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POVZETEK
Specialistična naloga je nastala z namenom, da se na podlagi znanstvenih ugotovitev o
elektronski hrambi s teoretičnimi podlagami in praktičnim primerom predstavi postopek
elektronske hrambe na primeru Radia Slovenija ter posledice, ki jih je na tem javnem zavodu
pustila digitalizacija. Ker je zaključek tega postopka sovpadal z začetkom pisanja naloge,
primerljiva raziskava v Sloveniji še ni mogla obstajati, torej nam ponuja edinstven vpogled v
obravnavano temo. Glavne uporabljene metode so bile deskriptivna in kompilacija s študijem
domače in tuje literature, primerjava različnih praks na raziskovanem področju in analiza
dokumentov in pridobljenih podatkov. V teoretičnem delu smo predstavili osnove arhiviranja,
elektronske hrambe in hrambe zvoka, kar smo uporabili v praktičnem delu, ko smo analizirali
spremembe pri načinu dela na Radiu Slovenija. Ugotovili smo, da so zaradi digitalizacije na
področju radia in posledično na Radiu Slovenija nastopile velike spremembe. Te zadevajo
celotno strukturo javnega zavoda, poleg zaposlenih na drugi strani vplivajo tudi na
poslušalce. S primerjavo podobnih praks v tujini smo ugotovili, da je bil zajem materiala in
vzpostavitev sistema elektronske hrambe opravljen strokovno in v doglednem času. Naloga
služi kot dober primer, kako se lotiti elektronske hrambe s poudarkom na hrambi zvoka, saj
poda rešitve s celotnega obravnavanega področja in so ugotovitve lahko koristne za tistega,
ki se bo podobnega projekta še loteval.
Ključne besede: hramba, elektronska hramba, zvok, digitalizacija, radio
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SUMMARY
DIGITAL PRESERVATION IN PUBLIC INSTITUTES WITH A CASE STUDY
ON RADIO SLOVENIA ARCHIVES
Thesis was formed with the purpose and on the basis of scientific findings on electronic
storage with the theoretical basis and practical examples to present the process of electronic
storage in the case of Radio Slovenia and the consequences that it has on the public
institution and the impact digitization has made on it. Since the completion of this process
coincided with the beginning of this thesis, comparable survey in Slovenia has not been able
to exist, therefore, offers us a unique insight into the topic. The main methods used were
descriptive and the compilation of a study of domestic and foreign literature, comparison of
different practices in the surveyed area and the analysis of the documents and the
information obtained. The theoretical part presents the basics of archiving, electronic storage
and retention of sound, which was used in the practical part, where we analysed the changes
made on how Radio Slovenia works. We found that as a result of the digitization of
broadcasting services and, consequently, on Radio Slovenia major changes have been
encountered. They concern the whole structure of the public institution, in addition to
employees, it also has an impact on listeners. In comparison with similar practises in some of
the other countries, we found that the capture of the material and the establishment of a
system of electronic storage was carried out professionally and in a timely manner. The task
serves as a good example of how to deal with electronic storage with an emphasis on the
retention of sound as solutions across the whole of the field and the findings may be useful
for those who will like the project to be worked out.
Key words: storage, electronic storage, sound, digitization, radio
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1 UVOD
Zaključek procesa digitalizacije zvočnega arhiva javnega zavoda Radia Slovenija, ki
predstavlja začetek dolgoročne hrambe digitalnih zvočnih zapisov, nam ponuja izhodišče za
ovrednotenje in možnost analize konkretnih korakov z dognanji znanosti in stroke.
Spremembe so pomembne tako za sam javni zavod kot tudi širše na državni ravni, saj
določeni shranjeni zapisi predstavljajo tudi družbeno pomembno dokumentarno in arhivsko
gradivo.
V procesu, ki je trajal sedem let, je bilo zajeto vse zvočno gradivo Radia Slovenija, ki je tako
dosegljivo v sistemu elektronske hrambe. Gre za zelo pomembno novost, ki uvaja mnoge
spremembe v vseh fazah ustvarjanja radijskega programa in način dela vseh vpletenih ter se
odraža tudi pri vsebinah, ki jih medij ponuja.
Temo smo izbrali, ker je obravnavana snov pomembna tako z vidika problematike dolgoročne
hrambe zvočnih zapisov, ki je v Sloveniji še malo raziskana, kot tudi zaradi pomembnosti
gradiva javnega zavoda in procesov, ki pri tem potekajo danes in bodo tudi v prihodnosti.
Analiza digitalizacije radijskega arhiva namreč še ni bila izdelana in bo to prva taka raziskava
pri nas. Nekatere ocene so sicer nastale že pred začetkom in med samim projektom, po
koncu pa še ne. S pomočjo analize projekta digitalizacije zvočnega arhiva Radia Slovenija se
lotevamo iskanja odgovorov na izzive dolgoročne elektronske hrambe zvočnih zapisov in
analiziranja ter ovrednotenja konkretnih rešitev omenjenega primera.
S primerjavo konceptov klasične in elektronske hrambe želimo opredeliti proces digitalizacije
in osvetliti prednosti elektronske hrambe zvočnih zapisov, najustreznejših formatov, poiskati
ustrezne sistemske rešitve, potrebne za tako hrambo, in poiskati potrebne vidike, ki jih je pri
tem treba upoštevati.
Z analizo konkretnega primera na Radiu Slovenija in znotraj njega podrobneje na načinu dela
Vala 202 pa želimo ugotoviti, kako je postopek potekal v primerjavi s tujimi radijskimi hišami,
ali je bila digitalizacija začeta pravočasno, kaj pomeni rezultat z vidika organizacije in
uporabnikov, kaj nas po vzpostavitvi sistema elektronske hrambe čaka v prihodnosti in kje so
še možnosti za izboljšave.
Te cilje in namene lahko zapišemo tudi skozi hipoteze, postavljene ob začetku obravnavanja,
za katere se bo ob zaključku pokazalo, ali držijo ali se jih zavrže.

Hipoteza 1: Digitalizacija zvočnih arhivov je za ta čas nujna in neizbežna.
Hipoteza 2: Razvoj nosilcev datotek in formatov shranjevanja je pripeljal do optimizacije
elektronske hrambe zvočnih zapisov.
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Hipoteza 3: Vzpostavitev elektronske hrambe zvočnega gradiva javnega zavoda Radia
Slovenija je bila nujna, začeta pravočasno in opravljena v korektnem času ter primerljivo s
tujino.

