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RÉAMHRÁ AN
CHATHAOIRLIGH

FÍS AN BAI

Tírdhreach na
meán in Éirinn ina
léirítear agus lena
múnlaítear an cineál
daoine atá ionainn.

MISEAN AN BAI

Tá an Misean roinnte ina dtrí
ghné ar leithligh mar seo a
leanas:
> Chun craolachán a rialú, a
chothú agus chun tacú leis ar
mhaithe leis an bpobal.
> Chun iolracht glórtha, tuairimí,
soláthraithe agus foinsí sna
meáin Éireannacha a chur chun
cinn.
> Chun ábhar éagsúil den scoth
arb ábhartha go cultúrtha é a
chothú do luchtanna féachana/
éisteachta Éireannacha.

LUACHANNA AN BAI

Is iad seo na croí-luachanna atá
faoi bhun oibríocht an BAI agus
atá mar bhunchloch dá bhéascna
eagrúcháin. Bímid:
Cóir – inár bpróisis, nósanna
imeachta, agus cinntí.
Neamhspleách – ag feidhmiú mar
rialtóir neamhchlaonta.
Saineolach – ag foghlaim dúinn
féin trí rannpháirtíocht, taighde
agus tiomantas don fhoghlaim
ghairmiúil.
Freagrach – inár gcinntí, inár
rialachas, agus inár n-acmhainní.

Dúirt an samúraí Seapánach
Miyamoto Musashi thiar sa
seachtú haois déag go gcuimsíonn
an straitéis súil a chaitheamh
ar radharc i bhfad uait amhail is
dá mbeadh sé in aice leat, agus
súil neodrach a chaitheamh ar
radharc in aice leat. B’fhéidir gurbh
iomarcach í an ilpheirspictíocht
úd i measc tírdhreacha éiginnte
sna meáin mar arbh é an t-athrú
leanúnach an t-aon ní seasmhach,
ach ní leor aon ní ach í féin chun
freagairt go héifeachtach do na
dúshláin a bheidh ag teacht aníos.
Bíonn feidhm straitéiseach
thábhachtach ag an BAI (Údarás
Craolacháin na hÉireann) chomh
maith lena fheidhm rialaitheach.
Sin í an chúis le seoladh an ráitis
straitéisigh, an tríú ceann dár gcuid
ó bunaíodh an BAI thiar sa bhliain
2009, agus an chéad cheann
leis an Údarás nua a ceapadh
thiar sna blianta 2014/2015.
Táthar tar éis é a mhúnlú le
hathbhreithniú cuimsitheach i
leith éifeachtacht na straitéise
roimhe seo, arb é comhairliúchán
cuimsitheach le geallsealbhóirí
agus measúnacht mhion den
chomhthéacs reatha atá ann.

Áirítear leis an gcomhthéacs sin
patrúin athraitheacha de thuairisc
na meán, den athrú teicneolaíochta,
den iomaíocht mhéadaithe, go
háirithe ó thar lear, agus an t-ioncam
laghdaitheach ón bhfógraíocht.
Creidimid go dtagann deiseanna
leis na dúshláin úd, lena gcinnteofar
má thapaítear iad go mbeidh rath
ar earnáil chlosamhairc na hÉireann
sna blianta amach romhainn. Is chun
na críche sin atáimid tar éis ráiteas
straitéise achomair a tháirgeadh
ina n-aithnítear an sprioc ar a
ndíreoidh an BAI a chuid iarrachtaí
thar an gcéad trí bliana eile.
Is é an pointe tosaigh atá againn ná
an creideamh go mbaineann sine
qua non leis an iolracht agus an
éagsúlacht le daonlathas sláintiúil.
Is í fís an BAI do thírdhreach
na meán in Éirinn ina léirítear
agus lena múnlaítear an cineál
daoine atá ionainn. Tá an friotal
‘an cineál daoine atá ionainn’
ceaptha chun ár n-oidhreacht
teangeolaíochta agus chultúrtha
uathúil a dhearbhú, agus gach sraith
éagsúil agus ilíoch le féiniúlacht
nó le féiniúlachtaí na hÉireann
i saol domhanda a chuimsiú.
Eagraítear cuspóirí an BAI do na
blianta 2017-19 faoi chúig théama
straitéiseacha: An Éagsúlacht agus
an Iolracht a Chur chun Cinn; an
Feabhas agus an Chuntasacht a

Ghnóthú; Cumarsáid a Dhéanamh
agus Tionchar a Fheidhmiú;
Luchtanna Féachana/Éisteachta a
Chumhachtú; agus an Nuálaíocht
agus an Inbhuanaitheacht
Earnálacha a Fheabhsú. Léirítear
le cuimsiú an dara téama ár
n-aitheantas do na dúshláin
phráinneacha sa limistéar seo.
Aithnítear sa ráiteas na torthaí a
mbeifear ag dúil leo faoin mbliain
2019 i ndáil le gach cuspóir.
Áirítear leis na torthaí méadú i
dtáirgeadh agus infhaighteacht
an ábhair Éireannaigh, go háirithe
sa Ghaeilge agus forbairt na
samhlacha cistithe inbhuanaithe
don earnáil chlosamhairc. Is
uaillmhianach iad na cuspóirí úd,
ach creidimid gurb inghnóthaithe
iad le tionchar agus le tacaíocht
ónár ngeallsealbhóirí go léir.
Tá an BAI tiomanta chun a chinntiú
go mbíonn rochtain ag luchtanna
féachana/éisteachta Éireannacha
ar réimse ábhair den scoth agus
ar thuairimí lena mbaineann
ábharthacht teangeolaíochta
agus chultúrtha. Teastóidh
iarracht chomhordaithe agus
chomhoibritheach chun ár bhfís
a ghnóthú, ina mbeidh an BAI
tiomanta chun a chuid a dhéanamh.
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V TORTHAÍ FAOIN MBLIAIN 2019

b CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA

•

Fanann an meascán glórtha, tuairimí agus foinsí
nuachta agus ábhar cúrsaí reatha go láidir do
luchtanna féachana/éisteachta.

