Baigėsi pirmasis vasaros mėnuo, tad skubame jums pristatyti, kaip birželį mums sekėsi
komunikuoti skiltyje „Bendraukime“.
Pastarąjį mėnesį į portalo skiltį „Bendraukime“ buvo kreiptasi 48 kartus: LRT pasiekė 23 Jūsų
klausimai, 21 skundas/komentaras ir 4 pagyrimai visuomeninio transliuotojo komandai.
Šiuo metu LRT žiūrovams ir klausytojams aktualiausia tema – FIFA pasaulio futbolo čempionatas.
Ne vienam kilo klausimų dėl varžybų komentatorių pasirinkimo, jų emocionalumo ir gebėjimo
perteikti vykstančių rungtynių atmosferą. Norime atkreipti dėmesį, kad futbolo sirgalių yra įvairių:
vieni mėgsta emocingą komentavimą, kitiems patinka išgirsti bendros informacijos apie
žaidžiančias komandas, treti pirmenybę teikia varžybų stebėjimui be komentatoriaus balso.
Džiaugiamės, kad šį čempionatą mūsų žiūrovams ir klausytojams sekti padeda spalvinga
komentatorių komanda, kurioje kiekvienas komentatorius turi skirtingos patirties, savitą požiūrį į
futbolo žaidimą ir taip gali pasiekti įvairias futbolo aistruolių auditorijas.
Nemažai klausimų kilo ir dėl pačių futbolo transliacijų. Dalis žiūrovų skundėsi negirdintys varžybų
komentavimo. Reiktų atkreipti dėmesį, kad kiekvienas žiūrovas pats gali įjungti ar išjungti subtitrus.
Kaip tai padaryti trumpai papasakojome štai čia: https://www.lrt.lt/naujienos/tavolrt/37/217950/fifa-2018-ziurovams-primename-ka-daryti-jei-negirdite-lietuviu-komentatoriu.
Detalias video pamokas, parengtas pagal skirtingus televizorių modelius, esame įkėlę čia:
https://www.lrt.lt/tv-nustatymai.
Daug žiūrovų dėmesio sulaukė ir birželiui baigiantis rodyti pirmieji kultinio serialo „Tvin Pyksas“
sezonai. Mediatekoje pasigedusiems rodytų serialo serijų paaiškinome, kad kiekvienas filmas ar
serialas turi savo licenciją, kurioje nustatyta tvarka vadovaujamės viešindami turinį internete.
Licencija numato, kiek laiko filmas ar serialas gali būti internete, kiek serijų įkeliama vienu metu ir
t.t. Dėl šios priežasties „Tvin Pyksas“ į mediateką talpinamas du kartus. Apie šio serialo viešinimo
galimybes papasakojome čia: https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/37/217258/klausiate-atsakomekada-tvin-pykso-serijos-atsiras-mediatekoje , o į klausimus apie kitos produkcijos talpinimą
mediatekoje plačiau atsakėme čia: https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/37/217302/klausiateatsakome-kodel-kai-kurie-filmai-neikeliami-i-mediateka.
Tiek užduodami klausimus, tiek pareikšdami pastabas žiūrovai ir klausytojai atsiuntė ne vieną
komplimentą LRT komandai. Esame dėkingi už kiekvieną šiltą, motyvuojančią žinutę!
Šį mėnesį džiaugėtės LRT KLASIKOS laidomis „Klasikos sodai“, „Vakaro andante“, „Operos
vakarai“. Kaip mėgstamiausią radijo stotį ne kartą įvardijote LRT RADIJĄ. Gavome padėkos
žinučių už puikias transliacijas iš pasaulio futbolo čempionato, komplimentus siuntėte varžybas
komentavusiems Maksimui Vojevodinui, treneriui Valdui Dambrauskui.