Hipoteza 4: Projekt ni bil zastavljen kot pomemben na državni ravni, pa bi moral biti.
Hipoteza 5: Po digitalizaciji zvočnega arhiva se je način dela Radia Slovenija – konkretno Vala
202 – korenito spremenil, rezultat pa je lažje, hitrejše in bolj učinkovito opravljanje dela.
Od rezultatov pričakujemo, da nam bodo skozi povzetke analiz prikazali pomembnost
dolgoročne hrambe zvočnih zapisov tako v zgodovinskem kontekstu kot v sedanjosti in
prihodnosti. Prav tako bodo podrobno prikazali, da sistem elektronske hrambe kot tak v tem
času ni samostojna, ločena enota, ampak je prav zaradi digitalizacije to del sistema, ki je
ključno vpet v mnoge delovne procese. Da je proces digitalizacije prinesel racionalizacijo pri
stroških hrambe zvočnega gradiva s prihranki na času, denarju in viru, bomo prikazali s
primerjavo stanja prej in potem ter analizo podatkov. Ustreznost izbire zvočnih formatov
bomo preskusili s testom obstojnosti, nosilcev pa glede na njihovo obstojnost in strošek
hrambe.
Raziskovanje v specialistični nalogi je bilo opravljeno z naslednjimi metodami:
–
–
–
–
–

deskriptivna metoda in kompilacija s študijem tuje in domače literature,
komparacija ali primerjalna metoda za primerjavo med različnimi praksami in primeri
na raziskovanem področju,
analiza in interpretacija dokumentov in pridobljenih podatkov,
metoda spraševanja: konkretno strukturiran intervju,
študija primera: Radio Slovenija.

Podrobno bomo predstavili dva glavna sistema, ki sta ključno posegla v postopke in način
dela in predstavljata hrbtenico Radia Slovenija. Na prvem mestu je to Dalet, skupek
programskih orodij, s katerimi ustvarjamo radijski program od začetka do konca in je povsem
spremenil vlogo novinarja in glasbenega urednika. Gre za nepogrešljivo orodje, brez katerega
si dela danes ne predstavljamo več in brez katerega bi bilo to praktično nemogoče. Mediateka
pa je služba za digitalizacijo in zajem vsebin ter razvoj in upravljanje centralne elektronske
hrambe zvokovnih vsebin RTV Slovenija, najprej samo avdio, kasneje pa tudi video materiala.
V uvodu predstavimo problem, predmet, namen in cilj raziskovanja s postavljenimi
hipotezami in metodami raziskovanja. Jedro je sestavljeno iz sedmih poglavij. V prvem
razdelamo zgodovino arhiviranja in zakonodajno podlago, v drugem elektronsko hrambo in
njeno rabo v javni upravi, še posebej v javnem zavodu Radiotelevizije Slovenija. Tretje
poglavje je namenjeno hrambi zvoka in njegovi digitalizaciji, kar v prakso postavimo v
četrtem in petem poglavju. V šestem potegnemo primerjavo glede elektronske hrambe s
tremi tujimi državami, v sedmem pa predstavimo spremembe, ki so zaradi elektronske
2

hrambe in digitalizacije nastale pri delu na Radiu Slovenija in Valu 202. V zaključku strnemo
ugotovitve, ki jih lahko razberemo iz dela, ter skozi njih potrdimo ali ovržemo hipoteze.
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2 ZGODOVINA ARHIVIRANJA
Jean-Pierre Wallot, predsednik Mednarodnega združenja arhivistov, je izjavil, da je cilj
arhivistov izgradnja živega spomina sedanjosti za prihodnost. »Hiše spomina« naj bi bile tako
ključ do kolektivnega zavedanja ljudi in celih nacij (Wallot, 1991, str. 282). V zapisih
zgodovine so človeštvu ponujene izkušnje iz preteklosti, iz katerih bi se lahko mnogo naučili,
družba pa naj bi dosegla določeno zrelost.

2.1 ZGODOVINA ARHIVOV
Arhivi obstajajo že od nekdaj, odkar se je človek naučil zapisovati na glinene tablice, katere
so arheologi našli na področjih Sirije, Egipta, Turčije in Grčije. Dodobra so jih razvili
starodobni Kitajci, Grki in Rimljani, a se zaradi krhkosti materialov večina ni ohranila. V tem
primeru govorimo o muzejskih artefaktih. Tudi muzeji so tako kot arhivi namenjeni hrambi
gradiva, razlike so le v poslanstvu, naboru gradiva in njegovi organizaciji. Za arhive je
pomemben določen stalen kontekst zbirke, muzeji pa zbirajo specifične objekte z določenega
področja, ki ga narekujejo kuratorji (Parreño, 2007). Pri gradivu v arhivih nas zanima samo
vsebina, pri muzejskem gradivu pa poleg vsebine tudi objekti sami. Ti so zgodovinsko
pomembni iz kulturološkega, sociološkega ali drugega vidika, zato so tudi dani na ogled
javnosti. Moderna zavest hrambe izhaja predvsem iz francoske revolucije, Francoski
nacionalni arhiv pa velja za največjo zbirko na svetu, sega pa vse do leta 625 pr. n. š.
(Kumar, 2011, str. 21). Pri tako starih dokumentih govorimo poleg arhivske tudi o muzejski
vrednosti.
Sam pojem arhiviranja se je prvotno nanašal na zbirke zapisanih dokumentov (O’Toole &
Cox, 1990), danes pa se nanaša samo še na arhivske institucije. Čeprav se v stroki in
zakonskih aktih uporablja zgolj še pojem hrambe, še vedno pogosto naletimo na nepravilno
uporabo pojma arhiviranja. Pravilen izraz je dolgoročna hramba, katero Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, 2. člen) definira kot hrambo
gradiva za časovno obdobje, daljše kot pet let, mora pa se hraniti pri ustvarjalcih tega
gradiva oz. njihovih pravnih naslednikih.
Če je šlo pri klasičnem arhiviranju za delitev dela med ustvarjalci in distributerji dokumentov
ter hranitelji dokumentov, pa nam digitalna tehnologija pomaga rešiti tradicionalni konflikt
med ohranjanjem in dostopom, saj nam omogoča hkratno uporabo istega dokumenta na
način, ki ga dokumenti, shranjeni v drugačni obliki, ne omogočajo. Prav tako nam omogoča
tudi hitro iskanje želenih informacij po raznih kriterijih (Đogić, 2007, str. 16).
Prednosti elektronske hrambe pred fizičnim arhiviranjem dokumentov (Skrt, 2006):
–

omogočen sta popoln nadzor in sledljivost nad dokumenti,
4

–
–
–
–
–
–
–

odpravljeno je fotokopiranje in fizično dostavljanje dokumentov različnim osebam na
različne lokacije,
omogočeno je enostavno prikazovanje in pregledovanje dokumentov s programskimi
orodji kot tudi hkratni vpogled istega gradiva s strani več uporabnikov,
ker so dokumenti digitalizirani in se nahajajo na strežniku, so prek spletnega vmesnika
dosegljivi kadarkoli in od koderkoli (tudi geografsko oddaljenim uporabnikom),
delo z dokumenti je poenostavljeno, iskanje dokumentov in informacij je izredno hitro
in enostavno,
omogočena je varna hramba velikih količin dokumentov,
določimo lahko več nivojev dostopa oziroma različne pravice uporabnikov,
ne potrebujemo dodatnega prostora za shranjevanje dokumentov.

