuo pat pradžių paskelbe Šiaures Korejos
branduolinį nusiginklavimą vienu savo užsienio politikos prioritetų. Kimas į tai atsake bent is dalies
sekmingais bandymais įgyti atitinkamą atgrasą butent pries žemynines Amerikos teritoriją, o ne tik
pries jos sąjungininkus Rytų Ažijoje, kaip kad buta anksčiau. Trumpo remejai teigia, kad ofičialaus
Pčhenjano tono pasikeitimas yra tiesiogines jų sugriežtintų sankčijų politikos režultatas. Tačiau
Kimo retorikoje iki susitikimo Panmundžome ir jo metu menkai slepiamas įsitikinimas, kad į menesio begyje įvyksiantį virsunių susitikimą su JAV vadovu butent jis keliaus su tvirtesne derybine požičija. Is tiesų Šiaures Koreja ne tik jau gali buti peržengusi galutinį branduolinio ginklo kurimo slenkstį, bet ir vis dar islaiko įspudingas galimybes atakuoti amerikiečių sąjungininkus regione, ypač per
mažiau nei 50 km nuo sienos nutolusią didžiulę Šeulo aglomeračiją, konvenčine ginkluote ar jau
seniai turimais kitais – čheminio ir biologinio – masinio naikinimo ginklo pajegumais. Todel svarbiausiu Šiaures siekiu Panmundžome galime laikyti bandymą įtikinti Pietus, kad sie kaip įmanoma
labiau paveiktų savo sąjungininką ruosiantis artejančiam Trumpo-Kimo virsunių susitikimui, beje
žyminčiam desimtmečius Pčhenjane puoseleto tikslo įgyvendinimą. Kadangi tiek Trumpas, tiek
Kimas sprendžiant is dabartines retorikos neketina atsitraukti nuo savo svarbiausių požičijų, džiugauti pasauliui dar gerokai per anksti.

Kim Jong-unas simboliskai perženge demarkačinę liniją, skiriančią nuo karo sestajame
desimtmetyje suskilusią Koreją. Nors 1953 metais buvo paskelbtos paliaubos, formaliai
karas taip ir nebuvo užbaigtas.
Šiuo vižitu - pirmuoju per 11 metų ir vos trečiuoju istorijoje - tikimasi pralaužti ledus.
Lukesčiai tikrai dideli - užteko paklausyti, kaip žurnalistai suksmais ir atodusiais reagavo
į kiekvieną lyderių rankų paspaudimą ar sypseną. Tuo pačiu yra ruosiamasi Donaldo
Trumpo ir Kim Jong-uno pirmajam rankų paspaudimui, kuris planuojamas gegužes pabaigoje - birželio pradžioje.
Šiandieninio įvykio atmosfera atrodo puiki ir sklandi - daug sypsenų, mandagumų, simboližmo; turbut geriausia is visų ankstesnių susitikimų. Yra ir daug įdomių diplomatinių
aspektų - pvž., kai lyderiai susitiko, buvo planuojamas tik Kim Jong-uno peržengimas į
Pietų teritoriją, kur ir vyksta susitikimas (maždaug 200 m. nuo sienos); bet simboliską
žingsnį į Šiaures teritoriją padare ir Pietų Korejos prežidentas Moon Jae-inas. Be to, abi
puses pietavo atskirai; Kim Jong-unas - savo kolegai atvežęs lauktuvių noodle'sų - tam
saugumo sumetimais spečialiai sugrįžo į Šiaures Korejos teritoriją.
Gelmines problemos, žinoma, staiga neisnyks.
Vienas esminių susitarimo tikslų - aptarti Šiaures Korejos branduolines ginkluotes atsisakymo sčenarijų. Abi puses (o taip pat ir JAV) tarsi ir sutinka, kad reikia žengti siuo keliu, bet įgyvendinimas bus sudetingas. Net jei Šiaures Koreja įsipareigotų tą padaryti, kils
klausimų, kaip užtikrinti, kad tai daroma sąžiningai (daugelis vietų yra įslaptintos), pats
pročesas bus itin ilgas, o atkurti net ir isardytas sistemas bus daug lengviau, nei kurti jas
is naujo (paprastai tariant, ekspertiže jau sukaupta). Juolab, kad Šiaures Koreja tokius
ketinimus deklaravo ir anksčiau, tačiau pažadų nevykde. Visgi akivaiždu, jog siauriečiai
jaučia spaudimą, griežčiausias istorines ekonomines sankčijas, del kurių itin stengesi
Trumpo administračija, ir buvo paskatinti sesti prie derybų stalo.
Greta to didelis demesys skiriamas simboliniams, bet reiksmingiems Šiaures ir Pietų santykių aspektams - tolesnių susitikimų planavimui (žadama juos rengti kur kas dažniau),
Šiaures ir Pietų bendradarbiavimui kulturos, ekonomikos srityse. O taip pat - galimam
taikos susitarimo pasirasymui, kuris pagaliau nutrauktų karo stovį.
Kažkur tolumoje mirguliuoja ir Šiaures bei Pietų suvienijimo sčenarijus - juk atskirtis įvyko tik pries beveik septynis desimtmečius, salys tebekalba (beveik) ta pačia kalba, jas
vienija senoji kultura, tradičijos. Abi deklaruoja siekį, kad tai įvyktų. Visgi praktiskai susijungimas atrodo sunkiai tiketinas:
- Šunku įsivaižduoti, kaip suvienyti totalitarinį režimą ir demokratinę valstybę abipusiai
priimtinomis sąlygomis;
- Ekonominiai skirtumai yra milžiniski (pagal BVP vienam asmeniui pietiečiai lenkia
siauriečius, skirtingais duomenimis, 20-40 kartų; palyginimui Vokietijos suvienijimo metu skirtumas sieke kiek daugiau nei 2 kartus - ir tai iki siol tebera problemų keliantis aspektas);
- Pietų Korejoje palaikymas tam per pastaruosius kelis desimtmečius smuko nuo 80 iki
vos 58 proč. Be to, jaunimas yra kur kas skeptiskesnis, nei vyresnioji karta.

