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Pranešimo planas
1. Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdţio leidţiamo laikraščio „Valančiukų aidas“ raida.
2.

Laikraščio „Valančiukų aidas“ dabartinės rubrikos.

3. Teisės aktai, reglamentuojantys ţurnalistų ir leidėjų veiklą.
4. Laikraščio „Valančiukų aidas“ straipsniams ir jų priedams (nuotraukoms, piešiniams,
plakatams ir pan.) keliami reikalavimai.
5. Laikraščio „Valančiukų aidas“ misija, vizija, strategija ir numatomos kryptys.
6. Praktinis uţsiėmimas.

1. Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio leidžiamo laikraščio „Valančiukų aidas“
raida
Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdţio laikraštukas „Valančiukų aidas“
leidţiamas nuo 2003 metų. Vyriausiasis „Valančiukų aido“ redaktorius buvo Vyskupo M.
Valančiaus blaivystės sąjūdţio įkūrėjas Juozas Kančys. Laikraštukas leidţiamas iš Vyskupo M.
Valančiaus blaivystės sąjūdţio sukauptų lėšų (jos gautos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės)
ir lietuvių išeivijos Jungtinėse Amerikos Valstijose paramos. Laikraštėlis išeina keturis kartus
per metus.
2008 metais „Valančiukų aido“ redaktore tapo Vyskupo M. Valančiaus blaivystės
sąjūdţio narė Jolita Malinauskaitė. Laikraštėlio redakcijoje dirba ir kiti savanoriai: Vytautas
Uogelė, Jonas Kvederaitis, Danutė Valentukevičiūtė, Karolis Zeltinis. Šiuo metu „Valančiukų
aido“ leidyba (maketavimas, spausdinimas) finansuojama pagal Lietuvos blaivybės fondo
paprojektį „Blaivi karta“ (pagal subsidijų schemą bendrai Lietuvos Respublikos, Europos
ekonominės erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti). Paţymėtina, kad
laikraštėlis platinamas nemokamai: bibliotekoms, valančiukų kuopoms, savivaldybių tarybų
švietimo skyriams, kurie perduoda mokyklų bibliotekoms ir t.t.
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Nuo 2009 metų „Valančiukų aidą“ galima skaityti ir interneto svetainėje adresu:
www.valanciukai.lt Be to, laikraštėlis talpinamas mokslinėje elektroninėje bibliotekoje adresu:
Nuo 2009 metų rugpjūčio mėnesio, Nr. 2 (33) leidinio medţiaga

www.ebiblioteka.lt
paskirstoma

į

dvi

dalis:

„VALANČIUKŲ

AIDAS“

ir

„Valančiukų

aidas

VALANČININKAMS“.
Šiuo metu svarbiausias „Valančiukų aido“ redkolegijos siekis yra laikraštėlio kokybė.

2. Laikraščio „Valančiukų aidas“ dabartinės rubrikos
Šiuo metu dominuoja tokios „Valančiukų aido“ rubrikos:
2.1. Sveikinimo skiltis;
2.2. Aktualijos (pristatomos, Pasaulio Sveikatos Organizacijos,Europos Sąjungos,
Lietuvos naujienos blaivybės srityje);
2.3. Gerosios patirties pavyzdţiai;
2.4. Teisininko skiltis (skaitytojas supaţindinamas su naujausiais teisės aktais, jie
komentuojami);
2.5. Interviu

(pristatomas

paţangus,

sveiką

gyvenimo

būdą

puoselėjantis

jaunimas,sportininkai, kitos iškilios asmenybės);
2.6. Senolių patirtis (aprašomos senosios blaivybės tradicijos);
2.7. Įvykių kronika (pristatomi valančiukų kuopų renginiai, konkursai, iškylos ir pan.);
2.8. Jaunimo kūryba (spausdinama valančiukų ir valančininkų kūryba, pavyzdţiui,
specialiai tam 2009 metais paskelbtas konkursas „2009 metai – 365 blaivios
dienos!“);
2.9. Juokai;
2.10. Skelbimai, reklama.

3. Teisės aktai, reglamentuojantys žurnalistų ir leidėjų veiklą
Leidţiant laikraštėlį ir rašant straipsnius svarbu gerai susipaţinti su šiais teisės aktais:
3.1. 1996 metų Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas (ţr. 1
priedą);
3.2. 1999metų Lietuvos Respublikos Autorių ir gretutinių teisių įstatymas (ţr. 2
priedą);
3.3. 2005 metų Ţurnalistų etikos kodeksas (ţr. 3 priedą).
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4. Laikraščio „Valančiukų aidas“ straipsniams ir jų priedams (nuotraukoms, piešiniams,
plakatams ir pan.) keliami reikalavimai
Straipsniai „Valančiukų aidui“ turi būti tokios struktūros:
4.1. Straipsnio pavadinimas;
4.2. Autoriaus vardas, pavardė (nesutrumpinti);
4.3. Autoriaus darbovietė, atstovaujama organizacija;
4.4. Straipsnio įvadas;
4.5. Dėstomoji dalis (temos aptarimas);
4.6. Straipsnio išvados (apibendrinimas);
Jeigu straipsnyje yra statistinių duomenų, paveikslų, lentelių, būtina nurodyti šaltinius,
iš kur jie yra paimti. Taip pat turi būti nurodyti nuotraukų, piešinių, plakatų ir pan. autoriai (vardas,
pavardė). Nuotraukos, plakatai, piešiniai ir pan. turi būti gros kokybės. Darbai autoriams
negrąţinami.

5. Laikraščio „Valančiukų aidas“ misija, vizija, strategija ir numatomos kryptys
Laikraštėlio „Valančiukų aidas“ misija – propaguoti kultūringą, blaivų ir sveiką
gyvenimo būdą tarp jaunimo bei suaugusiųjų valančininkų, plėsti blaivios kartos bendraminčių
ratą, ugdyti pilietiškumą.
Leidinio strateginės kryptys:
5.1. Kokybės politika (bus atliekama skaitytojų apklausa apie laikraštėlį);
5.2. Laikraštuko patrauklumo jaunimui siekis;
5.3. Laikraštėlio rėmėjų paieška;
5.4. Laikraštėlio sklaidos ir platinimo plėtotė.

6. Praktinis užsiėmimas
Seminaro metu rodomi trumpametraţiai filmai, o dalyviai turi parašyti straipsniuką:
sugalvoti jam pavadinimą, įvadą, aprašomąją dalį, parinkti tinkamas nuotraukas ir pan. Vėliau
savo straipsnius dalyviai pristato, diskutuojama.
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