Arhivsko gradivo lahko obstaja v formatu, v katerem je bilo zabeleženo. Poleg tradicionalnih
zapisov v pisani obliki pogosto zasledimo tudi fotografije, filme, video trakove, zvočne
posnetke ter magnetne trakove in diske. Prav ta raznovrstnost formatov in nosilcev je en
največjih izzivov arhivistike.
Tako kot knjižnični materiali je tudi arhivsko gradivo pomemben kulturni vir, s to razliko, da je
za prvega značilna reprodukcija, torej ne gre za edinstven primerek, katerega osnovni namen
bi bil arhiviranje. Arhive najdemo v raznih institucijah, kot so podjetja, cerkve, univerze in
druge izobraževalne organizacije, muzeji, ter posebej temu namenjenih ustanovah. Poleg
pravnih, finančnih in administrativnih so vzvodi za arhiviranje lahko tudi zgodovinske ali
raziskovalne narave (The Gale Group, 2002).
Funkcije upravljanja z arhivskim gradivom so:
–
–
–
–
–
–

ocena – ali je gradivo vredno hrambe in za koliko časa – to je v javnem sektorju
opredeljeno s kvalifikacijskim načrtom,
pridobivanje – sam postopek in logistika prejemanja ali ustvarjanja materiala ter
osnovnih informacij,
urejanje in opremljanje – administrativna organizacija arhiva,
zaščita – material pripravimo na hrambo,
dostopnost – intelektualni, pravni in fizični dostop do gradiva,
ponujanje – material damo na voljo strokovnim krogom in javnosti.

2.2 ARHIVIRANJE PRI NAS
2.2.1 ZGODOVINA ARHIVIRANJA NA SLOVENSKEM
Pri nas so bile prve ustanove, ki so zbirale gradivo, muzejska društva in muzeji, za začetek pa
se šteje leto 1811, ko je bil ustanovljen prvi deželni muzej. Znotraj Habsburške monarhije je
bil Štajerski deželni arhiv ustanovljen leta 1868, Kranjski pa devetnajst let kasneje, ta velja za
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predhodnika današnjega Arhiva Republike Slovenija. Za vso monarhijo je bil leta 1884
ustanovljen nekakšen posvetovalni urad glede arhiviranja, imenovan Archivrat, čigar
pristojnosti so razširili tudi na zasebne zbirke, katere so začeli popisovati na prelomu stoletja.
Med prvo svetovno vojno je prihajalo do škode na arhivskem gradivu in to predvsem na
Primorskem ter tam, kjer so zbirke premikali; prepeljali so jih predvsem v Ljubljano, Firence
in na Dunaj. Med vojnama napredka v arhivistiki in arhivski zakonodaji ni bilo, druga svetovna
vojna pa je prinesla uničenje velike količine arhivskega gradiva. Uničevanje ločimo na tri
vrste:
–
–
–

namerno (s strani okupatorja in domačinov),
nenamerno (posledica bombardiranj in selitev),
nenamerno (v skrbi za gradivo, ko so Nemci koncentrirali gradivo, je bilo marsikaj
uničeno).

Po vojni je Slovenija dobila Osrednji državni arhiv v Narodnem muzeju. Ta je zajemal fonde
ministrstev, uprav, direkcij in ukinjenih podjetij. Leta 1953 pride do preimenovanja v Državni
arhiv Republike Slovenije in nazadnje v Arhiv Republike Slovenije. Prva temeljitejša načela za
varstvo gradiva dobimo leta 1966 z Republiškim arhivskim zakonom, takrat se ustanovi tudi
Skupnost arhivov Slovenije, ki si prizadeva za izgradnjo arhivske mreže.
Z Ustavo Republike Slovenije pride do prehoda, ko prej arhivsko gradivo kot družbena
lastnina postane zasebna last. S tem se postavijo vprašanja varstva zasebnega gradiva in
ravnanja z zaupnim gradivom. Z arhivskim zakonom iz leta 1997 se upoštevajo priporočila
UNESCA in EU glede varstva javnega in zasebnega gradiva. Po tej novi ureditvi varstvo,
arhivska služba in celotno arhivsko gradivo velja za kulturni spomenik. Ministrstvo za kulturo
je tisto, ki izdaja seznam ustvarjalcev, od katerih se prejema gradivo, so pa to le še javnopravno osebe, tako da odpadejo društva, politične stranke in zasebna podjetja (Žontar, 2003).
2.2.2 USTANOVE HRAMBE
2.2.2.1 Vloga Arhiva Slovenije
Arhiv Republike Slovenije spada pod ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, njegova
primarna naloga pa je skrbeti za nacionalno arhivsko-kulturno dediščino Republike Slovenije.
Opravlja naloge državnega arhiva in skrbi za enotno strokovno izvajanje javne arhivske
dejavnosti, kar mu nalaga ZVDAGA, ki ureja celotno področje, deluje pa po naslednjih
temeljnih načelih (ZVDAGA, 3.–7. člen):
–

načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine –
hramba dokumentarnega gradiva pomeni ohranjanje izvirnega dokumentarnega
gradiva ali uporabnosti vsebine tega gradiva; hrambi izvirnega dokumentarnega
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–
–

–

gradiva je zato enaka hramba zajetega gradiva, če zagotavlja zajetemu gradivu vse
učinke izvirnega gradiva (uporabnost vsebine gradiva);
načelo trajnosti – hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati trajnost tega
gradiva oziroma trajnost reprodukcije njegove vsebine;
načelo celovitosti – hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati
nespremenljivost in integralnost dokumentarnega gradiva oziroma reprodukcije
njegove vsebine, urejenost dokumentarnega gradiva oziroma njegove vsebine ter
dokazljivost izvora dokumentarnega gradiva (provenience);
načelo dostopnosti – dokumentarno gradivo oziroma reprodukcija njegove vsebine
mora biti ves čas trajanja hrambe zavarovana pred izgubo ali okrnitvijo celovitosti ter
dostopna pooblaščenim uporabnikom ali uporabnicam.