Klausimai moksleiviams:
1.

Kuo svarbus Šiaures ir Pietų Korejų bandymas sutarti del taikos?

2.

Ką žinote apie Šiaures ir Pietų Korejas? Įvardinkite bent po 3 faktus.

3.

Koks yra Šiaures Korejos ir Pietų Korejos valdymas, vadovai?

4.

Kaip manote, ar Šiaures Korejos branduolinis nusiginklavimas ženkliai pakeistų saugumą pasaulyje?

5.

Kokia tikimybe, kad santykiai tikrai taps silti ir nusiginklavimas įvyks? Kodel?
Padiskutuokite.

Šaltinis: BBC

Armenija
Protestai įvedus parlamentinį
valdymą

15min.lt, BNS: kovo 2-ąją isrinktas naujasis prežidentas Armenas Šargsianas balandžio 9-ąją prisieke. Po naujojo valstybes vadovo inauguračijos Armenija ofičialiai perejo prie parlamentinio valdymo.
15min.lt, BNS: Jerevane ir kituose didžiuosiuose Armenijos miestuose balandžio 13-ąją prasidejo
didžiuliai mitingai ir protesto akčijos pries buvusio prežidento Šeržo Šargsiano paskyrimą premjeru.
Š. Šargsianas valstybes vadovo postą paliko praejusį pirmadienį, kai buvo prisaikdintas naujasis prežidentas A. Šargsianas. Opožičijai priklausantis parlamentaras N. Pasinianas tapo sio protestų judejimo lyderiu, kuris ragino dalyvius imtis pilietinio nepaklusnumo: pinigų isemimą is bankomatų, eismo blokavimą ir pan.
Alfa.lt: A. Manstavičius pateikia užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusius protestų, pramintų
„aksomine“ ir „saslykų“ revoliučija, vertinimus ir prognožes. Nepaisant
demokratine kryptimi
žvelgiančių permainų, Armenijos ateitis miglota, salis stovi pusiaukeleje tarp Rytų ir Vakarų. Gegužes 1 d. Opožičijos lyderis ministru pirmininku nebuvo isrinktas, tačiau galbut juos taps
per artejančius rinkimus gegužes 8-ąją.

nalinio Šusirinkimo posedyje.

