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ANALIZA TV ODDAJE BOGNEDAJ, DA BI CRKNU TELEVIZOR
Leta 2014 se je na slovenski televiziji pojavila nova oblika resničnostne oddaje –
oddaja Bognedaj, da bi crknu televizor. Oddaja izvira iz Britanije, nastala pa je v
produkciji Studia Lambert leta 2013. Diplomsko delo poleg pregleda resničnostne
televizije, opredelitve njenega žanra in značilnosti resničnostnih oddaj podrobneje
obravnava oddajo Bognedaj, da bi crknu televizor. Predstavljena je zgodovina
oddaje, format in pravila oddaje, sledi pa analiza trinajste epizode v četrti sezoni.
V nadaljevanju poskuša predstaviti elemente, ki se pojavljajo v oddaji in jih
osmisliti v zaključku analize. Avtorica predstavi ključne vizualne in zvočne registre,
ki vplivajo na dojemanje oddaje s strani gledalcev.
Ključne besede: televizija, resničnostna televizija, oddaja, gledalci

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE TELECAST GOGGLEBOX
In 2014, a new form of reality show appeared on Slovenian television – a show
titled Gogglebox. The broadcast originated from Britain, in the production of
Studio Lambert in 2013. In addition to a review of reality television in general, the
definition of its genre and its features, the thesis addresses in detail the reality
show Gogglebox. Presented are this telecast's history, format and guidelines,
followed by an analysis of the thirteenth episode of the fourth season. Hereafter,
the thesis aims to present the elements appearing in the show and interpret them
in the analysis. The author presents the key visual and acoustic registers, which
affect the perception of the broadcast by its audience.
Key words: television, reality television, show, audience
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1 UVOD
V diplomskem delu se bom posvetila analizi televizijske oddaje Bognedaj, da bi
crknu televizor. Oddaja je licenčna in je žanrsko opredeljena kot oddaja
resničnostne televizije, zato bom najprej predstavila nekaj osnovnih informacij o
televiziji in gledanju televizije, kjer bom predstavila kako in zakaj gledamo
televizijo in kaj od gledanja televizije sploh pričakujemo. Sledila bo predstavitev
resničnostne televizije od njenih začetkov pa do najpomembnejših značilnosti
resničnostnih oddaj. Tu bom skušala opredeliti tudi oddajo Bognedaj, da bi crknu
televizor ter najti njeno mesto znotraj resničnostne televizije.
Sledila bo predstavitev oddaje, kjer bom najprej prikazala osnovne podatke o
oddaji – kdaj in kje je nastala, kako je prišlo do slovenskega naslova oddaje ter
koliko časa jo že lahko spremljamo na slovenski televiziji. Predstavila bom tudi
družine, ki sodelujejo v oddaji, kako oddaja nastane, kako je umeščena v
televizijski spored ter njen potek.
V osrednjem delu se posvetim analizi. Najprej opredelim trajanje oddaje, nato pa
je prikazana struktura oddaje in delitev na ključne dele. Nadaljujem z natančnim
popisom dogajanja v oddaji, kjer zabeležim ključne informacije, ki so pomembne
pri nadaljnji obravnavi oddaje. Sledijo ugotovitve na podlagi analiziranega poteka
oddaje. Posebno pozornost posvetim tudi vlogi pripovedovalke, vlogi govorcev,
grafičnim prikazom, ki se pojavljajo v času oddaje, sliki, besedi in zvoku. Analizo
zaključim s tabelo, v kateri primerjam dve zaporedni oddaji in ugotavljam razlike
med njima.
Svoje diplomsko delo zaključim z izjavami ljudi, ki radi, ali pa tudi ne, gledajo
oddajo Bognedaj, da bi crknu televizor.
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2 GLEDANJE TELEVIZIJE
Televizija je tehnologija prenosa »slik negibnih ali gibajočih se bitij, stvari skupaj z
zvokom po radijskih valovih na daljavo« (SSKJ, 1994: 1385). Pogosto je označena
tudi z negativnimi vzdevki, kot so trotelkišta, elektronska varuška ali pa aparat za
poneumljanje. Televizija je za gledalce zanimiva, ker jo je zelo enostavno
uporabljati, saj lahko ležimo na kavču in s tipkanjem po daljincu preklapljamo med
številnimi programi (športne oddaje in prenosi, informativne, glasbene, kuharske,
zabavne oddaje, resničnostni šovi itd.). Gledalcem pravzaprav ni potrebno početi
nič, preprosto se prepustijo TV programu in uživajo. Televizija je torej neke vrste
pripomoček, ki nam krajša čas. Do neke mere smo se nanjo navezali, saj nas
lahko zabava in nudi raznovrstne informacije (ki si jih želimo, ali pa tudi ne).
Televizija nas vedno čaka na svojem mestu, pripravljena, da jo prižgemo. V
današnjem času pa televizijske programe lahko spremljamo tudi preko pametnih
telefonov in tabličnih računalnikov, torej jo lahko imamo ves čas ob sebi. Pred
televizijskimi ekrani se zbere pravzaprav celotna družba - od najmlajših pa do
najstarejših gledalcev.
Televizija pa ni le tehnologija prenosa slike in zvoka na daljavo, temveč je tudi
neke vrste prenosnik kulturnih oblik.
Breda Luthar televizijo označi kot eno najpomembnejših družbenih in kulturnih
praks. Je namreč predvsem domači medij, saj se televizijo uporablja predvsem
znotraj družine (1999: 101). Podobno o njej zapiše tudi Roger Silverstone (1994:
24): »Televizija je domači medij. Gledamo jo doma, ignoriramo jo doma in o njej
se pogovarjamo doma. Gledamo jo v zasebnosti in s člani družine ali prijatelji«.
Bojan Baskar (1993) pravi, da je televizija tista, ki je proizvedla novo družinsko
intimo, kar so pred leti z eksperimentom dokazali Japonci. Televizija je postala
pristen medij družinske intime in greje dušo družinskih članov.
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2.1 GLEDANJE IN POMEN TELEVIZIJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Obstaja razlika med gledanjem televizije in med gledanjem posamezne televizijske
oddaje. Televizijsko komunikacijsko razmerje ponuja dve možnosti, ki pa nista
ekskluzivni. Gre za ekstrema iste gledalske izkušnje. Lahko smo zelo zatopljeni ob
gledanju izbrane oddaje, lahko pa rečemo, da smo gledali oddajo, pa čeprav smo
si vmes pripravili večerjo ali pa opravili telefonski klic (Vogrinc, 1995: 141). Vidimo
lahko, da obstajajo različni načini gledanja. Gledanje TV oddaje ali filma doma
pred televizijskimi ekrani se razlikuje od gledanja filma v kinu. Doma nas vedno
lahko nekaj zmoti: telefonski klic, žeja in podobno, zato enostavno vstanemo
izpred televizije. In ker smo gledalci med seboj zelo različni – tudi po pozornosti, ki
jo namenjamo TV programu, je »strategija TV naravnana na nenehno snubljenje
pozornosti zaradi tega, ker upošteva, da se pozornost spreminja pri vsakem
posameznem gledalcu drugače« (prav tam, 140).
Televizijo lahko gledamo načrtno ali nenačrtno. Če jo gledamo načrtno, potem
točno vemo, kaj bomo gledali in kdaj je to, kar želimo gledati, na sporedu in na
katerem programu. V kolikor gledamo nenačrtno pa preklapljamo po programih in
se ustavimo tam, kjer se nam program zdi zanimiv. Tovrstno gledanje je
pravzaprav preganjanje dolgčasa.
Pri gledanju televizije se moramo zavedati, da gre za neke vrste komunikacijsko
razmerje – televizijsko komunikacijsko razmerje. Zanj je značilno, da povezuje
instanco televizije prek televizijskega zaslona z gledalcem (Vogrinc, 1995: 107).
Vendar pa je gledalec tisti, ki lahko televizijo vključi, kadar želi, prav tako pa tudi
izključi. Za TV komunikacijo je značilno, da je pošiljatelj eden, naslovljencev pa je
več. Pravzaprav nikoli ne vemo, koliko naslovljencev – televizijskih gledalcev je.
Ne moremo mimo tega, da televizija ponuja programe, ki so primerni za različne
starostne skupine gledalcev, pa tudi oddaje, ki so bolj namenjene ženskam in
tiste, ki so bolj v domeni moških. Tako lahko ob določenih urah in dnevih
pričakujemo oddaje za otroke (primer so otroške oddaje in risanke na sporedu ob
vikendih zjutraj) in pa oddaje za odrasle. Temu primerno se lahko tudi v družini
prilagaja spremljanje TV programa, v kolikor ima družina le en TV sprejemnik.
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Morleyeva analiza dejanskega vsakdanjega konteksta gledanja iz leta 1986
pokaže, »da vzorce gledanja določa struktura moči v družini in da je zlasti
pomembno, kdo (praviloma oče) z nadzorom nad daljinskim upravljalcem dejansko
odloča o izbiri gledanja« (Vogrinc, 1995: 67).
Ali enako velja za današnjo družbo? Vsekakor je danes dostopnost do televizije
bistveno večja, kot je bila takrat, številna gospodinjstva imajo dve televiziji,
nekatere programe pa se lahko spremlja tudi preko spleta. Lahko sklepamo, da
člani družin vedno bolj redko televizijo spremljajo skupaj.
Oddaja, ki jo analiziram v svojem diplomskem delu je postavljena v pozen večerni
termin, zato lahko sklepamo, da je namenjena odraslim gledalcem. Prav tako je za
oddajo značilno, da ekipa, ki ustvarja oddajo, sodelujočim družinam pripravi
posnetke, ki si jih nato ogledajo. Na podlagi ogleda oddaje zato ne moremo reči,
kdo od članov sodelujočih družin ima glavno besedo pri izbiri TV programa.

2.2 ZAKAJ GLEDAMO TELEVIZIJO IN KAJ OD NJE PRIČAKUJEMO
Ob iskanju primerne literature za pripravo svojega diplomskega dela sem naletela
na diplomsko nalogo Irene Rojko z naslovom Gledanje televizije v družini, kjer je v
predgovoru zapisala naslov pesmi Adija Smolarja Bognedaj, da bi crknu televizor,
ki je tudi naslov in uradna glasba TV oddaje, ki jo analiziram diplomskem delu.
Irena Rojko je v okviru svoje diplomske naloge intervjuvala pet družin, prav vse pa
so imele svoj TV sprejemnik v dnevni sobi na mestu, ki je bilo dobro vidno z vseh
strani. Zapisala je, da je »televizija tisti dejavnik, s katerim in pred katerim se
srečajo vsi člani družine«. Člani intervjuvanih družin so povedali, da televizijo
gledajo za sprostitev, zaradi informacij, za zabavo, za preganjanje dolgega časa in
podobno (Rojko, 2000: 42).
»Vključena TV je pogoj, da se lahko prepoznaš kot naslovljenec TV sporočila«
(Vogrinc, 1995: 112). Televizija gledalcu ponuja, da bi videl »tisto, kar si je vedno
želel videti, pa mu tega nihče ni pokazal« (prav tam, 113). Torej bi lahko rekli, da
od televizije pričakujemo, da nam nudi različne informacije, da nas zabava ter da
nam pomaga pri preganjanju dolgčasa.
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3 RESNIČNOSTNA TELEVIZIJA
Televizijski formati, ki prikazujejo navadne ljudi v različnih nepredvidljivih
situacijah, so stari skoraj toliko, kot je star medij televizije. Kot prototip
resničnostnih televizijskih oddaj se pogosto omenja producenta Allena Funta in
njegovo oddajo Candid camera, ki je bila prvič na sporedu leta 1948, prikazovala
pa je ljudi v smešnih, nenavadnih situacijah, ki so bili posneti s skrito kamero.1 Za
prvi pravi resničnostni šov v modernem pomenu pa lahko štejemo serijo An
American Family, ki jo je ameriška televizijska postaja PBS začela predvajati leta
1973 (Peterlin, 2011). Za predhodnice sodobnih resničnostnih oddaj pa lahko
štejemo

tudi

Barrisove

Zmenkarije

(The

Dating

Game,

1965-1973)

in

Mladoporočence (The Newlywed Game,1966-1974) (Zajc, 2005).
Oddaja, ki jo analiziram v svojem diplomskem delu je žanrsko opredeljena kot
»reality«, torej kot oddaja, ki sodi v okvir resničnostne televizije.
Resničnostna televizija je vseobsegajoča kategorija, ki vključuje širok spekter
zabavnih oddaj o resničnih ljudeh. Locirana je v območju med zabavo,
informacijami, dokumentarnimi oddajami in dramo. Že od samega začetka
resničnostne televizije se pojavljajo kritiki, ki ta žanr označujejo kot voajerističen,
poceni in senzacionalen. Obstajajo različni stili in tehnike, ki se uporabljajo pri
resničnostni televiziji: neprofesionalni igralci, nenapisani dialogi, nadzorovani
posnetki, ročne kamere, gledanje prizorov, ki se odvijajo pred kamero. Vendar pa
se je obravnava realnosti spremenila, saj je bila na začetku resničnostna televizija
povezana s posnetki na prizorišču dogajanja pri kršitvah javnega reda in miru ali
pa ob dejavnostih reševalne službe, v zadnjem času pa je povezana z vsem od
ljudi do živali, od rojstva pa do smrti (Hill, 2005: 2, 7, 41).
Novi resničnostni formati so novi zgolj po šokantni odkritosti, ki na stran potisne
predhodne resničnostne televizije, za katere je še bila značilna sramežljivost in
zadržki (Pribac, 2007).