•

Rialúchán chun earnáil chraolacháin fhreagrach
agus chuntasach a ghnóthú.

•

•

Tá an réimse agus foinsí d’ábhar closamhairc den
scoth lena mbaineann ábharthacht chultúrtha a
bhíonn ar fáil, lena n-áirítear ábhar i nGaeilge, do
luchtanna féachana/éisteachta á mhéadú.

Ceannaireacht a léiriú san fhorbairt inbhuanaithe ach
caighdeáin arda sa chleachtadh comhshaoil, sóisialta
agus rialachais a shamhaltú agus a chur chun cinn.

•

Comhshaol nuálaíoch oibre a chur chun cinn lena
n-inspreagtar, lena dtugtar dúshlán agus lena
bhforbraítear an BAI.

b CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA
•

Éascú do mheascán glórtha, tuairimí
agus foinsí nuachta agus cúrsaí
reatha sna meáin chlosamhairc lena
bhfeabhsaítear an díospóireacht
dhaonlathach agus an tsaoránacht
ghníomhach in Éirinn.

•

•

Tá na meáin chlosamhairc Éireannacha níos
éagsúla ina n-ábhar agus i measc na ndaoine a
bhíonn páirteach ina dtáirgeadh.

Tírdhreach a chothú sna meáin
arb ionadaíoch agus inrochtana
d’éagsúlacht sochaí na hÉireann é.

•

Clárúchán den scoth sa Ghaeilge a
chothú agus a chur chun cinn.

An Éagsúlacht
agus an Iolracht a
chur chun cinn

STRAITÉISEACHA

•

•

An chruthaitheacht agus an
nuálaíocht a spreagadh mar
ghnéithe dearscnaitheacha
d’earnáil chlosamhairc na
hÉireann.
Aird mhéadaithe ar an
gcruthaitheacht agus ar
an nuálaíocht ar fud gach
gníomhaíocht den BAI a
chinntiú.
Saothrú le geallsealbhóirí
chun tacú le gnóthú
inbhuanaitheachta níos
mó d’earnáil chlosamhairc
na hÉireann.

•

Is rialtóir iontaofa ag gach
geallsealbhóirí é an BAI.

•

Aithnítear an BAI agus an
earnáil chraolacháin mar
shamhlacha den dea-rialachas
agus den fhreagracht
chorparáideach.

•

Tá béascna cheannaireachta
agus fheidhmíochta ag an BAI.

An Feabhas agus
An Chuntasacht a
Ghnóthú

FÍS
Tírdhreach na meán in Éirinn ina
léirítear agus lena múnlaítear an
cineál daoine atá ionainn.

b CUSPÓIRÍ
•

MBLIAIN 2019

Táirgeadh agus infhaighteacht an
ábhair chlosamhairc arb ábhartha go
cultúrtha é do luchtanna féachana/
éisteachta Éireannacha.

•

V TORTHAÍ FAOIN

MISEAN
An Nuálaíocht
agus An
Inbhuanaitheacht
Earnálacha a
Fheabhsú

Aithnítear an chruthaitheacht agus an
nuálaíocht mar shainchomharthaí
d’earnáil chlosamhairc na hÉireann
agus de ghíomhaíochtaí an BAI.

•

Forbraítear samhlacha cistithe
inbhuanaithe d’earnáil chlosamhairc
na hÉireann.

STRAITÉISEACHA

LUACHANNA

• Chun craolachán a rialú,
a chothú agus chun tacú leis
ar mhaithe leis an bpobal

• Cóir

• Chun iolracht glórtha, tuairimí,
soláthraithe agus foinsí sna meáin
Éireannacha a chur chun cinn

• Saineolach

• Neamhspleách
• Freagrach

• Chun ábhar éagsúil den scoth arb
ábhartha go cultúrtha é a chothú
do luchtanna féachana/éisteachta
Éireannacha

Cumarsáid a
Dhéanamh agus
Tionchar
a Fheidhmiú

Luchtanna
Féachana/Éisteachta
a Chumhachtú

V TORTHAÍ FAOIN MBLIAIN 2019
•

b CUSPÓIRÍ

b CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA
•

Tuiscint, rannpháirtíocht agus rannpháirteachas
an phobail i dtírdhreach éabhlóideach na meán
a fhorbairt.

An díospóireacht phoiblí
a chothú agus an beartas
a mhúnlú chun éascú do
thírdhreach bríomhar
dinimiciúil sna meáin.

V TORTHAÍ FAOIN MBLIAIN 2019
•

V TORTHAÍ FAOIN MBLIAIN 2019
•

Bíonn luchtanna féachana/éisteachta in Éirinn
níos nasctha, agus níos rannpháirtí leis an ábhar
closamhairc.

•

Tacaítear leis na luchtanna féachana/éisteachta in
Éirinn chun tuiscint níos mó a fhorbairt ar tháirgeadh
agus leithdháileadh an ábhair chlosamhairc, agus
chun bheith rannpháirteach ann.

Feiceann na geallsealbhóirí BAI mar ghlór
faisnéiseach, údarásach agus a fheidhmíonn
tionchar ar chúrsaí na meán.