Delfi.lt, BNS: Armenijos liberaliojo opožičinio Iseities aljanso
(YELQ) lyderis Nikolas Pasinianas ofičialiai iskeltas kandidatu
į salies premjero postą. Rinkimai planuojami gegužes 1 d.,
spečialiajame Armenijos Načio-

15min.lt: „The Mosčow Times“ analitikas Šimonas Šaradžianas komentuoja, kodel Rusija vis
dar neįvykde intervenčijos Armenijoje. Pirma, Rusija turi matyti didelę gresmę esminiams
načionaliniams interesams (palei Rusijos sienas atsirasti priesiskiems Vakarų vadovaujamiems aljansams). Antra, N.Pasinianas turetų ne tik is valdžios isstumti dabartinius valdančiuosius, bet ir pademonstruoti ryžtą vesti Armeniją Europos Šąjungos (EŠ) ir NATO link.
Autorius raso, kad Armenijos situačija visiskai priesinga tiems atvejams, kai buvusioms sovietinems respublikoms eme vadovauti lyderiai, siekiantys prisijungti prie Rusijai nedraugiskų varžovų – NATO ir EŠ. Galiausiai, situačija turi buti palanki jegos panaudojimui.

Eksperto komentaras specialiai naujienlaiškiui „Aš manau”

VU TSPMI politologė doc. Dovilė Jakniūnaitė
Kodel sujudo Armenija?
Balandžio antroje puseje staiga po ilgesnes pertraukos isgirdome daugiau žinių is
Armenijos - salyje prasidejo protestai, atsistatydino premjeras, protestai nustebinę net
pačius armenus vis tiek nesiliove, ir komentarą rasant jie vis dar tęsesi. Kas nutiko?
Tam suprasti riekia atsigręžti į dvidesimties metų atgal. Armenijos politinis režimas
nera nei demokratinis, nei visiskai autoritarinis. Galime pavadinti jį svelniai autoritariniu. Nuo 1998-ųjų metų salyje dominuoja viena, Armenijos respublikonų, partija,
kurios lyderiai ir tapdavo prežidentais is pradžių desimtmetį valde Robertas
Kočarjanas, paskui nuo 2008 iki 2018
m. - Šeržas Šargsjanas. Pastarojo antrajai kadenčijai artejant į pabaigą, politinis Armenijos elitas pradejo galvoti,
kaip islaikyti valdžios tęstinumą ir
stabilumą. 2015 m. sugalvotas buvo
pročeduriskai gal ir neklaidingas, bet
demokratiskai abejotinas budas - pakeisti konstitučiją. Šią priemonę dažnai
naudoja posovietinių valstybių vadovai,
visais budais besistengiantys islikti valdžioje - 2008 m. konstitučija buvo
pakeista Rusijoje ir tai leido Vladimirui
Putinui dar dvi kadenčijas isbuti
valdžioje, taip valdžią jau keliskart islaike ir Ažerbaidžano prežidentas.
Armenijoje darant konstitučijos reformą is prežidento buvo atimta daug galių ir pagrindine valdžia tapo premjeras. Nors kadenčiją baigiantis prežidentas Šargsianas prisiekinejo, kad jis nesieks premjero posto, balandžio viduryje
parlamentas premjeru paskyre butent jį. Šis sprendimas ir sukele didžiulį gyventojų
nepasitenkinimą ir jie isejo į gatves. Nepraejo ir savaite, ir naujasis premjeras atsistatydino - tačiau, kaip mineta, protestai nesiliove. Nors jų pretekstu buvo vieno žmogaus
paskyrimas ir siekis juo atsikratyti, tačiau protestai yra daug daugiau nei apie
konkretų politiką. Per pastaruosius dvidesimt metų Armenijoje susiformavo neskaidri,
korumpuota politine-ekonomine sistema, kurioje didžiąją dalį pelno ir naudos gaudavo maža grupe žmonių; salyje vyko didžiule emigračija, o visa ekonomika stagnavo.
Tad protestai rodo gilų nepasitenkinimą situačija bei esamu elitu. Akivaiždu - norisi
pokyčių, norisi naujų veidų politikoje. Ar ir kaip sie lukesčiai bus realižuoti - tai sužinoti dar teks.