Poleg tega ta zakon državnemu arhivu nalaga še številne druge naloge in pristojnosti.
Njegova delovna področja so:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

varstvo arhivskega gradiva,
strokovna obdelava arhivskega gradiva,
hramba dokumentarnega gradiva v elektronski obliki,
slovenski filmski arhiv,
restavriranje in konserviranje,
izobraževanje in raziskovanje,
založba Arhiva RS,
razstavna dejavnost,
medarhivske delovne skupine.

2.2.2.2 Vloga Narodne univerzitetne knjižnice
Javni zavod Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (NUK) je nacionalna depozitarna
organizacija, kar pomeni, da je dolžna sprejemati, zbirati, obdelovati, hraniti in dajati v
uporabo za študijske, raziskovalne in podobne namene obvezni izvod v skladu s tem
zakonom. Po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) je namen tega zagotoviti
ohranjanje in dostopnost določenega števila izvodov vseh publikacij, ki so bile izdane,
založene, objavljene, izdelane ali razmnožene v Republiki Sloveniji ali pa uvožene in
prilagojene (npr. z uvodno besedo, podnapisi v slovenščini ipd.) za distribucijo v Republiki
Sloveniji, kot nacionalne kulturne dediščine ter omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora,
izdelavo nacionalne bibliografije, pripravo podatkov o slovenski založniški produkciji in
uporabo v skladu s strokovnimi navodili. Predmet obveznega izvoda so naslednje vrste
publikacij (ZOIPub, 4. člen):
–

tiski v vseh tiskarskih ali razmnoževalnih tehnikah ali na kateremkoli mediju, kot so:
knjige, brošure, serijske publikacije, separati, muzikalije, kartografsko gradivo in
drobni tisk, skupaj z dodatki ali prilogami,
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–
–
–

–
–

zvočni zapisi na raznih nosilcih,
slikovni zapisi na raznih nosilcih,
elektronske publikacije, distribuirane na fizičnih nosilcih, in elektronske publikacije,
dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu, če so objavljene v Republiki
Sloveniji ali namenjene za pretežno dostopnost v Republiki Sloveniji,
publikacije, ki so kombinacija vrst zapisov iz prejšnjih alinej,
publikacije na nosilcih zapisov, ki se bodo pojavili z nadaljnjim razvojem.

Za to nalogo je najbolj zanimiv podatek, ki je razviden iz zgornjega zapisa. NUK je namreč
tisti, ki naj bi imel najpopolnejšo zbirko izdaj domače glasbe pri nas, saj obstaja možnost, da
vsa ne dospe do Radia Slovenija.
Zavezanci za obvezni izvod so založniki, izdajatelji, distributerji in drugi primerljivi subjekti (v
nadaljnjem besedilu zavezanci), ki izdajajo, razširjajo ali objavljajo publikacije iz 4. člena tega
zakona, tako da so dostopne javnosti, in so pravne ali fizične osebe s sedežem, podružnico ali
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Na vprašanje, do kolikšne mere se ZOIPub glede hrambe obveznega izvoda izvaja konkretno
za CD-je oziroma nosilce zvoka za vso domačo glasbo, iz NUK-a odgovarjajo, da so glede
tega izvajalci zakona ZOIPub. Ta jim narekuje, da publikacije zbirajo, strokovno obdelujejo,
hranijo in omogočajo dostop do gradiva. Odgovornost za izvajanje pa je na strani zavezancev
– založnikov, da na podlagi tega zakona NUK-u pošljejo obvezen izvod vseh publikacij, tudi
CD-jev. V NUK-u poskušajo spremljati založniško produkcijo na različne načine in reklamirajo
neprejete izvode, ob ugotovitvi, da npr. nekega CD-ja niso prejeli, pa pošljejo založniku
reklamacijo (Meglič, 2015).
Po 22. členu tega zakona inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja
inšpektorat, pristojen za kulturo, ki pa se temu očitno ne posveča dovolj. Že hitro iskanje bo
bazi Cobiss nam namreč pokaže, da so v naboru tudi luknje. Ker NUK specializirane službe za
to vrsto gradiva nima, na to vprašanje ni posebej pozoren, zato bi veljalo razmisliti o povezavi
z nekom, ki je na tem področju domač. To bi lahko bil Slovenski glasbenoinformacijski center
(SIGIC), ki je osrednja informacijska točka za dostop do informacij o glasbenikih, glasbenih
teoretikih in publicistih, glasbenih delih in dediščini ter aktualnih dejavnostih na vseh
področjih, povezanih z glasbo na Slovenskem (Sigic, 2004). Poleg tega je ena njihovih
pomembnejših nalog promocija slovenske glasbe in glasbenikov tako doma kot v tujini in v ta
namen se uspešno povezuje s številnimi glasbenimi institucijami v Sloveniji in po svetu. Glede
na to, da so na prvo mesto med prednostnimi nalogami in cilji zapisali ustvarjanje baze
podatkov o glasbi vseh žanrov in vseh časovnih obdobij, o glasbenikih, o institucijah in
nevladnih organizacijah, ki profesionalno ali ljubiteljsko delujejo na področju glasbe, o
slovenski ljudski glasbi in glasbeni dediščini na Slovenskem, jih vidimo kot dovolj
kompetentne za sodelovanje pri nastali težavi.
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2.2.2.3 RTV Slovenija
RTV arhiv in dokumentacija hrani veliko količino oddaj, prispevkov, reportaž in drugih
zapisov, ki so nastali v dobrih 55 letih delovanja nacionalne radio-televizije. Arhivski posnetki
imajo veliko dokumentarno in kulturno-zgodovinsko vrednost za različne uporabnike, med
katerimi so znanstveniki, učitelji in profesorji, raziskovalci različnih področij, pa tudi
posamezniki, ki se zanimajo za preteklost (Omahen 2014, str. 471).
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTSV-1) ta javni zavod opredeljuje kot javno službo na
področju radijske in televizijske dejavnosti, kateri je med drugim naloženo tudi arhiviranje
radijskih in televizijskih programov in sicer tako, da se trajno zaščiti arhivsko gradivo pred
bistvenim poslabšanjem. Zakon dalje tudi nalaga, da se mora dostop do programskih vsebin s
predvajanjem in dostopom do arhiva programov zagotoviti čim širšemu krogu državljanov
doma in v tujini, slovenskim narodnim manjšinam v sosednjih državah ter Slovencem po
svetu. Zakonodajalec se torej očitno zaveda nacionalnega in kulturnega pomena tega arhiva,
a vendar se ga ob uvedbi digitalizacije ni odločil urediti na način, ki je poznan v tujini. Tam je
namreč pogosta praksa, da je arhiv avdio in video vsebin samostojna ustanova, ki ne deluje
pod okriljem državne RTV-hiše. Glavni vzrok je v financah, ki bi jih tak projekt zahteval, poleg
tega pa tudi v viziji, ki bi bila za kaj takega potrebna.