1

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Reality_television, 21. 6. 2016

8

V današnjem času ljudje nimamo več prave zasebnosti, saj nas na vsakem koraku
spremljajo kamere (ko se sprehajamo po nakupovalnem centru, obiščemo banko,
pošto, knjižnico …), sledijo nam prek uporabe mobilnikov, računalnikov, uporabe
interneta in podobno. Ravno zato si vedno bolj želimo ohraniti svojo zasebnost
pred drugimi, hkrati pa smo tudi opazovalci in »voajersko uživamo ob razgrinjanju
zasebnosti drugih« (Pribac, 2007: 218). Pa vendar so nagrade, ki jih ponujajo
resničnostni šovi, kot je na primer Big Brother, tako mamljive, da so številni
kandidati pripravljeni prostovoljno pustiti, da so pod nadzorom kamer in
mikrofonov več tednov po 24 ur na dan, podrobnosti svojega zasebnega življenja
pa so pripravljeni deliti prav z vsakim, ki bi ga to zanimalo.
Ljudje, ki sodelujejo v resničnostnih oddajah so navadno ljudje, ki jih ne
prepoznamo po njihovih imenih in priimkih, temveč po tipu, ki jih označuje. Na
televiziji jih prikažejo tako, da gledalci čimprej ugotovijo katere vzorce
predstavljajo (Razac, 2007).
Resničnostna oddaja je žanr televizijske oddaje2. Žanri niso fiksne celote. Lahko se
razvijejo, modificirajo. Žanr je torej neke vrste dinamična kategorija, ki se oblikuje
glede na predstavitve, stil in konvencije (Luthar, 1992).

3.1 UMESTITEV ANALIZIRANE ODDAJE V OKVIR RESNIČNOSTNIH
ODDAJ
Med resničnostnimi oddajami je zagotovo najbolj prepoznavna oddaja Big Brother.
Prav tako med resničnostne oddaje sodijo naslednje oddaje, ki jih lahko
spremljamo na naših televizijskih programih: Bar, Kmetija: Nov začetek, Bilo je
nekoč, Gostilna išče šefa in številne druge. Oddaja Bognedaj, da bi crknu televizor
(v izvirniku Gogglebox) je žanrsko opredeljena kot reality, torej kot resničnostna
oddaja. Vendar pa se od ostalih oddaj razlikuje po tem, da je na sporedu le enkrat
tedensko, medtem ko je na primer Big Brother na sporedu skoraj vsak dan,
udeležence šova pa lahko spremljamo preko številnih kamer tudi 24 ur na dan,
seveda, če si kupimo dostop do ogleda v živo. Poleg tega lahko v oddaji Big
2

Wikipedia, https://sl.wikipedia.org/wiki/Resni%C4%8Dnostna_oddaja, 19. 6. 2016
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Brother gledalci tudi glasujejo za izselitev stanovalcev iz hiše, česar v oddaji
Bognedaj, da bi crknu televizor ni.
Vsekakor lahko rečemo, da oddaja Bognedaj, da bi crknu televizor sodi v skupino
resničnostnih oddaj, saj gledamo resnične ljudi, ki sedijo v svojih dnevnih sobah.
In kaj odlikuje oddajo? V članku Watching you, watching me: why C4 show
Gogglebox is set to go global3 lahko preberemo kaj o oddaji pravi Farah Ramzan
Golant, generalna direktorica podjetja All3Media, katere hčerinsko podjetje je
Studio Lambert, ki je ustvaril oddajo Gogglebox. Pravi namreč, da vsi radi gledamo
televizijo in govorimo o njej, ampak da šov v resnici ni o televiziji, temveč o
življenju ljudi, njihovih odnosih, njihovih dnevnih sobah in načinu, kako otroci in
starši govorijo o televiziji. Pravi tudi, da se v oddaji približamo realnemu času, saj
si ogledamo nekaj, kar se je zgodilo v zadnjem tednu. Gre za neke vrste kulturni
odziv na dogodke iz celega sveta.
Oddaja Bognedaj, da bi crknu televizor je nova podvrsta resničnostnih oddaj.
Zanjo je specifično, da spremljamo različne družine, ki so udobno nameščene na
kavču v svoji dnevni sobi in s prijatelji, partnerji ali družinskimi člani spremljajo
določene oddaje na televiziji, nato pa se o videnem in slišanem tudi pogovarjajo
med seboj. Mi, kot gledalci te oddaje, pa imamo priložnost, da vidimo, kar smo
vedno želeli videti: kako drugi gledajo televizijo.

Watching you, watching me: why C4 show Gogglebox is set to go global,
http://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/watching-you-watching-me-why-c4-show-gogglebox-is-set-togo-global-9012355.html, 20. 6. 2016
3
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4 TV ODDAJA BOGNEDAJ, DA BI CRKNU TELEVIZOR
Televizijska oddaja Bognedaj, da bi crknu televizor je torej oddaja, ki je žanrsko
opredeljena kot resničnostna oddaja. Od drugih resničnostnih oddaj, kot so Big
Brother, Kmetija: nov začetek, Bilo je nekoč, se loči po tem, da je na sporedu le
enkrat na teden, navadno v poznem večernem terminu, sodelujoči v oddaji (člani
družin) med seboj ne tekmujejo, prav tako gledalci pred televizijskimi ekrani ne
glasujejo oziroma nimajo vpliva na sodelujoče družine. Gledalci so le opazovalci
družin, ki spremljajo televizijski program v svoji dnevni sobi, v varnem zavetju
svojega doma. Gledalci lahko novice o oddaji spremljajo na domači spletni strani
Planet TV, na facebook profilu oddaje ter preko twitterja pa lahko »všečkajo« in
komentirajo oddajo oziroma dele oddaj in sodelujoče družine.

4.1 O ODDAJI
Televizijska oddaja Bognedaj, da bi crknu televizor je licenčna oddaja, ki je v
izvirniku imenovana Gogglebox. Gre za britanski resničnostni šov, ki je na sporedu
od 7. marca 2013 na programu Channel 4, nastala pa je v produkciji Studia
Lambert. V oddaji sodelujejo različni pari, družine in prijatelji, ki doma za svojimi
televizijskimi sprejemniki spremljajo tedenske televizijske oddaje. Oddaja je leta
2014 prejela nagrado BAFTA, leta 2015 in 2016 pa Nacionalno televizijsko
nagrado. V Britaniji so na božični dan leta 2015 predvajali mladinsko različico
Gogglesprogs, junija 2016 pa so jo uvrstili v TV spored.4
Format licenčne oddaje v žargonu pomeni, da je samo osnovni model oddaje isti
pri različnih licenčnih izvedbah, medtem ko so ekipe, ki oddajo ustvarjajo in
nastopajoči različni, prav tako različni pa so tudi detajli poteka oddaje. V tem se
razlikuje od TV serij ali filmov, ki so identični v različnih deželah, sem pa seveda ne
štejemo podnapisov oziroma sinhronizacije, umestitev oglasov in podobno.

4

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Gogglebox, 19. 6. 2016
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Slovenski prevod za oddajo Gogglebox bi bil »buljenje v škatlo«. Ker pri Planet TV
niso našli primernega prevoda za oddajo, so se obrnili na slovenskega glasbenika
Adija Smolarja, ki je znan po svoji uspešnici Bognedaj, da bi crknu televizor. Adi je
privolil, da se oddaja imenuje tako kot njegova pesem, hkrati pa je pesem postala
tudi uvodna in zaključna glasba za oddajo.5
Prva sezona oddaje je bila na sporedu jeseni 2014 in je bila sestavljena iz 15
oddaj. Druga sezona je bila na sporedu spomladi 2015, tretja jeseni 2015 in četrta
spomladi 2016. Vse tri sezone so bile sestavljene iz 13 oddaj, vsako sezono pa so
zaključili s štirinajsto oddajo, ki je bila kolaž najboljših izsekov iz celotne sezone.
Oddaja se je predvajala ob sredah zvečer na Planet TV.

4.2 SODELUJOČE DRUŽINE, PARI IN PRIJATELJI
V ekipi Planet TV so družine, pare in prijatelje (v nadaljevanju: družine), ki bi
sodelovali v oddaji, iskali sami, prek agencij in tudi prek različnih priporočil in
predlogov. Z vsemi družinami so bili opravljeni intervjuji. Glavna želja je bila, da
izberejo čim bolj povprečne družine, takšne ljudi, ki ne želijo postati zvezde in se
prek oddaje promovirati. Ravno zato niso želeli, da bi se družine na oddajo
prijavljale same.6 V četrti sezoni so bile v oddaji predstavljene in opazovane
naslednje družine7, pari in prijatelji:
»Zakonca Petrovič sta par, ki se vsem prikupita s svojo neposrednostjo in
ljubeznijo. Nedavno sta praznovala že 40. obletnico poroke. Spoznala sta se, ko je
imel Ljubo 19 let, Nadja 15, zdaj pa imata dva otroka ter pet vnukov. Ljubo in
Nadja zelo rada gledata televizijo, ki je pri njima prižgana kar cel dan. Rada hodita
tudi na koncerte in druge kulturne prireditve, Nadja je z vnuki obiskala celo Metal
camp. V njuno družino pa spada tudi psička Roxy. Že od nekdaj imata rada pse in
priznata, da so psi vedno bolj navezani na Ljuba kot na Nadjo.

5

Pogovor z izvršno producentko Simono Stražišar, 17. 5. 2016
Pogovor z izvršno producentko Simono Stražišar, 17. 5. 2016
7 Planet TV, http://www.planet.si/crknutv/druzine/, 19. 6. 2016
6
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Dika in Jasna Hušič sta sestri in živita skupaj. Dika ima svoj frizerski studio,
zanima jo tudi notranje opremljanje in dekoriranje, Jasna pa dela kot vzgojiteljica
v vrtcu ter za hobi šiva obleke. Jasna se zelo boji kač in zelo rada gleda kuharske
oddaje na televiziji, predvsem pa je zelo rada v družbi ljudi. Ima 16-letni hčerki
dvojčici, mož pa je žal pred šestimi leti umrl za rakom.

Slika 1: Zakonca Petrovič ter sestri Dika in Jasna Hušič.

Barbara in Stanko Vavpetič sta par sedem let. Oba sta bila že prej poročena in
imata iz prejšnjih zakonov dva otroka. Barbara ima svoj kozmetični salon, Stanko
pa je tisti, ki opravlja hišna opravila in vsak dan skuha kosilo. Je vnet zbiralec
receptov, najraje pa kuha juhe, saj so te Barbarina najljubša jed. Stanko rad
poskrbi za Barbaro in ji pred televizijo postreže s kakšnim dobrim koktajlom.
Barbara je medtem znana kot strastna ljubiteljica modre barve in tudi zato je svoj
kozmetični salon poimenovala kar Modrin. Par svoj prosti čas rad preživlja med
vožnjo z motorjem, saj imata vsak svojega, rada pa si privoščita tudi kakšen dober
obrok v restavraciji.
Slavica, Tina in Matjaž Sladič so sproščena družina, ki jo gledalci oddaje
Bognedaj, da bi crknu televizor spremljajo že od prve sezone. Slavica in Matjaž sta
velika oboževalca televizije in veliko svojega časa preživita pred malim ekranom,
pogosto tudi zaspita ob prižgani televiziji. Na televiziji smo ju sicer videli tudi v
oddaji Moj dragi zmore. Njuna hči Tina medtem televizijo spremlja v večernih
urah, ko si s svojim partnerjem pogleda kakšen film. Vsi trije hodijo v službo,
Matjaž pa je velik oboževalec nogometa in že od malih nog zvesti navijač
Liverpoola.
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Slika 2: Barbara in Stanko ter družina Sladič.

Petra in Goran sta poročena 12 let in imata dva sinova, Maksimiljana in Erika.
Erik si želi postati pilot in je velik ljubitelj vseh prevoznih sredstev, Maksimilijan pa
hodi k tabornikom in rad kolesari ter rola. Starša medtem rada kolesarita in
kuhata, Goran pa je tudi sam svoj mojster, saj popravi, izdela in sestavi vse, kar je
potrebno. V prostem času tako izdeluje raznovrstne makete in igra kitaro. Petra na
televiziji najraje gleda romantične filme, ob katerih se njena otroka zgražata. Sama
namreč raje igrata računalniške igrice. Trenutno je za njiju najbolj aktualna igra
World of Tanks.
Iztok in Tine sta bratranca, ki na televiziji rada spremljata priljubljene serije in
tudi nogometne tekme. Zanju so najbolj napete tekme med Real Madridom in
Barcelono, saj Iztok navija za Real, Tinetu pa srce bije za Katalonce. Tine je bil
jugoslovanski prvak v biljardu, nekdanjo državo je zastopal celo na svetovnem
prvenstvu v Las Vegasu. Sta zgovorna Štajerca brez dlake na jeziku, vedno
pripravljena za hec, hkrati pa sta oba tudi ljubeča očeta.

