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Dalyko anotacija
Dalyko tikslas – išnagrinėti ţiniasklaidos sistemos ir jos modelių kismą esminiais istorinės
raidos laikotarpiais. Uţdavinys – pasirinkus laikotarpį ir apibrėţtą ţurnalistikos funkcionavimo
problemą išsiaiškinti jos prieţastis ir pasekmes.
Dalykas, atsiţvelgiant į visuomenei reikšmingą politinę, socialinę, kultūrinę ţiniasklaidos
funkciją, aprėpia laikotarpį nuo 1787 iki XXI a. pr., pateikiant esminę raidos problematiką. Lietuvos
ţurnalistikos istorija yra nagrinėjama tarptautinės ţiniasklaidos patirčių kontekste. Unikalūs
ţurnalistikos skirtumai išryškinami iliustruojant reikšminiais visuomenei atvejais, į kuriuos siūloma
įsigilinti. Atsiţvelgiant į pamatinį ţurnalistikos veiklos veiksnį – spaudos ir valdţios santykius,
istorinės ţurnalistikos raidos tendencijos skirstomos pagal poţymius, kurie geriausiai leidţia jas
apibūdinti: t.y. ţurnalistikos kaip socialinio instituto ir jos sistemos susiformavimas ir raida; ţurnalisto
profesijos ypatumai ir ţurnalistikos samprata materializuojant spaudos laisvės idėją. Šie poţymiai
parodo ir ţurnalistikos įtaką kultūrai, viešajai etikai, idėjų pripaţinimui.
Laikotarpis nuo „ketvirtosios valdţios“ apibrėţimo (XVIII a., Edmundas Burke, 1787) iki
ţurnalisto profesijos atsiradimo yra ţiniasklaidos modelių ir išryškėjančių ţurnalistikos sistemos
veiksnių (XIX – XX a.) susiformavimo laikas. Studentas gali pasirinkti jo doktorantūros studijoms
naudingiausią laikotarpį, skyrių ir aspektą. Pasirinkus, suteikiama informacija apie papildomus
literatūros šaltinius ir studijų metodus.
I. Socialinis periodinės spaudos instituto atsiradimas ir žiniasklaidos sistemos susikūrimas.
1. Įvadas. Ţurnalistikos istorija: dokumento, socialinio konflikto, kultūros reiškinio studijos.
Politinė kronikų publicistikos ir pranešimų funkcija greta Valdovo ir Baţnyčios (Antikinės kultūros
kritikuoti valdţias kismas). Vilniaus universitetas: pirmojo laikraščio vaidmens trūkumai.
2. Socialinių, ekonominių ir politinių pokyčių prielaidos ţiniasklaidos sistemai susiformuoti XIX
a. II p. JAV ir Europoje: ţiniasklaidos kaip verslo subjekto atsiradimas; teorinė periodinės leidybos,
ţurnalisto profesijos ir ţurnalistinės veiklos atskyrimo nuo politinio pavaldumo ir tiesioginių politinių
įtakų charakteristika.
3. Spaudos draudimų Rusijos imperijoje metodai, prieţastys, aplinkybės ir pasipriešinimo
procesas XVIII – XIX a. Originali lietuvių periodika Maţojoje Lietuvoje: probleminė nacionalinio
tapatumo, socialinių konfliktų tematika Vinco Kudirkos (1858 – 1899) „Tėvynės varpuose“.
Lyginamoji „Varpo“ ir „Aušros“ charakteristika ţurnalistiniu aspektu (V. Kudirkos kritika „Aušrai“).
Politinių draudimų pasekmės ir jų reikšmė Lietuvos periodinės spaudos raidoje XIX–XX a. pr.:
pasipriešinimo publicistika ir jos lyderiai, kontrabandinė, oficialioji, alternatyvioji ir pogrindinė
ţiniasklaida. Profesionaliosios lietuvių ţurnalistikos formavimosi aplinkybės XX a.
4. XX a. ţiniasklaidos vaidmenys tarp dviejų pasaulinių karų: sinoniminė „propagandos“ ir
„ţurnalistikos“ terminų vartojimo problema. Ţurnalistikos ir politikos sąveika spaudos laisvės
sampratos aspektu JAV, SSRS, Europos valstybėse; 6 ţodţio ir spaudos laisvės mėnesiai Lietuvos
Respublikoje.
5. SSRS propagandos ir agitacijos sistema – komunistinio modelio atvejis. Vyriausiųjų redaktorių
– nomenklatūros pareigūnų funkcijos ir vaidmenys. Sovietinio periodo Lietuvos ţiniasklaidos sistemos

ypatumai. Propaganda, cenzūra, savicenzūra ir sovietinės spaudos funkcijos. Pirmieji ţiniasklaidos
vaidmens vertinimai spaudos laisvės kontekste ir socialinės atsakomybės teorija: Roberto M.
Hutchinso Spaudos laisvės komisijos (JAV) išvados dėl ţiniasklaidos ir ţurnalistų atsakomybės
visuomenėje (1947). Kritikiški išvadų komentarai.
6. Legalioji ir nelegalioji spauda nacistinės okupacijos metais. Alternatyvūs informacijos kanalai
gimtąja kalba. Pogrindinės spaudos vaidmuo partizaniniame pasipriešinime (1944–1953 m.), jos
ypatumai ir raida. Savilaidos reiškinys, jo atsiradimo prieţastys. Periodinė savilaida – atsakas sovietinei
propagandai. „Lietuvos katalikų baţnyčios kronika“ ir jos vaidmuo ţiniasklaidos raidoje.