Klausimai moksleiviams:
1. Ką žinote apie Pietų Kaukažo salį Armeniją? Kokia jos kultura, istorija, ekonomine padetis?
2. Po Šovietų Šąjungos griuties, buvusios Šovietų respublikos tapo nepriklausomos, Lietuva ir Armenija taip pat. Palyginkite, kaip toliau vystesi abi salys. Kokie pagrindiniai skirtumai yra dabar?
3. Kaip manote, kodel Baltijos salys tapo sekmingomis EŠ naremis, o Pietų Kaukažo salis
kamuoja didesne korupčija, pasienio konfliktai, mažesne demokratija ir sudetingesne ekonomine padetis?

4. Ką žinote apie Armenijos santykius su kaimynemis, ypač Ažerbaidžanu?
5. Kodel taika ir stabilumas svarbus Pietų Kaukažo regione?
6. Padiskutuokite, ar Armenijos protestai gali virsti rimtesniais neramumais?
7. Kaip reaguotumete, jei Lietuvoje nevyktų valdžios kaita ir tie patys lyderiai nesutiktų
apleisti vadovaujančių požičijų?
8. Kokie yra esminiai demokratinių santvarkų bruožai? Isvardinkite bent 4.

Opozicijos lyderis Nikolas Pašinianas kreipiasi į protestuotojus. Foto: CNN

Emma
Patyčios ir žiniasklaidos etika

Independent.co.uk: 2017 m. Didžiosios Britanijos interneto naujienų portale pasirodžiusiame straipsnyje rasoma apie Emmą Hulse, kuri nebuvo įdarbinta del savo isvaiždos. Internetiniame dienrastyje taip pat primenama apie situačiją, kai už tai, kad mergina atsisake aveti aukstakulnius, buvo issiųsta namo be atlygio.
Lnkgo.lt: balandžio 16-ąją rodytoje LNK laidoje „Yra, kaip yra“ moterys diskutavo apie
grožį – ar jis visuomet padeda siekiant karjeros?
Delfi.lt: raso, kad E. Hulse savo pasisakymais sąmoningai sieke sokiruoti, o neigiami komentarai jos neveikia, is jų ji pati juokiasi.
15min.lt: Deimante Baranauskaite raso apie tai, kaip E. Hulse tapo komerčines televižijos
įrankiu aukstiems žiurimumo reitingams pasiekti. Autore teigia, kad nors laidoje dalyvavo ir
daugiau pasnekovų, tačiau reklamose ir anonsuose demesys nelygiavertiskai buvo sutelktas
butent į sią pasnekovę. „Šios merginos pasirodymas yra vienas is labiausiai internetineje
erdveje atgarsį sukelusių atvejų, kuris, atsiradus naujai aukai, bus pamirstas. Kaip buvo pamirsta Šiaulių „milijoniere“, Dubajuje „modeliu“ dirbusi Kristina ir aibe laidos „24 valandos“
personažų. Is kurių, beje, keliems „svajonių jaunikiams“ buvo skirtas atskiras laidų čiklas
žmonų paieskai vykdyti. Žodžiu, visokeriopa pagalba paprastiems žmonems. Ir čia noretųsi
aiskios Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) požičijos. Nes jei laidoje nera keiksmų ir akivaiždžių nusižengimų, dar nereiskia, kad laida neturi žalingo moralinio poveikio
žiurovams. Jau nekalbant apie tai, kaip tos laidos smukdo žmonių intelektą“.
Delfi.lt: Nida Vasiliauskaite klausia, ar televižija tikrai negali buti kitokia, nei yra. Filosofe
aiskinasi, nuo kada televižija pradejo keistis ir kodel ji yra tokia, kokią matome dabar. Ji siulo atsisakyti požiurio: „Tu ir as juk suprantame, kad nieksybe ir nesąmone, bet yra, va, JIE,
mases, jiems to reikia, jie tokie, jie kitaip nesupras, reikia į juos atsižvelgti, orientuotis, rasyti, kalbeti atitinkamai“, nes adresatas yra „žmogus kaip as“, o ne „žmones kaip jie“.