Slika 3: Družina Petrov in bratranca Iztok in Tine.
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Milka in Peter sta poročena že 52 let in imata dve hčeri. Pri gledanju televizije se
jima pogosto pridruži sosed Jože, ki je živinorejec, kmetijo s 30 kravami pa je zdaj
prevzel njegov sin. Milka in Peter sta velika ljubitelja psov, imata psičko Galo
pasme bernski planšar in sta včlanjena v klub lastnikov bernskih planšarjev. Rada
imata naravo in sprehode s psičko, pogosto se zadržujeta na svojem vrtu, na
katerem gojita zelenjavo, imata pa tudi koze ter kokoši. Tako zakonca Vražič kot
sosed Jože ne marajo nasilnih filmov, na televiziji si z veseljem ogledajo poročila.
Tanja in Mateja sta simpatični Štajerki, ki ju je združila poslovna in zasebna pot.
Tanja je kot voditeljica in kreativna producentka del jutranje radijske ekipe na
enem od komercialnih radijev, sicer pa, kot sama pravi, najbolj divje uživa v svojih
stand up predstavah. Mateja je po poklicu vizažistka in se s to dejavnostjo ukvarja
že od leta 2008. V delu vizažistke zelo uživa in ima svoj moto: "Moje delo je moj
hobi in živim za svoj poklic."

Slika 4: Zakonca Vražič in sosed Jože ter prijateljici Tanja in Mateja.

Ursula in Gregor sta par iz Kubeda, ki jima družbo na fotelju pogosto dela tudi
maček Miki. Ursula je bila rojena v Italiji, v otroštvu pa se je z mamo vrnila v
Slovenijo, kjer se je potem naučila še slovenskega jezika. Gregor je motorist, ki v
bendu igra klaviature, opravljanje izpita za motor pa načrtuje tudi Ursula. Ursula in
Gregor rada spremljata tekmovalne resničnostne šove, pri katerih so v ospredju
talenti, pa tudi avtomobilistične oddaje, predvsem Gregor pa ni navdušen nad
grozljivkami. Ob gledanju televizije se znata hitro razburiti, tudi zaradi različnih
mnenj, sicer pa si rada privoščita kakšen prigrizek in pijačo.
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Sašo in Aleš sta par, ki je skupaj že devet let, svojo predanost drug drugemu pa
sta tudi uradno registrirala. Sta zelo iskrena človeka brez dlake na jeziku, ki rada
potujeta in odkrivata nove dežele. Aleš, ki je odličen kuhar, v prostem času rad
poseda pred računalnikom in sočasno gleda televizijo, Sašo pa rad dobro je in se
zahvali s pomivanjem posode. Na televiziji, ki je pogosto prižgana od jutra do
večera, sicer najraje spremljata dobre filme in pogovorne oddaje, športni program
pa se na njunem zaslonu znajde bolj izjemoma. Na domačem fotelju jima družbo
dela tudi čivava Tara.«

Slika 5: Dva para: Uršula in Gregor ter Sašo in Aleš.

V članku Nekatere družine so odletele s Planet TV8 lahko preberemo, da ima
Planet TV pogodbe z družinami za eno sezono, da je za popestritev oddaje
smiselno družine tudi zamenjati ter da v tujini zamenjajo približno 30 odstotkov
gledalcev (družin). Vsekakor pa je želja po čim širšem spektru družin.
Predmet pozornosti gledalcev pred TV ekrani niso posamezni gledalci, temveč
imamo pred seboj spekter različnih, v realnosti pogostih, kombinacij parov in
družin. Vključeni so mlajši in starejši, sosedje, sorodniki, prijatelji, pa tudi geji in
lezbijke. Sklepamo lahko, da želijo ustvarjalci oddajo približati čim širši publiki,
predvsem starejši. V oddaji se namreč pojavita le dva najstnika, oddaja pa je
namenjena starejši populaciji.

8

Nekatere družine odletele s Planet TV, http://www.zurnal24.si/nekatere-druzine-odletele-s-planet-tv-clanek246710, 23. 6. 2016
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4.3 PRIPRAVA ODDAJE
Cilj vsakega producenta je, da oblikuje oddajo, ki se bo razlikovala od drugih oddaj
in s svojo prepoznavnostjo privabila številno občinstvo. Smiselno je, da inovativne
oddaje slonijo na že uveljavljenih osnovnih TV formatih, saj to zagotavlja uspeh
med gledalci (Jakopič, 2006: 26). To je Studiu Lambert dobro uspelo, saj je
oddaja Gogglebox v Britaniji izjemno dobro sprejeta, licence pa so kupile številne
druge države, med njimi tudi Slovenija, komercialna televizija Planet TV.
Snemanja za oddajo, ki je na sporedu enkrat na teden, potekajo enkrat ali dvakrat
tedensko v dnevnih sobah izbranih družin. Ekipa Planet TV pripravi vsebine, ki si
jih bodo družine ogledale in jih prinese s seboj na snemanje. Gre za posnetke
oziroma izbrane dele oddaj, ki so bile na TV programu v prejšnjih dneh, tako da si
družina ne ogleda oddaje v celoti. Medtem, ko družine gledajo posnetke, jih ekipa
posname. Želja je, da so družine čim bolj spontane. Vsak teden je pripravljenih
dvanajst vsebin, ki jih predvajajo družinam. Nekatere vsebine se namreč izkažejo
za zelo zanimive za gledalce (v tem primeru za naše družine), ne pripeljejo pa do
kakršnih koli komentarjev ali pogovorov, ki bi bili zanimivi za gledalce pred
televizijskimi ekrani. Ekipa tako izbere šest do osem vsebin in jih zmontira v
oddajo.9

Analizirana oddaja je torej zmontirana in potemtakem »ne implicira

'realnega' ali vsaj nepretrganega trajanja dogodkov na posnetkih« (Vogrinc, 1995:
123). Oddaja je torej sestavljena iz odlomkov različnih oddaj, ki so bile predvajane
na različnih televizijskih programih (Planet TV, POP TV, TV3 Medias …), zato ne
moremo reči, da snemane družine dejansko spremljajo TV program.
Oddaja je rezultat zelo zapletenega procesa, v katerem sodeluje veliko število ljudi
(Buddemeier, 1996: 53). Ekipa, ki sodeluje pri oddaji Bognedaj, da bi crknu
televizor (oddaja 1. junij 2016) je prikazana v naslednji tabeli (Tabela 1), dodane
pa so tudi nekatere druge informacije o oddaji.

9

Pogovor z izvršno producentko Simono Stražišar, 17. 5. 2016
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Pripovedovalka
Operaterji kamere
Tonski tehniki
Vodje ekip na terenu

Sabina Kogovšek
Luka Malovrh, Nejc Hafner, Alen Kirn, Rok Brglez
Tjaš Hujandi, Domen Babić, Mario Marolt, Blaž Pavlica
Nejc Kolmančič, Petra Grahovac, Biljana Milašinović, Taja
Stražišar
Asistenti vodij na terenu
Nina Zidarič, Vito Pešić, Urša Hunjadi, Enea Rebec
Audio & video tehnična FI Produkcija d.o.o.
oprema
Glasba
Bognedaj, da bi crknu televizor
Adi Smolar / Založba obzorja
Postprodukcija
Kaja Vrhovec Andrič, Snja Janjić, Snežana Gazdić, Gaja
Madžarevič, Jurij Panjan, Grega Košmrl
Postprodukcija zvoka
Primož Vozelj
Tehnična podpora
Bojan Boštjančič, Benjamin Svit Osojnik
Vodja tehnične ekipe
Izidor Farič / FI Produkcija
Montažer
Boris Gregurić
Koordinator produkcije
Petra Grahovac
Izbor vsebin
Nejc Kolmančič
Izvršna producentka
Simona Stražišar
Licenca
Studio Lambert Ltd./All 3 Media
Produkcija
Diverzija za Planet TV
Odgovorni urednik
Marijan Jurenec

Tabela 1: Ekipa, ki pripravlja oddajo ter nekateri drugi podatki o oddaji.

4.4 UMEŠČENOST ODDAJE V TV SPORED
TV oddaja Bognedaj, da bi crknu televizor je bila tekom sezone na sporedu na
Planet TV, in sicer ob sredah ob 22.40.

Slika 6: Umeščenost oddaje v TV spored, »printscreen« napovednika oddaje na www.planet.si.
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Oddaja, ki jo analiziram v diplomskem delu je zadnja v sezoni in je bila na sporedu
1. junija 2016 ob 20.40. V sredo 8. junija je bila na sporedu še zaključna/posebna
oddaja, ki je bila kolaž najbolje komentiranih TV vsebin iz celotne sezone. Prav
tako je bila predvajana ob 20.40.

Slika 7: Umeščenost analizirane oddaje v TV spored.

Televizijski program naslavlja gledalca kot virtualnega aktualnega gledalca z
»napovedovanjem sporeda kot koledarsko napredujočega cikla oddaj, ki jih bo
mogoče gledati napovedani dan ob napovedani uri« (Vogrinc, 1995: 125). Na ta
način pride tudi do sinhronizacije gledalca s TV programom.
Tovrstne oddaje so bile zasnovane tako, da bodo ponovljive oziroma predvajane
enkrat ali večkrat tedensko ob isti uri z namenom, da zagotovijo trdno zvestobo
publike (prav tam: 130).
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4.5 POTEK ODDAJE
Televizijska oddaja Bognedaj, da bi crknu TV se prične ob 20:40 in traja približno
50 minut. Ker je oddaja namenjena starejši publiki, se prične z opozorilom, da
vsebina ni primerna za mlajše otroke.
Najprej se vklopimo v dogajanje v dnevni sobi ene izmed družin. Sledi uvodna
špica, ki je povezana z vnaprejšnjim povzetkom vsebine oziroma napovednikom
vsebine. V nadaljevanju spremljamo sedem vsebinskih sklopov, ki so ločeni z
vmesnimi TV špicami. V vsakem sklopu spremljamo družino, ki oddajo gleda,
njihovo televizijo, kjer se predvaja oddaja ter tudi njihov odziv na vsebino. Za
povezovanje posameznih delov oddaje skrbi pripovedovalka. Oddaja se zaključi z
zaključno špico.
Zgolj enkrat nas med gledanjem oddaje prekinejo oglasi, in sicer v zadnji tretjini
oddaje, trajajo pa kar osem minut.
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5 ANALIZA TV ODDAJE BOGNEDAJ, DA BI CRKNU TV
5.1 TRAJANJE ODDAJE
Oddaja, ki je bila na sporedu 1. junija 2016, je trajala 54 minut in 35 sekund. V ta
čas je vključena tudi zaključna špica oddaje ter oglasi, ki so trajali od 39:26 do
47:32, torej dobrih osem minut.

5.2 STRUKTURA ODDAJE
5.2.1 Opis strukture oddaje
V spodnji tabeli (Tabela 2) je prikazana stroga struktura oddaje. Gre za razdelitev
na osnovne dele.
00:00

Pogled v dogajanje v dnevni sobi ene izmed družin

00:28

Uvodna špica, povezana z napovednikom vsebine oddaje (ta se iz oddaje v
oddajo spreminja)

02:00

Zaključek uvodne špice

02:55

Prvi vsebinski sklop

08:39

Vmesna TV špica

09:39

Drugi vsebinski sklop

15:05

Vmesna TV špica

16:01

Tretji vsebinski sklop

20:33

Vmesna TV špica

21:24

Četrti vsebinski sklop

27:40

Vmesna TV špica

29:05

Peti vsebinski sklop

35:22

Vmesna TV špica

35:52

Šesti vsebinski sklop

39:26

Oglasni blok in napovedni trenutne in prihajajočih oddaj

47:35

Vmesna TV špica

48:25

Sedmi vsebinski sklop

54:18

Zaključna špica

Tabela 2: Struktura oddaje Bognedaj, da bi crknu TV.
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5.2.2 Uporabljene vsebine v analizirani oddaji
V spodnji tabeli (Tabela 3) so prikazane vsebine, ki so bile predstavljene v oddaji,
ki je bila na sporedu 1. junija 2016 ob 20:40 na Planet TV.
Oddaja in ostale informacije o izbrani oddaji
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Znan obraz ima svoj glas
Gestmusic Endemol S. A./
Endemol international B. V. / Pro Plus / POP TV
Planet danes
Antenna TV SL / Planet TV
Bilo je nekoč
Strix / DRG Formats / Temma-X / Planet TV
Vroče z Leo
TV3 Medias / TV3 Medias
24UR
Pro Plus / POP TV
Preverjeno
POP TV / POP TV
Seks, laži in internetne afere
Mentorn Media / Discovery Communications Europe Ltd / TLC

Tabela 3: Vsebine v oddaji 1. 6. 2016.