2.3 ŽIVLJENJSKI CIKEL DOKUMENTA
Vsak dokument ima svoj življenjski cikel. Pri realizaciji dokumenta morata sodelovati vsaj
njegov tvorec in njegov naslovnik, pri nastajanju tega pa nastopajo fizične ali pravne osebe v
najmanj treh različnih vlogah. Prvo vlogo opravlja fizična ali pravna oseba, ki ima pooblastilo
za izdelavo dokumenta v svojem imenu ali v imenu nekoga drugega, drugo vlogo pa opravlja
sam ustvarjalec dokumenta, ki ima odgovornost, da sestavi dokument v vsebinsko celoto. V
tretji vlogi je fizična oseba, ki dokument sprejema kot rezultat ali sled zahteve po njegovem
nastanku.
Zaradi narave poslovanja se zahteve po določenem dokumentu povečujejo, razširjajo in
dopolnjujejo ter s tem postajajo vse bolj kompleksne. Z njimi pa postajajo vse bolj
kompleksni tudi življenjski cikli dokumenta. Te so strokovnjaki skušali razdeliti v tri skupine.
Prvo skupino sestavlja opravljanje aktivnih ali tekočih zapisov (ustvarjanje, sprejemanje in
razdelitev dokumentov), drugo skupino sestavljajo aktivnosti, vezane na upravljanje
polaktivnih in poltekočih zapisov (urejanje dokumentov po vnaprej dogovorjenem sistemu),
tretjo skupino pa tvorijo aktivnosti upravljanja neaktivnih ali nedejavnih oz. netekočih zapisov
(hranjenje in izločanje dokumentov).
V poslovnih sistemih dokumenti prehajajo iz ene faze življenjskega cikla v drugo na podlagi
sprožitvenih pravil, ki so vezana na izpolnitev določenih pogojev (npr. pogoj, da dokument
napreduje iz faze »odobritev« v fazo »odobren«, je ta, da vsi odobritelji odobrijo dokument).
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Z življenjskimi cikli je definirana pot dokumentov od priprave do končne uporabe oz.
arhiviranja preko različnih procesov, kot so pregledi, odobritve, distribucija itd. Življenjski
cikel dokumenta kot dokumentarnega gradiva se običajno zaključi s predajo v hrambo, kjer
se dokumenti dolgoročno varujejo in ohranjajo kot arhivsko gradivo (Kotnik, 2003, str. 2).
Pomembno je, da je dolgoročno shranjevanje dokumentov zanesljivo in varno (Dobnikar &
Žužek, 2002, str. 270).
Faze življenjskega cikla dokumenta so:
–

–

–

–

–

–

Zasnova. Pod tem razumemo vsak kreativni proces od zapisa preproste informacije
na papir do kompleksne multimedijske predstavitve več ljudi z različnih lokacij. Nastali
dokument lahko vsebuje povsem novo informacijo ali pa vsebuje sintezo že obstoječih
dokumentov. Proces zasnove vsebuje zajetje ideje in njeno organizacijo v strukturiran
format.
Distribucija. Z distribucijo spravimo dokument do ciljnega občinstva oziroma ga
dajemo na voljo uporabnikom. Ta proces je bil močno olajšan z razvojem sodobnih
komunikacijskih poti, kot so elektronska pošta, internet in notranje komunikacijske
poti organizacij. S tem so postale bolj učinkovite in odzivne na želje uporabnikov.
Hramba. Ne glede na življenjsko dobo dokumenta, ga moramo nekje hraniti. Količine
papirja so vedno povzročale prostorsko stisko, elektronska hramba pa prinaša nove
težave. Starejši dokumenti pogosto zaradi neprilagajanja novejši strojni in programski
opremi postanejo neberljivi, zaposleni dokumente hranijo kar na svojih diskih, s čimer
so nedostopni ostalim, izdelava varnostnih kopij ni striktna. Način hrambe je ključen
za dostopnost informacij, ki bi morala ob upoštevanju pravil biti hitra in učinkovita.
Iskanje. Učinkovit iskalni sistem mora uporabniku omogočati dovolj podrobno
opredelitev kriterijev, da je rezultat kratek seznam relevantnih zadetkov. Elektronska
hramba lahko prav v procesu iskanja ob pravilni organizaciji pokaže eno glavnih
prednosti v primerjavi s tradicionalnim arhiviranjem.
Pridobivanje. Ko informacijo skozi iskalni sistem najdemo, jo moramo še pridobiti,
pri čemer sta ključni hitrost in pomembnost. Dokumenti morajo biti posredovani
uporabnikom v formatu, ki ga bodo znali uporabiti. Dokumenti morajo biti dostavljeni
tako, da jih uporabnik ne more spremeniti.
Odstranitev. Hramba ni nujno tudi trajna, tako da imajo določeni dokumenti tudi
svoj rok trajanja. Njihova življenjska doba je lahko odvisna od uporabnosti,
občutljivosti ali pa je zakonsko predpisana. Pri elektronski hrambi se lahko izognemo
dolgotrajnemu pregledovanju dokumentov, če se je njihov rok že iztekel, z
nastavitvijo upravljavskih pravil v sistemu hrambe.