„OLEG SURAJEV APIE“: O. Šurajevas savo savaitineje laidoje susiejo E. Hulse atvejį su Lietuvos komerčinemis televižijomis. Šu savitu humoru jis analižuoja laidą „Yra, kaip yra“, kaip
laidoje pristatomi personažai, kaip jie randami, kodel jie eina į tokias laidas ir koks tokių
laidų tikslas.
Tv3.lt: straipsnyje pristatoma interneto naudotojų reakčija po televižijos laidos „Yra, kaip
yra“ pasirodymo: isleisti marskineliai „Kai tu esi like per graži“, memai, pramogų pasaulio
atstovų pasisakymai soč. tinkle.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius
Visuomenes informavimo priemones savo veikloje privalo vadovautis keletu pagrindinių
prinčipų, kurie numatyti žiniasklaidos veiklą reguliuojančiame įstatyme. Viesosios informačijos rengejai, skleidejai, žurnalistai ir leidejai savo veikloje privalo vadovautis lygybes, pagarbos žmogui prinčipais, gerbti nuomonių įvairovę. Ar viskas aisku? Jeigu ne, tuomet Visuomenes informavimo etikos kodeksas dar paaiskina, jog žurnalistai, viesosios informačijos rengejai savo kuriniuose (tai reikstų ir komentaruose) turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių. Taip pat draudžiama žeminti ar saipytis is žmogaus pavardes, rases, tautybes, etniskumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualines orientačijos,
negalios ar fižinių trukumų, fižinių duomenų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs. Atrodo,
jog tai yra labai paprasti prinčipai. Tinka bet kuriam žmogui, taip pat ir žurnalistams. Ir nors
etikos taisyklese neparasyta, kad žurnalistams draudžiama tyčiotis, jei koks žmogus elgiasi
kvailai, keistai ar neįprastai, bet ar tik del to galima sakyti, jog tyčiotis is nenurodytų žmogaus savybių jau lyg ir galima? Tyčiotis is žmogaus apskritai del bet kurių priežasčių yra žema. Ar galima kritikuoti žmogų ir jo neįžeidinejant? Manau, kad taip. Juk argumentuota kritika visada geriau nei įžeidinejimas. Dar geriau yra žmonems patarti ir padeti, o ne viesai
juos aukleti. Ir tai ypač yra aisku, jei prisimename paprastą prinčipą - elgtis su kitais taip,
kaip noretum, jog ir su tavimi elgtųsi. Tai tinka ir neseniai per televižiją nesekmingai pasirodžiusios Emos atžvilgiu. Geriau užjausti, nei tyčiotis.

„OLEG SURAJEV APIE“

Klausimai moksleiviams:
1. Kokia jusų nuomone apie E. Hulse pasisakymus televižijos laidoje?
2. Kaip vertinate visuomenes reakčiją į E. Hulse pasisakymus laidoje ir interviu?
Kas ją paskatino?
3. Kaip sią reakčiją galima pavadinti? Ar tai patyčios?
4. Kaip reiktų vertinti LNK televižijos laidos komunikačiją („Fačebook“ puslapyje,
anonsus)?
5. Kaip vertinate televižijos laidą, į kurią mergina buvo pakviesta? Ar žiurite tokias
laidas? Kaip manote, koks tokių laidų poveikis žiurovams?
6. Ar temai atskleisti laidoje buvo parinkti tinkami pasnekovai? Kaip vertinate
pasnekovų atitikimą temai?
7. Ar tai, kad televižijos „laidoje nera keiksmų ir akivaiždžių nusižengimų, dar
nereiskia, kad laida neturi žalingo moralinio poveikio žiurovams“? Ar sutinkate su
D. Baranauskaites mintimi?
8. Ar LNK televižiją galima laikyti sočialiai atsakinga?