5.2.3 Natančna predstavitev oddaje
V spodnji tabeli (Tabela 4) so opisani dogodki, kot si sledijo v oddaji. Poudarek je
na prizorih, ki si hitro sledijo eden za drugim. V razdelku opombe so zapisani
grafični prikazi, ki se pojavljajo na zaslonu. S krepkimi črkami so zapisane besede,
s katerimi pripovedovalka povezuje oddajo.
Opis dogodkov
Oddaja

se

Opombe

prične

z

opozorilom:

»Predvajana

programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko
neprimerni

za

mlajše

otroke,

zato

je

zanje

priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov«.
00:00

Vključimo se v dnevno sobo družine Sladić, kjer Pojavi se logotip
Matjaž preverja, ali bo balon počil, če sede nanj. Pok oddaje v levem
povzroči smeh, vidimo sproščeno vzdušje.

spodnjem kotu.
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00:28

Pričetek uvodne špice: Zasliši se umirjena glasba in Špica je
pripovedovalka spregovori: »V Sloveniji vsak sestavljena iz
večer

več

kot

pol

milijona

ljudi

gleda izbranih delov

televizijo. Odpravili se bomo za zaprta vrata preteklih oddaj,
dnevnih sob, da ugotovimo, kaj ljudje mislijo prikazane so
o televizijskih vsebinah, ki so bile na sporedu posamezne
zadnjih nekaj dni. Odkrijte, kaj si je Slovenija reakcije in
mislila ta teden.« Istočasno se slika premakne iz komentarji vseh
nočnega posnetka mesta v dnevne sobe sodelujočih sodelujočih
družin, vmes pa nekateri izmed njih tudi kaj družin.
spregovorijo, tako da je pripovedovalkino besedilo
večkrat prekinjeno.
01:13

Prikaz daljinca in glas pripovedovalke: »V tednu, Vmes so tudi
ko se sezona priljubljenih razvedrilnih oddaj posnetki družin.
počasi zaključuje, smo še vedno lahko gledali
veliko dobrega programa, med drugim tudi:

01:22

-

zahrbtni napad rokovnjačev v šovu Bilo je Kratka napoved
nekoč na Planet TV,

-

treh vsebin iz

da je Slovenija dežela samskih smo izvedeli oddaje. Na
v oddaji Preverjeno na POP TV,

-

ekranu se z

slikar Zmago Modic je za svoj atelje izbral belimi črkami
kar ulico.«

izpišejo podatki

V času napovedi vsebine se na ekranu prikaže o izbrani
odlomek iz oddaje, sledi pa komentar na odlomek vsebini, ki jo
ene izmed družin.

bodo družine
spremljale.

02:00

Pesem

Adija

Smolarja

–

slišimo

le

refren:

»Bognedaj, da bi crknu televizor, bognedaj«, na
ekranu pa je nočni posnetek mesta in na sredini
logotip oddaje.
02:08

Na ekranu se pojavi nočni posnetek ptičje hišice, V ozadju nežna
spodaj pa grafični prikaz twitter in facebook naslova glasba.
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oddaje. Prikaže še vrt in hišo, nato pa se preselimo
v dnevno sobo Barbare in Stanka Vavpetiča. Slika
pusti vtis, da smo bili na njunem vrtu.
02:18

Glas pripovedovalke: »Barbara in Stanko sta
organizirala velik piknik za vse sodelujoče pri
oddaji

Bognedaj,

da

bi

crknu

televizor.

Prijetna zabava se je zavlekla pozno v noč«.
S sliko smo še vedno pri Barbari in Stanku in njunem
zasebnem klepetu.
02:42

Preselimo se v dnevno sobo Jasne in Dike in
spremljamo njun zasebni klepet.

02:55

»Na odru sta se združila glasbenika s in xl ter Grafični prikaz
nas

dobesedno

okužila

z

neverjetno oddaje, s sliko

življenjsko energijo pri imitaciji glasbene gremo na
legende Tine Turner.«

odlomek.

Slika se ves čas menja, prikazuje oddajo, ki jo
družine gledajo, nato eno izmed družin, pa znova
oddajo in znova družino.
Prikaže tudi televizijo na omarici in vidimo lahko, da Izpiše se ime
Tanja in Mateja res gledata oddajo. Medtem, ko sta obeh prijateljic
prijateljici v sproščenem klepetu, v ozadju slišimo in njun kraj
zvok oddaje, ki so spremljata.
03:29

bivanja.

Znova vidimo oddajo Znan obraz ima svoj glas. Grafični prikaz
Družine spremljajo odlomek, kjer se Jana Šušteršič oddaje.
in Samuel Lukas preobrazita v Tino Turner.

03.33

V ozadju še vedno slišimo voditelja oddaje, medtem
pa se s sliko preselimo v dnevno sobo Saša in Aleša. Grafični prikaz
Opazujemo, kako resno spremljata govor voditelja, njunih imen in
pokaže še televizijo na omarici in oddajo, ki jo kraja bivanja.
gledata, potem pa sledi njun klepet, ki se navezuje
na oddajo. V ozadju se sliši oddaja, nato pa znova
preidemo na posnetek oddaje.
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03:50

Tokrat se menjavata slika oddaje ter slika Tineta in Ob prikazu
Iztoka, sledi še pogled na njuno televizijo, ki oddaje je
potrjuje, da res spremljata program. Tine in Iztok grafični prikaz
gledata televizijo in se pogovarjata o prikazanih oddaje, nato pa
vsebinah. Kamera od blizu prikaže Tineta, ki je bil še imena in kraj
ravno pri besedi. Na kratko pokaže odlomek oddaje.

bivanja Tineta in
Iztoka.

04:17

Preselimo se v dnevno sobo Jasne in Dike, ki prav Ob prikazu
tako spremljata oddajo. Kamera pokaže

kako oddaje je

gledata v TV ekran, sledi prikaz njune televizije in grafični prikaz
oddaje, ki jo spremljata. O oddaji se pogovarjata.

oddaje, nato pa
še imena in kraj
bivanja Jasne in
Dike.

04:43

Na kratko prikaže oddajo, nato pa kamera od blizu Ob prikazu
prikaže Matejo, znova televizijo, ki jo gledata s oddaje je
Tanjo, nato sledi njun pogovor. Menjuje se prizor grafični prikaz
njiju na kavču in prizor pogleda na televizijo.

oddaje, nato pa
še njuni imeni in
kraj bivanja.

05:16

Preselimo se na kratko k Sladičevim, nato k Barbari Ob prikazu
in Stanku, pa znova k Tinetu in Iztoku, vmes pa oddaje je
večkrat slika preskoči na oddajo, ki jo spremljajo ali grafični prikaz
pa na njihov televizor. Znova k Jasni in Diki in po le oddaje, nato pa
nekaj sekundah k Barbari in Stanku, pa nazaj k še imena in kraj
Tinetu in Iztoku, k Sladičevim, kjer smo malce dlje bivanja
časa. Ves čas pa slika preskakuje na oddajo, na posamezne
družino ali pa na TV, kjer se oddaja predvaja. družine.
Vrnemo se k Alešu in Sašu, pa vidimo, kako Tanja
uživa ob spremljanju oddaje, znova k Sašu in Alešu, Ob številnih
nazaj k Tanji in Mateji, kjer se zadržimo nekaj preskokov k
sekund dlje, nato pa že nazaj k Jasni in Diki, kjer družinam so
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smo tudi malo dlje, saj kar veliko komentirata vsakokrat
oddajo, potem gremo znova k Barbari in Stanku, vključeni tudi
Iztoku in Tinetu, kjer tudi ostanemo malo dlje časa, posnetki oddaje
saj na koncu celo vstaneta in zaploskata nastopu ali televizije,
Samuela Lukasa in Jane Šušteršič ob imitaciji Tine kjer se vidi, da
Turner. Znova smo s sliko pri Mateji in Tanji, ki se oddajo gledajo.
po komentiranju zapleteta še v bolj zaseben
pogovor.
08:39

Vmesna TV špica: S sliko smo v nočnem posnetku Nežna glasba. V
enega naselja in hiše.

levem spodnjem
kotu je logotip
oddaje.

08:48

S sliko smo pri Tanji in Mateji, ki klepetata o
prehrani.
Kar naenkrat je njun glas stišan, slišimo pa
pripovedovalko: »Za Tanjo je dobrodelni teden.
Vodila je več prireditev, kjer so zbirali denar.
Mateja pa se je predala ustvarjanju maske na
snemanju

novega

Naberšnikovega

filma.«

Glas pripovedovalke se stiša, znova pa slišimo
dekleti pri klepetu.
09:39

Prehod na nov vsebinski sklop. Pokaže se uvodna
špica oddaje Planet danes, nato pa se preselimo k
Barbari in Stanku, ki po dnevni sobi preganjata
muhe.

09:46

S sliko se preselimo v studio oddaje Planet danes.

*Smombie je okrajšava

»Nujno je biti na tekočem z najnovejšimi

za smartphone zombies.

podatki.

Nove

generacije

smombijev*

nenehno dihajo s pametnimi telefoni. Da je to
nevarno, so nas opozorili pri poročilih danes.«
Med pripovedovanjem nam slika prikaže zakonca Ob prikazu
Petrovič, ki sta ravno pri večerji, nato pa smo znova oddaje je
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v studiu, kjer nam voditeljica sporoča novico o grafični prikaz
uporabi pametnih telefonov. Slika se preseli v podatkov o
dnevno sobo Jasne in Dike, ki ugotavljata, kako se v gledani oddaji.
njuni družini uporablja sodobne telefone, vmes pa
slika preskoči na njuno televizijo, kjer je posnetek
sodobnih zombijev s telefoni. Znova se vrnemo na
odlomek oddaje, nato pa v dnevno sobo zakoncev Tu se pojavi
Vražič, ki program spremljata skupaj s sosedom. grafični prikaz:
Najprej vidimo, kako Peter spremlja televizijski Zakonca Vražič
program, nato pokaže njihovo televizijo, nato pa in sosed Jože,
vidimo klepet trojice pred TV ekranom. Sledi pogled Ribnica na
na oddajo, nato pa smo že pri Tinetu in Iztoku, ki se Pohorju. V
pogovarjata

o

predvajani

vsebini.

Tine

se ozadju slišimo

»razburja«, ker je bilo po sliki iz leta 1930, ki jo je zvok, ki ga
videl le nekaj dni nazaj, situacija menda podobna, le oddaja
da so bili namesto telefonov časopisi. Kamera tukaj televizija.
tudi posname Tineta od blizu. Nato pa se preselimo
k Mateji in Tanji, ki sta prav tako sredi debate o
odvisnosti od telefona. Sledi preskok nazaj na
oddajo, kjer voditeljica pove, da se je v zadnjem
času zaradi uporabe telefonov, ki med hojo kradejo
pozornost, zgodile številne prometne nesreče. Znova
pokaže Tineta in Iztoka, ki sta mnenja, da gre za
pretiravanje. Nato pa gremo k Jasni in Diki, ki sta
tudi sredi klepeta glede uporabe telefonov v
sodobnem času. Nato pa v oddaji, ki jo spremljata
prikažejo nekaj posnetkov nesrečnih dogodkov, ko
se sprehajalci zaradi zavzetega brskanja po telefonu
spotaknejo čez stopnice, padejo oblečeni v bazen,
se zaletijo v vrata dvigala ipd. Smešne situacije
nasmejijo obe gledalki. Slika preskakuje od smešnih
prizorov na Jasno in Diko, nato pa k Nadji in Ljubu, Pojavi se prikaz
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ki se prav tako smejita tem situacijam. Nato Ljubo imen in kraja
pove svojo zgodbo o podobni situaciji, ki pa ni bila bivanja Ljuba in
vezana na telefon, ampak se je zaletel v drog, ker je Nadje.
gledal za žensko.
Voditeljica pove, da so zaradi tovrstnih nesreč na
najbolj kritična mesta ponekod že postavili talne
semaforje. Preselimo se k Barbari in Stanku, ki se Pojavi se prikaz
pogovarjata o tem kako ona dva uporablja telefon.

imen in kraja

Znova vidimo oddajo, kjer voditeljica pove, da bivanja Barbare
obstajajo tudi mobilne aplikacije, ki zatopljene in Stanka.
uporabnike opozarjajo na nevarnosti, nato pa se
preselimo k zakoncema Vražič in sosedu Jožetu, ki
ne razumejo, zakaj potrebujemo telefon neprestano
pri sebi. S sliko se vrnemo k Mateji in Tanji, ki
klepetata o tej temi.
15:05

Vmesna TV špica: Ob nežni glasbi vidimo prizor Najprej je v
Ljubljane ponoči, ulico, po kateri se sprehajajo kotu logotip
ljudje, delavca, ki nekaj popravlja in znova ulico oddaje, nato pa
sredi mesta.

twitter in
facebook naslov
oddaje.

15:14

Vidimo vhod v blok, v ozadju pa že glasove družine Spremljamo
Sladič, ki jo potem tudi prikaže. Medtem, ko prizor, ko Tina
gledamo kaj se dogaja v njihovi dnevni sobi, in Matjaž
zaslišimo glas pripovedovalke: »Tina rada pleše. gledata
Prepričana je, da je naravni talent. Slavica posnetek na
rada poje, a le kadar je sama. Tiže (Matjaž) pa telefonu in
je skromno prepričan, da je talentiran prav za plešeta ob njem
vse športe v katerih se preizkusi.«

na kavču,
Slavica pa ju
opazuje.