2.4 ZAKONODAJA, PREDPISI IN STANDARDI
Krovni zakon, ki v Sloveniji ureja hrambo gradiva, je Zakon o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, 2006 in 2014). Poleg njega med najpomembnejše
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akte regulative štejemo še Uredbo zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
in arhivih (UVDAGA, 2006) in Enotne tehnološke zahteve (ETZ, 2006, 2011 in 2013), ki so
bile leta 2007 dopolnjene še s Kontrolnim seznamom za preverjanje usklajenosti notranjih
pravil z ZVDAGA (KSpNP, 2007). Poleg zakonskih aktov so za urejanje področja hrambe
pomembni tudi ISO-standardi.
ZVDAGA ureja celotno področje varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva ter predpisuje
način, organizacijo in izvedbo zajema dokumentarnega gradiva. Opredeljuje zahteve za
infrastrukturo in postopke evidentiranja, zajema, pretvorbe, hrambe, izločanja, odbiranja in
uničevanja gradiva (ZVDAGA, 1. člen). Ker so se na področju arhiviranja dokumentov in avdio
oziroma video zapisov in filma v praksi pokazale nekatere nejasnosti v definicijah, je
zakonodajalec objavil popravke v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A). Definicije so spremenjene in
dopolnjene v skladu z razvojem stroke in uveljavljanjem v praksi, pa tudi zaradi lažjega
razumevanja in poenostavitve. Do tega je prišlo zaradi tehnološkega razvoja in razvoja tega
področja v praksi v času po objavi originalnega zakona.
ZVDAGA prav tako predpisuje ustrezno usposobljenost osebja za delo z gradivom, posebej pa
to področje ureja Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter
delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Ta pravilnik določa, da
morajo imeti osebe, ki delajo z dokumentarnim gradivom, opravljen preizkus usposobljenosti
za delo z dokumentarnim gradivom. Poleg tega predpisuje tudi obvezno pridobivanje
dodatnih strokovnih znanj s tega področja in pridobivanje kreditnih točk. Pravilnik določa
pogoje glede strokovne usposobljenosti tako za uslužbence javnopravnih oseb kot za
ponudnike storitev. Medtem ko ZVDAGA predpisuje osnovne smernice ravnanja in varovanja
gradiva, pa Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG), izdana na
osnovi ZVDAGA, natančneje ureja delovanje in notranja pravila oseb, ki izvajajo hrambo
dokumentarnega in arhivskega gradiva. Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva opredeljuje splošne pogoje, registracijo in akreditacijo opreme in storitev za digitalno
hrambo. Prav tako pa določa odbiranje in izročanje arhivskega gradiva pristojnim arhivom ter
vodenje evidenc in varstvo arhivskega gradiva. (UVDAG, 1. člen) ZVDAGA tudi opredeli
hrambo klasičnega in elektronskega, ki se lahko hrani klasično ali elektronsko. Tako lahko
dokumente na ustrezen način pretvorimo iz papirne v digitalno obliko, iz ene digitalne v
drugo (npr. obliko za dolgoročno hrambo, če je rok hrambe več kot 5 let) in takšne tudi
hranimo. ZVDAGA vsebuje in poudarja trenutno stanje in scenarije prihodnosti
dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine«, kar pomeni, da hramba
dokumentarnega gradiva zagotavlja ohranjanje izvirnega dokumentarnega gradiva ali
uporabnosti njegove vsebine. Hrambi izvirnega dokumentarnega gradiva je zato enaka
hramba zajetega gradiva (reprodukciji), če zagotavlja zajetemu gradivu vse učinke izvirnega
gradiva (uporabnost vsebine gradiva). Hramba izvirnika tako ni več nujna (dovoljeni sta, npr.
zgoraj omenjena migracija in osveževanje nosilcev) (Dečman, 2007, str. 111).
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Kot izhaja iz ZVDAGA (91. člen, 2. točka), državni arhiv sprejme enotne tehnološke zahteve,
ki podrobneje opredeljujejo organizacijske in tehnološke pogoje, ki so osnova za
izpolnjevanje zahtev tega zakona. Leta 2011 je bila izdana druga različica Enotnih tehnoloških
zahtev ali krajše ETZ. Te so osnova za pripravo notranjih pravil za lastne hrambe gradiva
javnopravnih oseb in gospodarskih družb, kot tudi za izvajanje storitev hrambe in
spremljevalnih storitev za ponudnike storitev. Ta različica je v primerjavi s prvo nekoliko
omilila zahteve glede informacijske infrastrukture, večji poudarek pa je na samem zajemu in
obdelavi gradiva za hrambo v elektronski obliki. Prav tako ta različica ETZ ne predvideva
kontrolnih seznamov za potrjevanje notranjih pravil za zajem in hrambo dokumentarnega
gradiva v elektronski obliki, preverjanje njihovega izvajanja ter preverjanje izpolnjevanja
pogojev za pridobitev akreditacije storitve v skladu z ZVDAGA, prav tako ne predvideva
kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti programske opreme z ZVDAGA, kar je
različica 1.0 še vsebovala. ETZ 2.0 prevzema vlogo kontrolnega seznama iz prehodne
različice. Notranja pravila, na katera se ETZ nanašajo, so interni pravni akt, ki ga sprejme
javnopravna oseba ali gospodarski subjekt. Notranja pravila urejajo področje digitalne
hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva pravnega subjekta. V notranjih pravilih
organizacija opredeli interno organizacijo, načine obdelave in hrambe gradiva in na to vezano
infrastrukturo. Seveda morajo biti notranja pravila pripravljena v skladu z veljavno
zakonodajo in zakonskimi ter podzakonskimi akti. Notranja pravila so obvezna za javnopravne
osebe in ponudnike storitev hrambe in spremljevalnih storitev. Za ostale gospodarske
subjekte notranja pravila niso obvezna. Dodatno je prednost sprejetih in potrjenih notranjih
pravil avtomatično priznana pravna veljavnost gradivu, ki je hranjeno v elektronski obliki. V
kolikor notranjih pravil nimamo sprejetih in potrjenih, po potrebi lahko še vedno dokazujemo,
da izvajamo postopke v skladu z zakonodajo. To prinese nekaj več zapletov glede
dokazovanja istovetnosti pretvorjenega in zajetega gradiva izvornemu, nam pa zato ni treba
pripravljati notranjih pravil. Da je temu tako, dokazuje tudi relativno malo sprejetih in
potrjenih notranjih pravil (Novak, 2012, str. 18).
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3 ELEKTRONSKA HRAMBA GRADIVA
Količina in pomembnost pojavnih oblik dokumentarnega in arhivskega gradiva kaže trend
močnega naraščanja tako v fizičnih kot tudi elektronskih oblikah. Zaradi vedno bolj
intenzivnega elektronskega poslovanja pri javnopravnih osebah nastaja vedno večja količina
arhivskega gradiva v elektronski obliki in kot takega ga je treba tudi varno dolgoročno hraniti
(Hajtnik, Mesarič & Domajnko, 2013, str. 496). Organizacije pa se za hrambo gradiva v
elektronski obliki odločajo iz različnih razlogov (Halas, Pukl & Blažič, 2008, str. 38–I, I–39):
–
–
–
–
–
–
–

želja po učinkovitem upravljanju gradiva,
optimizacija poslovanja,
pomanjkanje ali omejenost prostora za hrambo v analogni obliki,
vpeljano obstoječe elektronsko poslovanje z uporabo sodobnih tehnologij,
skrajšan čas iskanja in posredovanja gradiva,
zagotovljen dostop različnim odjemalcem tudi z oddaljene lokacije (Lavrič, 2009, str.
440),
zmanjšana možnost izgube ali nepravilnega združevanja gradiva v vsebinske sklope
(Halas, Pukl, Blažič, 2008, str. III–19).

