Pirmąjį 2019 metų mėnesį į „Bendraukime“ skiltį atkeliavo 54 Jūsų komentarai. Tai – vos antras
kartas, kuomet per mėnesį mus pasiekusių laiškų srautas perkopė pusšimtį.
Nemažai žiūrovų ir klausytojų į mus kreipėsi dėl laikinų trikdžių mediatekoje: per vėlai įkelta laida,
neveikiantis įrašas ir pan. Kaip jau ne kartą minėjome, portale šiuo metu vyksta daugybė techninių
pasikeitimų, dėl kurių tam tikros LRT.LT esančios funkcijos gali būti laikinai sutrikusios. Galime
patikinti, kad informaciją apie nesklandumus gauname ir dirbame tam, kad kuo greičiau juos
pašalintume.
Keletą kartų sausio mėnesį rašėte ne norėdami pateikti konkretų klausimą, o tiesiog diskutuodami
mėgstamoje laidoje išgirsta ar jos inspiruota tema, pavyzdžiui, kompensuojamųjų vaistų įsigijimo
tvarka, užsienio kalba atliekamų muzikinių kūrinių transliavimas, LR Konstitucijos keitimas
referendumo nutarimu ir kt. Džiaugiamės matydami tokias žiūrovų ir klausytojų žinutes,
suprasdami, kad į atvirą diskusiją, konstruktyvų pokalbį įsitraukianti visuomenė – pilietiška
visuomenė. Kaip žiniasklaidos grupė dažnai negalime pateikti vienareikšmiškų atsakymų į rūpimus
klausimus, tačiau visuomet siekiame juos kelti, atkreipti dėmesį į visuomenėje vykstančius
pokyčius. Jūsų laiškų turinys patikina, kad tai – misija, kuri pildosi.
Kaip ir kiekvieną mėnesį, taip ir šįkart sulaukėme prašymų padėti atrasti reikiamą įrašą
mediatekoje: gavę jaukią žinutę apie radijo eteryje (tik, deja, neaišku, kokioje laidoje) kalbėjusią
senelę savo skaitytojams netrukus išsiuntėme konkretaus įrašo nuorodą, džiaugdamiesi, kad kaskart
pavyksta išspręsti ir tokias užduotis.
Ieškojote, kaip susisiekti su kūrybinėmis laidų komandomis; klausėte, kodėl nebetransliuojamos kai
kurios laidos. TV eteryje pasigedote komplimentų sulaukusio Sauliaus Pilinkaus vedamos laidos
„Daiktų istorijos“ – ji į LRT TELEVIZIJĄ grįžta jau kovą.
Pagyrimų pirmąjį metų mėnesį iš Jūsų sulaukė jau spėtas pamilti „Prototo“ žaidimas. Šiltus
linkėjimus siuntėte „Duokim garo!” vedėjams Loretai bei Stanislovui. Dėmesio negailėta ir LRT
OPUS radijo komandai: dėkojote už puikų grojaraštį, gyrėte radijo laidų vedėją Ingą Ramoškaitę.
Laiško sulaukė ir laidos „Atspindžiai. Paveldo kolekcija“ komanda: už „nuoširdų bendravimą ir
sukurtą labai šiltą laidą apie Adomynės dvarą“ padėką siuntėte laidos autorei Ingridai
Daraškevičiūtei.
Laiškais turtingas sausis žada, kad ir 2019-aisiais turėsime apie ką kalbėtis, ko klausti ir į ką
atsakyti. Bendraukime!