15:40

Preselimo se k Nadji in Ljubu. Pogovarjata se o Ne prikaže
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majicah, ki jih imata na sebi.

njunih imen in
kraja bivanja.

16:01

S sliko se preselimo na nov posnetek, tokrat v šov Ob prikazu
Bilo je nekoč. Pripovedovalka pove: »Na posestvo posnetka je
so vdrli rokovnjači in zanetili pravi kaos. Kdo grafični prikaz
je koga ujel, kako ga kaznovati in kaj za njega podatkov o
iztržiti. Tako kot danes, tudi nekoč ljudje niso oddaji.
razmišljali usklajeno.«
Pokaže Tineta in Iztoka in Tinetov komentar, nato
na kratko oddajo, potem pa gremo k Tanji in Mateji Prikaz njunih
in njunemu pogovoru o oddaji. Prikaže njun imen in kraja
pogovor, vmes od blizu prikaže Matejo, pa tudi bivanja.
oddajo na njuni televiziji.
Nato od blizu prikaže Nadjo, ki Ljubu sporoča, kaj se
dogaja na posnetku, saj ga v tistem trenutku ni na
kavču ob njej. To potem tudi vidimo, ko prisede.
S sliko se preselimo k Alešu in Sašu, nato gledamo
posnetek oddaje na njuni televiziji, potem pa se
preselimo nazaj k Tinetu in Iztoku, kjer gledamo Prikaz njunih
njiju na kavču ter njuno televizijo z oddajo. Slika imen in kraja
preskoči k Tanji in Mateji, pa na njuno televizijo in k bivanja.
Ljubu in Nadji, pa tudi pogled na njuno televizijo.
Pokaže tudi Nadjo od blizu, kako gleda v TV
sprejemnik, nato pa nazaj k Tanji in Mateji, kjer
prav tako kaže njiju in njuno televizijo s programom.
Sledi premik k družini Sladić, pa tudi k njihovi Pisk ob
televiziji.

kletvicah.

Prvič v okviru te vsebine se preselimo v dnevno Prikaz njunih
sobo Barbare in Stanka, sledi tudi posnetek oddaje, imen in kraja
ki ga vidimo čez cel ekran.

bivanja.

Znova smo pri Nadji in Ljubu in posnetku njune
televizije. Tu se zadržimo malce dlje časa, saj se
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zelo zabavata ob ogledu posnetka.
Sledi premik k Tanji in Mateji, pa nazaj k Stanku in
Barbari, k družini Sladić, pa k Tinetu in Iztoku in se
vrnemo nazaj k Tanji in Mateji. Ves čas slika
preskakuje od posnetkov družine na kavču, na
posnetek njihove televizije, kjer se predvaja oddaja
in na posnetek oddaje prek našega celega ekrana.
Vsakič, ko prikaže posamezno družino ima vsaj en
član komentar na dogajanje v oddaji.
20:33

Vmesna TV špica: Ob nežni glasbi vidimo prizor V kotu levo
Ljubljane ponoči, ulico, po kateri se sprehajajo spodaj je logotip
ljudje, nato stanovanjski blok.

20:45

oddaje.

Preselimo se k Jasni in Diki. Pripovedovalka nam
pove: »Dika je samostojna podjetnica in svoj
frizerski salon odpre tudi kadar je bolna.
Jasna takih tegob nima, saj je vzgojiteljica v
vrtcu.«

Ko

zaključi

s

pripovedovanjem,

se

preselimo k Tanji in Mateji, kjer spremljamo njun
zasebni klepet, ki se ne navezuje na oddajo.
21:24

S sliko smo v dnevni sobi Aleša in Saša. »S Siolovo
storitvijo ogled nazaj smo v oddaji Preverjeno
izvedeli, da so samski ljudje dobri potrošniki.
Torej le ni naključje, da tako pogosto slišimo
o pozitivnih plateh samskega življenja.« Med
pripovedovanjem

vidimo

njuno

televizijo,

ki

prikazuje, da sta res uporabila storitev ogled nazaj.
21:37

Sledi preskok k Tanji in Mateji, kjer kamera od blizu
pokaže Matejo, nato pa njuno televizijo in odlomek
oddaje Preverjeno. Potem prikaže njiju na kavču, pa
znova televizijo. Spremljamo tudi njun klepet o njuni
pretekli zvezi, nato pa se preselimo nazaj k Alešu in Prikaz njunih
Sašu, kjer izvemo nekaj osebnih podatkov o enem imen in kraja
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izmed njiju.

bivanja.

Sledi prikaz oddaje čez cel ekran, nato pa skok k Grafični prikaz
Jasni in Diki, njuni televiziji in spet s sliko na njiju. oddaje.
Spremljamo njun klepet. Sledi prehod k Tinetu in
Iztoku ter Tinetovemu monologu.
Znova nam prikaže oddajo, vmes pa Milko, kako Prikaz njihovih
spremlja program, njihov televizor, nato od blizu imen in kraja
prikaže še Petra, pa znova televizijo, na koncu pa bivanja.
vse tri skupaj (tudi soseda Jožeta) na kavču.
Spremljamo njihov klepet, v ozadju slišimo zvok
njihove televizije. Posnetek Milke od blizu.
Znova sledi posnetek oddaje čez cel ekran.

Grafični prikaz

S sliko smo znova pri Tinetu in Iztoku, sledi preskok oddaje.
na njuno televizijo in nazaj na njiju. Znova Tinetov
monolog. Pokaže ga od blizu.
Vnemo se nazaj k Sašu in Alešu. Spremljamo njun
klepet o samskosti.
Pokaže posnetek intervjuja iz oddaje, nato pa smo s Prikaz njihovih
sliko pri Nadji in Ljubu, kjer Nadja komentira besede imen in kraja
intervjuvanke, vmes pa prikaže tudi njuno televizijo, bivanja.
da lahko vidimo na kaj se njene besede nanašajo.
Sledi tudi njun klepet.
Vrnemo se k Vražičevima in Jožetu, kjer Peter
razlaga svoje videnje na to temo. Kamera ga vmes
prikaže tudi od blizu, nato pa znova vse tri prisotne,
kako gledajo v televizor.
Še enkrat pokaže intervjuvanko, nato pa Matejo in
Tanjo, ki prav tako povesta svoje mnenje o tej temi.
Znova je pogled v dnevno sobo, kjer Tine Iztoku
razlaga, da ni tako enostavno biti samski, saj je imel
pred kratkim tako izkušnjo. Prikaže njuno televizijo,
pa njiju in znova njuno televizijo in njiju, tokrat pa
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se razgovori tudi Iztok in njuna debata postane zelo
zanimiva.
Ponovno se vrnemo k Jasni in Diki. Najprej pokaže
Diko od blizu, nato njuno televizijo in potem obe na
kavču. O temi razpravljata na podlagi svojih
izkušenj.
27:40

Vmesna TV špica: Ob nežni glasbi vidimo prizor V kotu levo
mesta ponoči, ulico, po kateri se sprehajajo ljudje, spodaj je logotip
nato hišo. Pridemo v dnevno sobo, kjer je Iztok že oddaje, pokaže
na kavču, Tine pa po dnevni sobi preganja mrčes. se tudi twitter in
Slika prikaže dogajanje, vmes pa tudi Tineta od facebook naslov
blizu. Ob dogajanju slišimo pripovedovalko: »Tine oddaje.
se je službeno udeležil zadnje nogometne
tekme

slovenskega

pokala.

Ni

potrebno

posebej poudarjati, da sta z Iztokom po
vijolični enajstmetrovki pošteno slavila.« Še
malu ju spremljamo, nato pa se ob malo glasnejši
glasbi preselimo na dvorišče stanovanjskega bloka in
nato k Ljubu in Nadji, ki sta sredi pogovora o
zasebnih zadevah. Vmes poseže pripovedovalka:
»Nadji se je zaradi prepiha vnelo oko. Sama
pravi, da zaradi slabe televizijske vsebine.
Ljubo pa se boji, da je nekaj oziroma nekoga
vzela pod drobnogled.« Sledi še nekaj besed
para.
29:05

Vidimo kratek odlomek naslednje vsebine.
S

sliko

smo

pripovedovalka

pri

Iztoku

pove:

in

Tinetu,

»Vroča

seksualno

terapevtko

biokemičnih

in

Lea

Grafični prikaz
ko
se

pogovorila

psiholoških

nam oddaje.
je

s
o

mehanizmih

moške in ženske menopavze. Kako šibka je
naša volja, ko zacvetijo hormoni na TV3
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Medias.«
Na kratko vidimo dogajanje v dnevni sobi Barbare in Grafični prikaz
Stanka, nato pa vidimo prispevek na celem ekranu. oddaje.
Vidimo, kako pozorno spremljata program Aleš in
Sašo, saj ju kamera pokaže od blizu, sledi pa njuna
televizija in oddaja, ki jo gledata. Nato je pogled na
njiju. Pogovarjata se o menopavzi, ki je tema
prispevka.
Znova vidimo oddajo na našem ekranu, sledi pa Grafični prikaz
pogled na Barbaro, nazaj na oddajo, pa posnetek od oddaje.
blizu, kako Ljubo gleda prispevek, nato na njun
televizor in na njiju z Nadjo, ko se pogovarjata o
prispevku. Potem vidimo dnevno sobo, kjer sta Prikaz njunih
Stanko in Barbara, v ozadju slišimo oddajo na imen in kraja
televiziji, ona dva pa se pogovarjata in zabavata ob bivanja.
tem.
Znova smo na oddaji, ki nam je prikazana čez cel Grafični prikaz
ekran, nato pa skok v dnevno sobo, kjer najprej oddaje.
pokaže Nadjo od blizu, nato njuno televizijo in nato
oba na kavču, ko se pogovarjata o povedanem v
prispevku. Sledi dnevna soba, kjer Tine in Iztok Ob neprimerni
sedita na kavču in poslušamo monolog Tineta. besedi zaslišimo
Pokaže ga tudi od blizu.

pisk.

Znova sledi posnetek oddaje na celem ekranu, nato Grafični prikaz
pa od blizu pokaže Petra, kako zavzeto spremlja oddaje.
oddajo, sledi pogled kamere na njihovo televizijo,
nato pa prikaže njih in spremljamo njihov pogovor.
Vrnemo se k Tinetu in Iztoku in njunemu klepetu,
vmes posnetek njune televizije.
Na kratko pokaže oddajo čez cel ekran, nato pa Diko Prikaz njunih
od blizu in pogled na televizor, ki ga imata z Jasno. imen in kraja
Sledimo njunemu pogovoru in preskakovanju slike in bivanja.
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bližnjega posnetka Dike na njuno televizijo, na njiju
na kavču in na oddajo čez cel ekran.
Vrnemo se k Tinetu in Iztoku, kjer spremljamo
enake prizore kot pri Jasni in Diki.
Znova vidimo oddajo čez cel ekran, nato pa pokaže
soseda Jožeta od blizu, kako z zanimanjem opazuje
predvajano vsebino (gola ženska sredi Ljubljane, ki
jo slikar Modic slika na platno) – vsebina, ki je bila
napovedana v začetku oddaje. Sledi pogled na
njihovo televizijo, nato pa prikaže vse tri in lahko
spremljamo njihov klepet o videni vsebini. V tem
delu se kljub preskokom in slike na ekranu, njihove
televizije in njih na kavču slika večkrat zaustavi prav
na sosedu Jožetu.
Preselimo se v dnevno sobo Jasne in Dike, ki imata
zanimiv pogovor o goloti v javnosti, zato je
posnetek, ki prikazuje njun pogovor razmeroma
daljši od predhodnih v tem vsebinskem sklopu.
35:22

Vmesna TV špica: vidimo nočni prizor vožnje V kotu levo
avtomobila po ulici, pogled skozi ogledalo, ki je spodaj je logotip
postavljeno na cesti in pogled na cerkev.

35:28

oddaje.

S pogledom smo v dnevni sobi, kjer se Aleš in Sašo
pogovarjata o knjigi s kuharskimi recepti, ko se
oglasi pripovedovalka: »Aleš razvaja svojega
Saša kot se le da. Najraje s kulinaričnimi
specialitetami.

Ko

pa

si

zaželita

nekaj

popestritve, si privoščita kitajsko hrano«. Sledi
še nekaj njunih besed.
35:52

S sliko se preselimo v dnevno sobo, kjer Stano
Barbari prinese pladenj s »poletnim paketom«.
Oglasi se pripovedovalka, ki že napoveduje nov V ozadju slišimo
vsebinski sklop: »Zemljevid priljubljenih pa tudi značilni zvok
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varnih turističnih destinacij se vedno bolj krči. oddaje 24ur.
Še dobro, da smo Slovenci tako zelo navezani
na Hrvaško, ki ostaja dobra izbira … so
povedali

v

oddaji

24ur

fokus«.