7. Vaizdo ţurnalistikos funkcionalumas: fotografijos (XIX a.) virsmas fotoţurnalistika (XX a.).
Televizijos technologijų įtaka ţiniasklaidos sistemai, profesijai ir viešosios nuomonės sampratai nuo
XX a. vidurio. Lietuvos televizijos įsteigimas ir kaita visuomeninio transliuotojo link.
8. Sąjūdţio spaudos atsiradimas. Sąjūdţio įvykiai oficialiojoje spaudoje. Paskutiniai sovietų
valdţios bandymai kontroliuoti ţiniasklaidą. XX a. pradţios ir XX a. pabaigos sąjūdţių Lietuvoje
palyginamoji charakteristika spaudos laisvės aspektu: pirmojo dienraščio „Vilniaus ţinios“ ir „Sąjūdţio
ţinių“ funkcijos.
9. Spaudos laisvės, pasaulėţiūros ir ţiniasklaidos verslo ryšys Lietuvoje ir Europoje: jų įtaka
periodinės raidos plėtrai (XVIII–XXI a.). Ţurnalistikos kaip dokumento vaidmuo istorijos moksle.
Ţurnalistikos kritika formuojant viešąją erdvę (Prancūzijos karininko Alfredo Dreyfuso byla:
ţurnalistikos antisemitizmo ir šališkumo atvejis).
10. Ţurnalistikos rūšių formavimosi prielaidos: nuo informacinės link analitinės. Tiriamosios
ţurnalistikos atsiradimo JAV ir Europoje aplinkybės; Rusijos tiriamoji ţurnalistika XX a. pab. – XX
a.pr. Reportaţinės ţurnalistikos plėtra atsirandant radijui ir televizijai. Literatūrinės ţurnalistikos
funkcionalumas (ţurnalisto įspūdţio reikšmė: nuo Danielio Defo iki Johno Steinbecko, nuo Jurgio
Savickio (slp. Rimošius, 1890 – 1952) iki Ryszardo Kapuscinskio). 11. XX amţiaus pab. – XX a. pr.
Lietuvos visuomenės informavimo priemonės ir jų santykis su pasaulio masinės komunikacijos
sistemomis. Skaitmeninės ţurnalistikos pradţia (1999).
II. Kūrybinis žurnalisto profesijos pradas ir visuomeninis vaidmuo.
12. Ţurnalisto darbo metodologija: interviu metodo ir interviu ţanro atskyrimas XX a. I pusėje.
Orianos Fallaci interviu fenomenas (XX a. pab.).
13. Ţurnalistas – tyrėjas yra demaskuotojas. Autorinių tyrimų metodų suformavimas (Vokietija:
Günter Wallraff (WallraffLex); Rusija: Jurijus Ščechočichinas, Ana Politkovskaja – mirties istorijos).
Pulicerio premijos JAV ištakos, tikslai, tradicija: ţurnalisto Walter Duranty apdovanojimo uţ
publikacijas iš SSRS (1932) kritika; Jack Kelley (2002) apdovanojimo grąţinimas.
14. Antiamerikietiškų veiklų tyrimo komitetas 1947-1975 (House Un-American Activities
Committee) ir „juodieji sąrašai“ medijų asmenims. Politinės ideologijos raiška SSRS ţiniasklaidoje
stalinizmo, „atšilimo“ laikotarpiais; paslėptoji antisemitizmo raiška SSRS breţnevinio laikotarpio
medijose.
15. Slapyvardţio vartojimo prieţastis ir vaidmuo ţurnalisto karjeroje (Lietuvos ţurnalistikoje:
spaudos draudimo, Nepriklausomos Lietuvos, partizaninės spaudos laikotarpiais). Teisinio ţurnalisto
statuso kismas Lietuvoje per 100 metų laikotarpį.
III. Spaudos laisvės idėjos materializavimas (tarp filosofijos ir įstatymų leidybos XIX a. –
XX a.).
16. Johno Stuarto Millo spaudos laisvės / laisvės principai.
17. Kultūros ţurnalo (kultūros laikraščio) vaidmuo Vakarų Europoje (XIX a.): literatūros kritikos
ir pasaulėţiūros idėjų brendimas; konservatyvizmo, liberalizmo, marksizmo idėjų sąveika su kultūros
ţurnalistika. „Naujosios Romuvos“ ţurnalo ir sambūrio (organizacijos) reiškinys Lietuvoje 1931 –
1940. Juozo Keliuočio ţurnalistikos teorijos principai.

18. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių periodikos atsiradimo aplinkybės ir vaidmuo Lietuvos
laisvės byloje (1940 – 1990); šiuolaikinės išeivijos elektroninė ţiniasklaida – nacionalinės ţurnalistikos
raidos dalis.
19. Įstatymų leidėjų iniciatyva reglamentuoti periodiką XX amţiaus pirmoje pusėje (1919, 1935)
ir informacijos (ţurnalistikos) laisvės atspindėjimas Lietuvos teisės aktuose XX amţiaus pabaigoje
(1996).
20. Idėjų ir politinių programų atspindėjimas Lietuvos periodikoje 1900–1905, 1917–1940,
1989–2004 metais.
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