Hramba gradiva v elektronski obliki je hramba izvirnega ali zajetega dokumentarnega gradiva
v elektronski obliki, ki izpolnjuje pogoje po arhivskem zakonu in zagotavlja uporabnost
vsebine hranjenega gradiva (Žumer, 2008, str. 38).
Pogoj za hrambo gradiva v elektronski obliki je popoln zajem in zanesljiva pretvorba gradiva v
elektronsko obliko. Za dolgoročno hrambo moramo gradivo najprej zajeti, nato pa zanesljivo
pretvoriti v obliko za dolgoročno hrambo, pri čemer moramo zagotoviti celovitost, uporabnost
in avtentičnost (Petkovšek, 2011, str. 39).
Organizacije lahko vpeljejo elektronsko hrambo, če uresničujejo naslednje cilje (Gašperšič &
Gaberc, 2008, str. III–19):
–
–
–
–
–
–

nemoteno delo uporabnikov tudi med skeniranjem in drugimi fazami zajema v
digitalno obliko,
skalabilnost oz. zmožnost prilagajanja zmogljivostim sistema,
nadzor nad uporabo dokumentacije – sledljivost dogodkov,
varovanje podatkov pred vdori in nezaželenim poizvedovanjem,
izdelava rednih varnostnih kopij,
dostopnost v trenutku, ko določeno gradivo potrebujemo, bodisi le kot informacijo za
pripravo novega gradiva ali pa za nadaljevanje dela na posamezni zadevi, kot glavni
cilj elektronsko hranjenega dokumentarnega gradiva.
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3.1 PRAVNA UREDITEV ELEKTRONSKE HRAMBE V SLOVENIJI
Zagotavljanje varne, zanesljive, zakonsko skladne in verodostojne dolgoročne elektronske
hrambe je mogoče le v skladu z mednarodnimi standardi, priporočili in sodobnimi slovenskimi
predpisi s področja urejanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva. Ti so (Petkovšek, 2011,
str. 9):
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), ki je prvi
postavil temelje dolgoročne elektronske hrambe z uzakonitvijo pravne veljavnosti elektronskih
zapisov, v primeru, da so shranjeni pod določenimi pogoji. V 12. členu ureja hranjenje
podatkov v elektronski obliki. Splošno določa, da se lahko dokumenti, zapisi ali podatki, za
katere zakon določa, da se morajo hraniti, hranijo tudi v elektronski obliki. Pri tem morajo biti
taki podatki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, shranjeni v obliki, v kateri so bili
oblikovani, poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane,
poslane ali prejete podatke.
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) smo
že omenjali, saj gre za krovni zakon, ki ureja način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo
hrambe dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski obliki vključno s pravnimi učinki
takšne hrambe (Hajtnik, 2007, str. 4). Tako je izenačil verodostojnost digitalno ali analogno
reproduciranih kopij z izvirniki na papirju ali drugem izvirnem nosilcu, če digitalizacija,
hranjenje in dostop potekajo v skladu s predpisi.
ZVDAGA po izvoru loči dve vrsti dokumentarnega gradiva:
–
–

gradivo v digitalni obliki in iz katerega je možno računalniško prebrati podatke,
gradivo v fizični ali elektronski analogni obliki.

Dokumentarno gradivo v elektronski obliki deli dalje na gradivo v:
–
–
–

analogni obliki (npr. analogni avdio ali video zapis),
digitalni obliki,
digitalni obliki za dolgoročno hrambo, to je hrambo nad pet let.

Pretvorba gradiva (v fizični ali elektronski obliki) v digitalno obliko se šteje za opravljeno,
kadar se zagotovi zanesljiva pretvorba (9. člen). Ta se šteje kot tista pretvorba (10. člen):
–
–
–
–
–

pri kateri se v zajetem gradivu zagotavlja in ohranja celovitost izvirnega gradiva,
ki ohranja uporabnost vsebine izvirnega gradiva,
ki zagotavlja avtentičnost zajetega gradiva,
ki vsebuje primerno število kontrol pravilnosti in kakovosti pretvorbe,
pri kateri se jasno evidentira dodane vsebine.
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Tako pretvorjena digitalna vsebina se uporablja za kratkoročno obliko hrambe, to pomeni za
dobo največ pet let. Če je treba gradivo hraniti več kot pet let, govorimo o dolgoročni obliki
hrambe. V tem primeru zajeto gradivo zahteva pretvorbo iz običajne digitalne oblike v
digitalno obliko za dolgoročno hrambo. S to pretvorbo se mora ohraniti celovitost in
uporabnost zajetega gradiva v izvorni digitalni obliki ter zagotavljati avtentičnost zajetega
gradiva v digitalni obliki za dolgoročno hrambo s strogo nadzorovanim dodajanjem vsebin, ki
potrjujejo avtentičnost (Švara, 2011, str. 13).
Iz teh pretvorb izhaja, da ni več treba trajno ohranjati izvirnikov elektronskih zapisov, ampak
se za enakovredne in verodostojne štejejo njihove reprodukcije.
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAGA) je podzakonski
akt o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki podrobneje ureja delovanje in
notranja pravila organizacij, hrambo dokumentarnega gradiva, registracijo in akreditacijo
storitev in opreme za digitalno hrambo itd. UVDAGA ureja delovanje in notranja pravila oseb,
ki hranijo dokumentarno oziroma arhivsko gradivo, hrambo tega gradiva v fizični in digitalni
obliki, splošne pogoje, registracijo in akreditacijo opreme in storitev za digitalno hrambo,
odbiranje in izročanje arhivskega gradiva javnim arhivom, strokovno obdelavo in vodenje
evidenc arhivskega gradiva, varstvo filmskega in zasebnega arhivskega gradiva, uporabo
arhivskega gradiva v arhivih ter delo arhivske komisije (Žumer, 2008, str. 331).
Enotne tehnološke zahteve (ETZ) so povezovalni element med zahtevami zakona in
potrebami, ki so se izkazale v praksi. Opredeljujejo poslovne, organizacijske in tehnološke
pogoje za izpolnjevanje ZVDAGA in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov. Arhiv
Republike Slovenije (ARS) je prvo različico sprejel 1. 12. 2006, 6. 4. 2011 nove enotne
tehnološke zahteve (ETZ 2.0), 22. 7. 2014 pa je novela ZVDAGA-A prinesla še ETZ 2.1.
ETZ 2.1, ki jih je na podlagi ZVDAGA in UVDAGA sprejel in objavil državni arhiv, to je Arhiv
Republike Slovenije, pa v skladu s predpisi, mednarodnimi standardi in priporočilom MoReq
ter zahtevami informacijske in arhivske stroke določajo postopke in opravila, povezana z
elektronsko hrambo (Žumer, 2008, str. 334) in predstavljajo operacionalizacijo določb
navedenega zakona in uredbe, zlasti z določili, ki se nanašajo na:
–