Med

pripovedovanjem smo videli tako oddajo čez cel
ekran, kot Tineta in Iztoka na kavču.
Sledi prikaz televizije, ki jo gledata Tanja in Mateja Prikaz njunih
ter njiju. Spremljamo njun pogovor o tem, kje je imen in kraja
varno dopustovati.

bivanja.

S sliko smo že pri Barbari in Stanku, ki se prav tako
pogovarjata o varnosti na dopustu.
Prikaže se oddaja čez cel ekran, nato pa spremljamo
pogovor med Tinetom in Iztokom, kjer znova Prikaz njunih
prevladuje govor Tineta. O tovrstnih potovanjih in imen in kraja
strahu pred njimi govorita tudi Sašo in Aleš.

bivanja.

Znova smo priča prispevku čez cel ekran, ko Grafični prikaz
spremljamo besede voditeljice.

oddaje.

Vrnemo se k Tanji in Mateji, njuni televiziji,
bližnjemu posnetku na Tanjo in njunemu klepetu,
nato pa spet k Iztoku in Tinetu, kjer je znova daljša Ob neprimernih
debata o videni vsebini oziroma vezana na vsebino. besedah
Vidimo še njuno televizijo, medtem ko v ozadju zaslišimo pisk.
neprestano teče njun pogovor. Prikaz Iztoka od tudi
blizu.
Spet smo na kratko na odlomku oddaje, nato pa v
dnevni sobi Barbare in Stanka, kjer je tokrat bolj
razpoložena Barbara, zato jo tudi kamera pokaže od
blizu, sledi pa pogled na njuno televizijo, kjer tudi
gledalci pred TV ekrani spremljamo vsebino, tokrat
je daljši tudi njun klepet.
39:26

Oglasni blok
Oglasni blok traja dobrih osem minut.
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47:35

Vmesna TV špica: Nočni pogled na mesto, hrib ter Grafični prikaz
vhodna vrata, pred katerimi leži pes, nato pa se twitter in
kamera bliža hiši.

facebook
naslova ter levo
zgoraj napis kaj
gledamo.

47:41

Priča smo klepetu zakoncev Vražič in soseda Jožeta.
»V dnevni sobi Milke Vražič sedita kar dva
častna občana Ribnice na Pohorju. Pred
šestimi leti je naziv dobil Jože, letos pa
Peter.«

48:25

Čez cel ekran se nam prikaže oddaja novega Grafični prikaz
vsebinskega

sklopa.

Pripovedovalka

pove: oddaje.

»Oglaševanje spletnih strani za nezvestobo
napeljuje ljudi, da se odmaknejo od moralne
drže, ki jo narekuje monogamnost. Seks, laži
in internetne afere.«
Med pripovedovanjem smo na hitro pogledali v
dnevno sobo zakoncev Petrovič, se na kratko vrnili
na oddajo, nato pa na bližnji posnetek Tanje,
televizije in nato obeh prijateljic, ki se zapleteta v
pogovor.
Sašo in Aleš s kavča gledata oddajo, vidimo še Prikaz njunih
njuno televizijo in spremljamo njun pogovor. Nato imen in kraja
znova vidimo del oddaje prek celega ekrana.

bivanja.

Vključimo se v pogovor med Tanjo in Matejo, nato Prikaz njunih
pa gremo s sliko k Ljubu in Nadji, ki se ob prispevku imen in kraja
zabavata.

bivanja.

Vrnemo se s sliko na cel zaslon, nato pa prvič v
oddaji k družini Petrov.

Prikaz njihovega

Najprej je slika Petre od blizu, nato slika njihove priimka in kraja
televizije, sledi pa pogled na njihovo družino, zbrano bivanja.
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na kavču, kjer je pri besedi predvsem Petra.
Vrnemo se k Tanji in Mateji ter njunemu klepetu v
zvezi s predvajano vsebino. Nato sledi pogled na
njuno televizijo in pogled od blizu na Tanjo. Še
vedno njun klepet.
Takoj prehod k Stanku in Barbari, nato pa na oddaje
čez cel ekran in pogled na soseda Jožeta od blizu. Grafični prikaz
Prikaže še njihovo televizijo, nato pa na njih in lahko oddaje.
spremljamo njihov klepet.
Znova vidimo odlomek oddaje, nato pa Petro od
blizu in njihovo televizijo, znova Petro in nato celo
družino in izmenjava nekaj besed z možem.

Grafični prikaz

Ponovno posnetek oddaje čez cel ekran.

oddaje.

Vrnemo

se

v

dnevno

sobo

Jasne

in

Dike, Prikaz njunih

spremljamo njun klepet o videni vsebini. Sledi klepet imen in kraja
Stanka in Barbare, kamera je nekaj časa s pogledom bivanja.
na njiju, vmes pa se preseli tudi na njuno televizijo.
Vključimo se še v klepet Ljuba in Nadje o varanju
partnerja, prav tako pa tudi prikaže njuno televizijo.
Vrnemo se na posnetek oddaje čez cel ekran, nato Grafični prikaz
pa kamera od blizu pokaže Milko. Znova oddaja in s oddaje.
sliko se vrnemo v pogovor med Ljubom in Nadjo,
slika pa večkrat preskoči od njiju na njuno televizijo
in nazaj.
Še enkrat se vrnemo na posnetek oddaje, nato od Grafični prikaz
blizu pokaže Petra, nato njihovo televizijo, potem pa oddaje.
vse tri na kavču. Pogovarjajo se o tem, kako je bilo
v njihovih starih časih drugače. Nato pa Jože zapoje
eno pesem, ki je v povezavi z njihovim pogovorom.
54:18

Zaključna špica:

Slišimo

Na levi polovici lahko preberemo informacije o uspešnico Adija
oddaji (ustvarjalce, kamermane, vsebine itd.).

Smolarja:
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Na desni polovici so posnetki članov družin in prizori Bognedaj, da bi
iz preteklih oddaj.

crknu televizor.

Tabela 4: Natančen opis dogodkov v oddaji.

5.2.4 Ugotovitve ob natančnem zapisu dogodkov v oddaji
Pri opisu poteka dogodkov sem skušala kar najbolje predstaviti dinamiko
zaporedja dogodkov. Pri tem sem opisala tudi različne situacije, ki vplivajo na
razumevanje koncepta oddaje. Navajam nekaj opisov in ugotovitev iz opravljenega
zapisa.
5.2.4.1 Posnetek od blizu
Večkrat se pojavi posnetek posameznega člana družine. Gre za sliko, kjer kamera
približa posameznikov obraz. Takih posnetkov je v oddaji kar nekaj, se pa pojavijo
takrat, ko želijo ustvarjalci oddaje prikazati, da posameznik zelo zbrano ali
zamišljeno gleda prispevek, ki je na televiziji. Tak posnetek je tudi v primerih, ko
se en član družine bolj razgovori o posamezni izbrani vsebini.

Slika 8: Posnetek od blizu.

38

5.2.4.2 Posnetek televizije, ki jo gledajo družine
Pogost prizor, ki se pojavi v oddaji, je pogled na televizijo, ki je postavljena na
omari v dnevni sobi družin.

Slika 9: Posnetek televizije, ki jo gledajo družine.

Tak prizor ustvarja vtis pristnosti dogodkov: naše družine zares sedijo na kavču in
to, kar nam pokaže kamera je tisto, kar gledajo.
V vsebinskem sklopu, ko so družine gledale oddajo Preverjeno na POP TV, je bilo
povedano, da so si oddajo ogledali s Siolovo storitvijo ogled nazaj. Da to res drži,
je bilo tudi prikazano. Tu se lahko postavi vprašanje o ne preveč prikritem
oglaševanju Siolove storitve.

Slika 10: Posnetek televizije, ki jo gledajo družine – ogled nazaj.
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5.2.4.3 Prikaz oddaje čez cel TV ekran
Eden izmed prizorov, ki je v oddaji zelo pogost je tudi prikaz oddaje/prispevka čez
cel televizijski ekran. Ko se pojavi takšna slika, je vedno prisoten tudi grafični
prikaz podatkov o oddaji, ki jo spremljamo v okviru posameznega vsebinskega
sklopa.

Slika 11: Prikaz oddaje čez cel TV ekran.

Prikaz oddaje oziroma prispevka čez cel TV ekran je še posebej pogost v primerih,
ko družine spremljajo oddajo v tujem jeziku. Namen tovrstnega prikaza je
vsekakor seznanitev gledalcev pred televizijskimi ekrani z vsebino, ki jo gledajo
družine. Na ta način lahko gledalci vidimo in slišimo vsebino, ki jo družine
komentirajo in ki so izhodiščna točka njihovih bolj ali manj zasebnih pogovorov.
Gledalci, ki oddajo spremljajo pred TV ekrani tako lažje sledijo komentarjem
članov družin.
Ena izmed značilnosti komercialnih TV programov je avtoreferencialnost,
nanašanje sama nase, v smislu omenjanja drugih oddaj istega programa v neki
oddaji. Pri oddaji Bognedaj, da bi crknu televizor težko rečemo, da je naloga
oddaje prav avtoreferencialnost, saj so od sedmih prikazanih vsebin v oddaji kar
tri vsebine s konkurenčne televizije POP TV, le dve pa s televizije Planet TV, ki
oddajo predvaja. Vsekakor je lahko prikaz podatkov o oddaji, ki jo spremljamo,
nevsiljiv način, kako privabiti gledalce tudi k ostalim oddajam, ki jih predvaja
Planet TV.
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5.2.4.4 Vmesna TV špica
V oddaji se poleg uvodne in zaključne špice pojavljajo tudi vmesne TV špice.
Vmesne špice se pojavijo pri prehodih med vsebinskimi sklopi. Sestavljene so iz
nežne glasbe in posnetkov mesta, naselja, ulice, vrta, hiše ali stanovanjskega
bloka. Posnetki so narejeni v večernih urah. To pusti vtis, da oddaja, ki je na
sporedu pozno zvečer, res poteka v tem času. Gre za primer sinhronizacije
imaginarnega časa dogajanja v oddaji z uro gledanja oddaje, s tem pa tudi
poseben primer sinhronizacije gledalca s televizijo.

Slika 12: Vmesna TV špica.

Praviloma se v levem spodnjem kotu vedno pojavi tudi logotip oddaje (slika 12). V
drugem delu vmesne špice se pojavita tudi twitter in facebook naslov. Pogosto se
vmesna špica zaključi s približevanjem slike stanovanjskemu bloku ali hiši. Takoj
za tem pa se s sliko preselimo k eni izmed družin. Prevzame nas občutek, da smo
pravkar vstopili v hišo, ki smo jo videli pred nekaj trenutki.

Slika 13: Vmesna TV špica, prikaz posnetka hiše tik pred posnetki v dnevni sobi.

Vmesne špice se med seboj razlikujejo, vsakič je prikazan drugačen večerni
pogled.
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5.3 VLOGA PRIPOVEDOVALKE
Pripovedovalka v oddaji je Sabina Kogovšek. To lahko preberemo v zaključni špici,
saj voditeljice v oddaji ne vidimo. Zgolj slišimo njen glas ob nežni pomirjajoči
glasbi. Gre za glas, ki ga slišimo, njegovega vira pa ne vidimo, torej glas ni
vizualiziran. Takšen glas Chion imenuje akuzmatični glas (Jakopič, 2006: 27).
Pripovedovalka ima v oddaji pomembno vlogo. Na začetku nam predstavi, kaj se
je v preteklem tednu dogajalo in napove tri vsebinske sklope, ki si jih bodo družine
ogledale v nadaljevanju oddaje. Pripovedovalka je prisotna ob pričetku novega
vsebinskega sklopa. S svojo napovedjo pove, kaj se je gledalo, v kateri oddaji in
na kratko tudi kaj se je v oddaji izvedelo. Poleg vloge napovedovalke novih
vsebinskih sklopov pa pripovedovalka med oddajo za nekaj družin predstavi nekaj
informacij o posamezni družini, na primer kaj so počeli v preteklem tednu, kakšne
imajo plane in podobno. Vedno pa najprej vidimo družino oziroma par v sproščeni
debati, ki se ne navezuje na predvajane vsebine. Njun pogovor je stišan, nato
spregovori pripovedovalka. Ko zaključi, se znova zasliši njun pogovor. Nekaj
primerov:


»Tine se je službeno udeležil zadnje nogometne tekme slovenskega pokala.
Ni potrebno posebej poudarjati, da sta z Iztokom po vijolični enajstmetrovki
pošteno slavila.«



»Nadji se je zaradi prepiha vnelo oko. Sama pravi, da zaradi slabe
televizijske vsebine. Ljubo pa se boji, da je nekaj oziroma nekoga vzela pod
drobnogled.«



»Aleš razvaja svojega Saša kot se le da. Najraje s kulinaričnimi
specialitetami. Ko pa si zaželita nekaj popestritve, si privoščita kitajsko
hrano«.



»Barbara in Stanko sta organizirala velik piknik za vse sodelujoče pri oddaji
Bognedaj, da bi crknu televizor. Prijetna zabava se je zavlekla pozno v
noč«.

Pri primeru Barbare in Stanka lahko govorimo o dodatnem prijemu, s katerim
pripovedovalka, kot predstavnica TV institucije, ki oddajo predvaja, poveča vtis
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realnosti na gledalca pred TV ekranom. Poročilo o zabavi prepričuje gledalce o
sklenjenosti in nepretrganosti tega, kar vidimo v oddaji in življenja nastopajočih
»onkraj dosega« televizije. Takšni dogodki hkrati premoščajo vrzel med ustvarjalci
oddaje in njenim »predmetom«.

5.4 VLOGA GOVORCEV – ČLANOV DRUŽIN
Člani sodelujočih družin ob spremljanju programa komentirajo videno in
komunicirajo z ostalimi člani družine. Komunikacija med člani družine je spontana.
Pogosto se zapletejo tudi v kak pogovor, ki se navezuje na njihovo zasebno
življenje in ni v celoti povezano z oddajo, ki jo gledajo. Na ta način njihovo družino
tudi bolje spoznamo in do neke mere vstopamo tudi v njihovo zasebnost. Njihove
spontane, iskrene, zabavne reakcije in komentarji ob izbranih vsebinah so ključni v
oddaji.
Ko analiziramo vlogo govorcev – članov družin, moramo vedeti, da gre za poseben
kontekst gledanja. Čeprav so govorci udobno nameščeni pred televizijske
sprejemnike v svojih dnevnih sobah, pa na njihovo obnašanje oziroma reakcije
zagotovo vplivajo člani snemalne ekipe, ki so prisotni na snemanju oddaje. Tu se
pojavi prvi pomislek, ali so govorci res lahko spontani in takšni, kot bi bili, če ekipa
ne bi bila prisotna v njihovi dnevni sobi. Govorci se zavedajo prisotnosti snemalne
ekipe. Že samo dejstvo, da vedo, da bodo posneti, prinaša določen izziv. Ker jih
snemajo, so najverjetneje pripravljeni bolj pozorno spremljati oddajo, saj se od
njih pričakuje, da se bodo na videno odzvali (pa naj bo to z besedami ali mimiko).
Ali torej lahko govorimo o tem, da so govorci zares spontani? Ali pa morda zaradi
prisotnosti kamer naredijo stvari, ki jih drugače ne bi? V nadaljevanju bom
predstavila interakcije in odzive znotraj družine ter družine primerjala med seboj.

5.4.1 Interakcije med člani družine
Z besedo družine so v diplomskem delu poimenovane tako družine, sestavljene iz
staršev in otrok, kot tudi pari, prijatelji, sosedje in bratranca. Kljub temu, da
snemanje ne poteka takrat, ko je neka oddaja zares na programu, pa se člani
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družin med snemanjem preoblečejo oziroma so posneti dvakrat. S tem ustvarjajo
vtis, da oddaje spremljajo v njihovih resničnih terminih. Družine, ki jih spremljamo
so iz različnih koncev Slovenije, zato so opazne tudi narečne prvine v njihovem
govoru (koroške, štajerske, gorenjske itd.).

5.4.1.1 Zakonca Petrovič
Ljubo in Nadja sta izmed vseh družin najbolj spontana. Delujeta sproščena, zdi se,
kot da sta v dnevni sobi zares sama. Poleg njiju je večkrat tudi njun pes. Njuni
komentarji so enakomerni, nihče od njiju ne prevladuje. Ena izmed intervjuvank ju
pozna tudi osebno in pravi, da sta na televiziji enaka kot ju pozna iz resničnega
življenja.

5.4.1.2 Dika in Jasna Hušič
Sestri sta v prvem delu najverjetneje promovirali firmo proteini.si, saj je imela
Jasna oblečeno majico s tem napisom, na mizi pred seboj pa sta obe imeli
plastenko, ki je prav tako imela ta napis. Ali je to njuna zamisel, ali pa je za to
poskrbela snemalna ekipa, žal ne vemo. Glede na to, da gre za posnetek iz uvodne
špice lahko sklepamo, da je stvar pripravila ekipa. Ko pa se med oddajo prvič
preselimo v njuno dnevno sobo, Dika na mizo prinese kokto, steklenici pa obrne
tako, da je napis dobro viden kameri, ki ju snema. Drugače pa Jasna in Dika
večinoma delujeta spontani, čeprav v nekaterih delih pustita drugačen vtis. Težko
rečemo, da je katera od njiju bolj dominantna v podajanju komentarjev.

5.4.1.3 Barbara in Stanko Vavpetič
Zanju je značilna barvna usklajenost. Vedno sta urejena tako, da so njuna oblačila
usklajenih barv, prav tako pa so z njima barvno usklajeni tudi okrasni predmeti v
njuni dnevni sobi (vzglavnik, prt, kozarec …), v tokratni oddaji tudi Barbarina
barva las. Iz opazovanja njunih interakcij dobimo občutek, da je Barbara
karakterno za odtenek »močnejša« od Stanka.
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5.4.1.4 Slavica, Tina in Matjaž Sladič
V družini Sladič je osrednji lik oče Matjaž, ki največkrat poskrbi za zabavno vzdušje
s svojimi komentarji in dejanji. Pridruži se mu hčerka Tina, žena Slavica pa je bolj
zadržana. Njihov položaj na kavču je vedno enak. Na levi strani televizijskega
ekrana je vedno Slavica, na sredini Tina, desno pa Matjaž. V analizirani oddaji se
pogovarjata predvsem oče in hči, mama pa je precej neaktivna in tiha.

5.4.1.5 Družina Petrov
Petra, Goran, Maksimiljan in Erik se v oddaji pojavijo šele v zadnjem vsebinskem
sklopu. Vsebina, ki jo spremljajo je torej Seks, laži in spletne afere. Najbolj je
zgovorna mama, ki brez zadržkov govori o spolnosti, kar kaže na odprt odnos
znotraj družine. Družina Petrov je edina, ki ima v oddaji tudi mladoletne otroke.

5.4.1.6 Iztok in Tine
Iztok in Tine sta bratranca. V njunem odnosu prevladuje gostobesednost Tineta, ki
se vedno zelo razgovori. Bistveno manjkrat svoje mnenje poda Iztok, ki pa bolj
prikimava in se strinja s tem, kar pove Tine. Prav tako reakcije Tineta za seboj
potegnejo Iztoka – ko npr. Tine vstane in zaploska izvedbi Samuela Lukasa in Jane
Šušteršič ob imitaciji Tine Turner, enako naredi Iztok.

5.4.1.7 Zakonca Vražič in sosed Jože
Tudi Milka, Peter in sosed Jože vedno sedijo na istem mestu. Peter ima svoj fotelj.
Gre za starejšo generacijo, ki ima temu primerne tudi komentarje. So zelo
umirjeni, pogosto pa izvemo, kako so določene stvari počeli oni v »starih časih«.
Največkrat spregovori Peter, sledi Milka, redkeje pa Jože. V tokratni oddaji je ob
zadnjem prispevku za razpoloženje v dnevni sobi poskrbel prav Jože, saj je zapel
pesem, ki ga je spominjala na dogajanje, ko so bili še mladi (pesem je bila v
povezavi s pogovorom, ki je bil posledica ogleda zadnjega vsebinskega sklopa).
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5.4.1.8 Tanja in Mateja
Sta vedno precej nasmejani. Sta prijateljici, kar se vidi tudi v medsebojnih
pogovorih. Televizijo najverjetneje spremljata pri Tanji, saj je Tanja vedno bolj
udobno nameščena na kavču, v kotu in bolj »po domače«. To lahko sklepamo tudi
iz prizora, ko Tanja Mateji pove, da je vesela, ker je vzela plastični krožnik. Njuni
odzivi, ki jih spremljamo, nam dajo občutek, da kamere nimajo vpliva na njiju.
Delujeta zares sproščeni in spontani, nobena ne prevladuje.

5.4.1.9 Ursula in Gregor
V nobeni izmed oddaj (v analizirani oddaji in oddaji, ki je bila na sporedu en teden
prej) ni posnetkov para – Ursule in Gregorja. Razlogov je lahko več. Ali sta
prekinila sodelovanje v oddaji, ali sta odsotna (dopust ipd.), ali pa so njuni
komentarji premalo zanimivi za gledalca pred televizijskimi zasloni.

5.4.1.10 Sašo in Aleš
Čeprav izgleda, da sta udobno zleknjena na kavču, je čutiti nesproščenost v
komunikaciji oziroma gledalec dobi občutek, da premislita, preden karkoli povesta.
Morda so tudi posnetki njunih komentarjev zato manj prisotni v oddaji. Tudi pri
njima na mizi v enem izmed posnetkov vidimo steklenici kokte, prav tako obrnjeni
proti kameri, ki ju snema.

5.4.2 Primerjave med družinami
Kot je zapisano zgoraj, v oddaji ne sodelujejo le družine (oče, mama, otroci),
temveč tudi pari, prijatelji, bratranci, sosedje. Zato težko naredimo konkretne
primerjave med njimi. Zanimivo bi bilo, če bi bila poleg družine Petrov še kakšna
družina z mlajšimi otroci, vendar pa zaradi predvajanih vsebin oddaja ni primerna
za mlajše otroke.
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Že v začetku diplomskega dela sem zapisala, da danes družine vedno manj gledajo
televizijo skupaj. Pa vendar je pred nami oddaja, kjer se nam predstavlja družina,
ki skupaj gleda televizijo. Eden izmed razlogov je zagotovo to, da bi bila gledalcem
pred televizijskimi ekrani oddaja nezanimiva, če bi gledali, kako posameznik gleda
televizijo. Opazovali bi zgolj kako sedi na kavču, ali zraven kaj je in pije, ali
spremlja program pozorno, ali se dolgočasi. S tem, da sta v družino vključeni vsaj
dve osebi, se nam ponudi nova in bolj zanimiva možnost – opazovanje
komunikacije med člani posamezne družine in primerjava posamezne družine z
ostalimi družinami, ki jih spremljamo v oddaji. Širši spekter parov in družin nam
tako ponuja tudi širši spekter medosebnih interakcij, hkrati pa ponuja več
možnosti za različne gledalce, da najdejo sebi ustrezno identifikacijsko točko.

5.5 NADNAPISI
Nadnapisi so grafični napisi, ki so podobni tistim, ki jih spremljamo pri
informativnih oddajah, sodijo pa med vizualne televizijske registre. Nadnapisi so
pomembni, saj olajšujejo gledanje in usmerjajo pozornost gledalcev. Pomagajo, da
oddaja dobi smisel, saj je oddaja skupek številnih posnetkov, ki jih urednik poveže
v celoto.
Napisi v analizirani oddaji se pojavljajo vsakič, ko na celem zaslonu vidimo oddajo,
ki jo družine spremljajo (ime oddaje, televizijo na kateri jo lahko spremljamo in še
nekaj drugih podatkov o oddaji). Pogosto je grafični prikaz tudi takrat, ko pokaže
družino (imena in kraj bivanja), vendar pa težko določimo pravilo, kdaj in zakaj so
ponekod so prikazi družine, drugod pa ne. Napisov ne najdemo, ko je posnetek
televizije v dnevni sobi skupaj z omarico, ko lahko vidimo, da družine dejansko
gledajo oddajo.
Na naslednjih slikah so predstavljeni različni grafični prikazi oziroma napisi.
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Slika 14: Primera grafičnih napisov.

Med grafične prikaze lahko vključimo tudi napise, ki prikazujejo twitter in facebook
naslov oddaje. Prikazan je z namenom, da bi oddajo spremljali tudi prek socialnih
omrežij.

Slika 15: Primera grafičnih napisov.

Ob začetku oddaje se v levem spodnjem kotu pokaže logotip oddaje. Logotip se
pojavi tudi v vsaki vmesni TV špici. To sicer ni napis, je pa vsekakor del vizualne
podobe, ki je pomembna za oddajo.

Slika 16: Logotip oddaje.
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5.6 VNAPREJŠNJI POVZETEK/NAPOVEDNIK VSEBINE
Iz strukture oddaje lahko razberemo, da pripovedovalka na začetku predstavi le tri
izmed predvidenih sedmih vsebin, ki si jih družine ogledajo. Napovednik je
pripravljen tako, da pripovedovalka najprej predstavi izbrano vsebino (oddajo, ki
jo bodo družine gledale in komentirale), ob prikazu oddaje se levo spodaj izpiše
ime oddaje, na kateri televiziji je bila predvajana ter še nekateri drugi podatki o tej
oddaji. Sledi kratek komentar ene od družin na videne prizore. Enako je za vse tri
vsebine. Ostale vsebine niso napovedane vnaprej.
Nobena izmed vnaprej napovedanih vsebin ni bila prva vsebina, ki so si jo ogledali.
Vnaprej predstavljene vsebine so najverjetneje takšne, ki naj bi gledalca
motivirale, da ostane pred televizijskim sprejemnikom. Ustvarjalci oddaje tako
»namignejo« kaj gledalci še lahko pričakujemo.

5.7 SLIKA IN BESEDA
Slika in beseda se v oddaji Bognedaj, da bi crknu televizor neprestano prepletata.
Če se osredotočimo le na prvo izmed predstavljenih vsebin lahko opazimo, da je
slika v le nekaj minutah preskočila kar dvajsetkrat od ene do druge družine, vmes
pa je bilo kar nekaj preskokov tudi iz pogleda na televizijo, ki stoji na omari v
dnevni sobi in na kateri se predvaja izbrana TV vsebina, na vsebino, ki se nam
gledalcem pred TV ekrani ponudi čez celoten ekran.
Četudi slika neprestano potuje od družine k družini in od prikaza vsebine čez cel
ekran ali pa pogled na televizijo na omari, pa ves čas sledimo dogajanju na
televiziji, saj nas ves čas spremljajo besede članov družin ali pa voditeljev gledane
oddaje. Prav tako je vedno prisoten tudi zvok. Zvok in slika sta zelo povezana in
skupaj povezujeta oddajo Bognedaj, da bi crknu televizor v zaključeno celoto. Prav
zato ju je težko obravnavati ločeno.
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5.8 ZVOK
»Govor sodelujočih v oddaji in glas pripovedovalca sta glavna slušna registra v
oddajah resničnostne televizije« (Jakopin, 2006: 36). Poleg govora in glasu
pripovedovalke imamo v oddaji Bognedaj, da bi crknu televizor tudi glasbo. V
uvodni in zaključni špici imamo znano uspešnico Adija Smolarja. Adijeva glasba je
v zelo skrajšani različici v uvodni špici (zgolj krajši refren), v zaključni špici pa
slišimo večji del besedila. Med oddajo pa je tudi umirjena, nežna glasba, ki je
predvajana na določenih mestih, in sicer: ko se iz enega vsebinskega sklopa
selimo na drugega, ko pripovedovalka razkrije, kaj je posamezna družina počela v
preteklem tednu, ko nam slika prikaže nočni prizor mesta ali pa naselja in hiše
naših družin. Lahko bi rekli, da so ti deli oddaje namenjeni neke vrste oddihu
oziroma umirjanju med intenzivnimi preskoki znotraj posameznih vsebinskih
sklopov.
Vsekakor ne moremo zanemariti zvokov, ki prihajajo iz televizije naših družin. Gre
za avtentičnost dogajanja, ko nam zvok in slika prikazujeta, da družina v danem
trenutku zares spremlja točno določeno oddajo. Četudi slika skače od družine k
družini, nam zvok omogoča, da ves čas sledimo dogajanju v prispevku, ki ga
družine spremljajo in tako ohranimo rdečo nit.
V enem delu smo lahko opazili, da sta bili Mateja in Tanja v klepetu, nato pa je
njun klepet utišan, s sliko pa ostanemo v enakem kadru. Takrat zaslišimo glas
pripovedovalke, ki nam pove, kaj sta dekleti počeli v preteklem tednu. Nato se
znova vrnemo v dogajanje »v živo« in lahko spremljamo njun klepet. Enako se
zgodi tudi pri nekaterih drugih družinah. Gre za neke vrste predstavitev preteklih
ali prihodnjih dogodkov posamezne družine.
V oddaji je bilo izrečenih tudi nekaj besed, neprimernih za predvajanje na
televiziji. Opozoriti je treba, da so bile neprimerne besede nekajkrat prekrite s
piskom, vendar pa ustvarjalci niso bili natančni, saj jim je kar nekaj kletvic ušlo in
smo jih lahko slišali.
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5.9 PRIMERJAVA MED DVEMA ODDAJAMA
V spodnji tabeli (Tabela 5) so prikazani ključni podatki dveh oddaj Bognedaj, da bi
crknu televizor, in sicer oddaje, ki jem jo analizirala (torej 1. junij 2016) ter
oddaje, ki je bila na sporedu teden dni prej.

Datum predvajane oddaje
Ura predvajane oddaje
Trajanje
Število vsebinskih sklopov
Število oglasnih blokov

Oddaja 1
25. 5. 2016
22:40
52:16
6
1

Oddaja 2: analizirana oddaja
1. 6. 2016
20:40
54:53
7
1

Tabela 5: Primerjava dveh oddaj.
Dolžini oddaj se razlikujeta za približno dve minuti. Obe imata le en sklop oglasov,
pri obeh pa so oglasi v drugi polovici oddaje.
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6 INTERVJU Z GLEDALCI
V času izdelave diplomske naloge sem povprašala ljudi okoli sebe, ali spremljajo
oddajo Bognedaj, da bi crknu televizor. Le eden izmed vprašanih je rekel, da je
(najverjetneje) gledal vse oddaje v tej sezoni, večinoma prek možnosti ogleda za
nazaj. Vsi ostali so oddajo gledali občasno. V tem delu predstavljam nekaj njihovih
izjav:


Ivana, 38 let: »Oddajo sem spremljala na začetku, sedaj je ne gledam več.
Sta pa v oddaji moja soseda, za katera lahko rečem, da sta na televiziji
enaka kot v resnici.«



Žiga, 19 let: »Tovrstnih oddaj ne gledam, ker v tem času raje počnem kaj
drugega.«



Vesna, 52 let: »Oddajo gledam občasno. Po navadi se takrat, ko je na
sporedu, ravno umirim po dolgem delovniku. Iz srca se nasmejim sosedu
Jožetu, ki televizijo spremlja skupaj z zakoncema Vražič. Njegova mimika in
izjave so res na mestu. Pa tudi Štajerki Mateja in Tanja sta simpatični.«



Simona, 50 let: »Oddaja se mi zdi brezvezna, zato je ne gledam.«



Zorica, 56 let: »Oddaja mi ni všeč. Preveč promovirajo sami sebe in
premalo povedo o vsebinah. Všeč so mi le Peter, Milka in sosed Jože, ki
delujejo res pristni.«



Damjan, 38 let: »Oddaje ne gledam, ker se mi zdi primitivna.«



Boštjan, 42 let: »Oddajo gledam skoraj vsak teden. Zdi se mi, da so dobri
komentarji, da preprosto povedo kar si mislijo. Oddaja mi je zanimiva.
Najbolj so mi všeč Sladiči.«
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7 ZAKLJUČEK
V današnjem času praktično ne srečamo človeka, ki doma ne bi imel televizijskega
sprejemnika. Televizija je postala del našega vsakdana in kot jo opredeli Baskar
(1993) je televizija postala pristen medij družinske intime, ki greje dušo družinskih
članov. Televizija je vedno na svojem mestu in čaka na nas. Kdaj in v kakšni meri
si jo bomo privoščili je seveda odločitev vsakega posameznika. Dejstvo je, da nas
številni programi mamijo s pestro ponudbo raznovrstnih oddaj. Že nekaj let so
med popularnejšimi oddajami tudi oddaje, ki sodijo v okvir resničnostne televizije.
Oddaje se med seboj razlikujejo, so vedno bolj inovativne, a vse slonijo na
univerzalnem vzorcu, ki ga le malo prenovijo. In to zagotovi uspeh.
Ena izmed takšnih oddaj je zagotovo Bognedaj, da bi crknu televizor (v originalni
različici jo poznamo kot Gogglebox). Nastala je spomladi 2013 v Britaniji v
produkciji Studia Lambert, v letih 2014 in 2015 pa je prejela kar nekaj nagrad. Že
jeseni 2014 smo svojo različico dobili tudi v Sloveniji. Oddaja se imenuje tako kot
uspešnica Adija Smolarja iz leta 1995, torej Bognedaj, da bi crknu televizor. Junija
se je iztekla že četrta sezona na komercialni televiziji Planet TV. Kot kaže je oddaja
dobro sprejeta med slovenskimi gledalci.
V diplomskem delu sem na kratko predstavila pomen televizije in gledanja
televizije, predstavila sem značilnosti oddaj, ki sodijo v okvir resničnostne televizije
in prikazala zakaj oddajo Bognedaj, da bi crknu televizor lahko umestimo med tako
imenovane resničnostne oddaje.
Sledila je predstavitev oddaje, kjer sem opisala osnovne informacije o oddaji,
načinu izbire družin, ki sem jih tudi predstavila. Opisan je tudi potek priprave
oddaje, ki vsebuje pripravo vsebin in način snemanja oddaje. Sledila je
umeščenost v televizijski spored ter kratek potek oddaje.
V glavnem delu diplomskega dela sem se posvetila analizi izbrane oddaje (oddaja,
ki je bila na sporedu 1. junija 2016). Najprej je zabeleženo trajanje oddaje s
pripadajočimi oglasi. Sledi prikaz strukture oddaje, kjer so predstavljeni ključni
sestavni deli, ter predstavitev izbranih vsebin, ki so bile prikazane v oddaji. V
53

nadaljevanju sledi natančen zapis poteka dogodkov v oddaji, dodam pa tudi
pomembnejše opombe. Iz zapisa je razvidno, da je oddaja sestavljena iz pogleda v
dogajanje ene izmed družin, uvodne špice, sedmih vsebinskih sklopov ločenih z
vmesnimi TV špicami ter zaključne špice.
Sledijo zaključki oziroma ugotovitve, ki so nastali na podlagi analize in zapisa
celotne oddaje. Kot ključne prikažem posnetke družinskih članov od blizu, prikaz
družinske televizije na ta način, da gledalci pred malimi ekrani lažje verjamejo, da
družine res gledajo televizijo ter pomen prikaza izbrane vsebine čez cel ekran.
Opredelim tudi vmesne TV špice, ki se pojavijo na prehodih med vsebinskimi
sklopi. Tu je ključna večerna idila, ki je prikazana ob spremljavi nežne glasbe in
učinkuje kot neke vrste umiritev pred novim vsebinskim sklopom, za katerega je
značilno hitro preskakovanje slike od družine k družini, na posnetek njihove
televizije ali pa na posnetek, ki ga vidimo čez cel zaslon.
Nekaj pozornosti namenim tudi vlogi pripovedovalke, ki skrbi za povezovanje
posameznih vsebinskih sklopov, hkrati pa nam zaupa tudi nekaj podrobnosti iz
življenja družin. Predstavljena je tudi vloga govorcev, torej članov naših družin, ki
jim izbrana vsebina predstavlja izhodišče za medsebojno komunikacijo s
preostalimi člani družine, kar pa je ključni del te oddaje. Sledi še predstavitev
vloge nadnapisov, vnaprejšnje predstavitve določenih vsebin, pomen slike, besede
in zvoka v oddaji.
Diplomsko delo zaključim z izjavami gledalcev, ki so si oddajo vsaj enkrat ogledali.
Ali je oddaja vredna ogleda je presoja vsakega posameznika. Ali zadovolji
gledalce? Glede na to, da se je iztekla že četrta sezona, lahko rečemo, da je
gledanost dovolj velika, da se oddaja še vedno snema. In ker svojo zasebnost
želimo obdržati zase, v tujo pa radi pokukamo, verjamem, da bomo oddajo v
prihodnosti še lahko spremljali.
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Kazalo slik


Slika 1: Zakonca Petrovič ter sestri Dika in Jasna Hušič.
Vir: http://www.planet.si/crknutv/druzine/, 20. 6. 2016.



Slika 2: Barbara in Stanko ter družina Sladič.
Vir: http://www.planet.si/crknutv/druzine/, 20. 6. 2016.



Slika 3: Družina Petrov in bratranca Iztok in Tine.
Vir: http://www.planet.si/crknutv/druzine/, 20. 6. 2016.



Slika 4: Zakonca Vražič in sosed Jože ter prijateljici Tanja in Mateja.
Vir: http://www.planet.si/crknutv/druzine/, 20. 6. 2016.



Slika 5: Dva para: Uršula in Gregor ter Sašo in Aleš.
Vir: http://www.planet.si/crknutv/druzine/, 20. 6. 2016.



Slika 6: Umeščenost oddaje v TV spored, printscreen napovednika oddaje na
www.planet.si.
Vir: http://www.planet.si/crknutv/o-oddaji.html, 20. 6. 2016.



Slika 7: Umeščenost oddaje v TV spored. Izrezek objave iz revije VIKEND, tedenska
priloga Dela in Slovenskih novic. 1226 / tv programi od 28. 5. do 3. 6. 2016.



Slika 8: Posnetek od blizu. Osebni arhiv.



Slika 9: Posnetek televizije, ki jo gledajo družine. Osebni arhiv.



Slika 10: Posnetek televizije, ki jo gledajo družine – ogled nazaj. Osebni arhiv.



Slika 11: Prikaz oddaje čez cel TV ekran. Osebni arhiv.



Slika 12: Vmesna TV špica. Osebni arhiv.



Slika 13: Vmesna TV špica, prikaz posnetka hiše tik pred posnetki v dnevni sobi.
Osebni arhiv.
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Slika 14: Primera grafičnih napisov. Osebni arhiv.



Slika 15: Primera grafičnih napisov. Osebni arhiv.



Slika 16: Logotip oddaje.
Vir: http://www.planet.si/imgs/504x284/2015/11/000464.jpg, 20. 6. 2016.

Kazalo tabel


Tabela 1: Ekipa, ki pripravlja oddajo ter nekateri drugi podatki o oddaji.



Tabela 2: Struktura oddaje Bognedaj, da bi crknu TV.



Tabela 3: Vsebine v oddaji 1. 6. 2016.



Tabela 4: Natančen opis dogodkov v oddaji.



Tabela 5: Primerjava dveh oddaj.
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