–
–
–

infrastrukturo, njeno varnost in zanesljivost; strojna in programska oprema mora biti
skladna z določbami ZVDAGA, UVDAGA, ETZ in ugotovljenimi potrebami ter zahtevami
za posamezne razrede zmogljivosti, ki jih je z enotnimi tehnološkimi zahtevami določil
državni ARS;
prostore in osebje, predvsem pa pristojnosti in naloge posameznih članov osebja in
morebitnih zunanjih sodelavcev,
fizično varovanje infrastrukture, predvsem glede dostopa v prostore (vstopne pravice,
avtentikacijski sistem),
postopke ravnanja s strojno in programsko opremo,
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–

–
–
–

elektronsko oziroma programsko varovanje (varnostne nastavitve strežnikov, uporaba
telekomunikacijskih sredstev in opreme ter prijave v sistem, varnostne kopije in
podobno),
notranji nadzor – operativna izvedba in spremljanje dogodkov: kontrola fizičnega
dostopa, kontrola pooblastil, poročanje o varnostnih problemih,
ukrepe po nepredvidenih dogodkih ter vodenje dnevnikov in zapisnikov,
aktivnosti v zvezi s tehnološkim staranjem strojne in programske opreme,
propadanjem za dolgoročno hrambo elektronskega gradiva uporabljenih nosilcev
zapisa in zastarevanjem oblik zapisov (ETZ, 2006, str. 10), in sicer s pravočasno
pretvorbo gradiva iz ene oblike zapisa v drugo pred zastaranjem oblike, v kateri je
hranjeno (ETZ, 2011, str. 47)

Bistvo ETZ-jev je predvsem v poenotenju praks in tehnoloških postopkov za upravljanje
dokumentarnega in arhivskega gradiva in njegovo hrambo v elektronski obliki (Hajtnik, 2008,
str. 34).
Ostali predpisi, ki urejajo dolgoročno elektronsko hrambo, so odvisni od drugih področij,
kjer se s to problematiko srečujemo.

3.2 STANDARDI IN PRIPOROČILA
Poleg zakonodaje je za dobro poznavanje dolgoročne elektronske hrambe treba poznati še
standarde, ki urejajo pisarniško poslovanje, varno poslovanje z elektronskimi dokumenti,
popisovanje arhivskega gradiva, organizacijo arhivske službe, smernice in tehnične
specifikacije, ki so veljavne v okviru Evropske unije ter strokovna spoznanja in izkušnje, ki so
dostopne v okviru dokumentov, priporočil, dogovorov in standardov Mednarodnega
arhivskega sveta, Sveta Evrope in drugih mednarodnih in nacionalnih združenj, katerih delo in
aktivnosti se nanašajo na obravnavanje dokumentacije v njenem celotnem življenjskem ciklu.
Le elektronska hramba, ki upošteva predpisane pogoje in standarde, zagotavlja digitalnim
podatkom in dokumentom verodostojnost in pravno veljavnost, obenem pa tudi varno in
zanesljivo arhiviranje z izjemno hitrim dostopom ter uporabo podatkov in informacij
(Petkovšek, 2011, str. 17).
3.2.1 MODEL ZAHTEV ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH DOKUMENTOV
Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov (Model requirements for the
Management of Electronic Records, v nadaljevanju MoReq) je specifikacija, ki je nastala v
okviru programa IDA (izmenjava podatkov med administracijami) v letih 2000 in 2001.
Vsebina specifikacije so predvsem funkcionalne zahteve za sisteme za upravljanje
dokumentarnega gradiva v elektronski obliki (angl. Electronic Record Management System, v
nadaljevanju ERMS). Vsebuje model medsebojnih povezav osnutkov zadev, zadev, zapisov
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idr. MoReq je primeren za elektronske in kombinirane zadeve, to je zadeve, ki vsebujejo
elektronske dokumente in dokumente v papirni obliki.
MoReq ne opisuje natančno sistema za upravljanje dokumentarnega gradiva v elektronski
obliki, ampak le, kaj naj bi tak sistem delal. Prav tako specifikacija vsebuje splošen model
metapodatkov za upravljanje dokumentov.
MoReq je splošna in modularna (prilagodljiva) specifikacija. To pomeni, da lahko dodajamo
funkcionalnosti glede na posamezno okoliščino ali jih po potrebi odstranimo pri izbirnih
možnostih iz MoReq-a. Upoštevane so tudi druge potrebe, kot so elektronski podpis, digitalna
hramba in kombinirane zadeve.
Specifikacija je uporabna tako za javni kot zasebni sektor pri načrtovanju, naročanju ali
izdelavi oziroma dopolnitvi že obstoječih sistemov za upravljanje dokumentarnega gradiva v
elektronski obliki.
V letih 2006–2008 je bila specifikacija MoReq v sodelovanju z DLM Forumom prenovljena
tako na podlagi spoznanj stroke pri njeni uporabi, kot tehnoloških sprememb, s čimer se je
odprla možnost za medsebojno priznavanje pridobljenih certifikatov na podlagi testiranja
skladnosti z MoReq2 in pridobljenimi akreditacijami programske opreme. Trenutno veljavna je
verzija MoReq2010, sprejeta leta 2011. Z vsako novo generacijo se teži k temu, da bi bila
specifikacija MoReq še bolj poenostavljena in prilagojena posameznim sektorjem industrije,
različnih narodnosti in kultur (Petkovšek, 2011, str. 20).
3.2.3 STANDARDI
Najpomembnejši standardi, ki pokrivajo področja informacijske varnosti, obvladovanja
tveganj, in upravljanja s tveganji, so (ETZ, 2011, str. 13):
–
–
–
–
–

ISO/IEC 27001 Information technology - Security techniques - Specification for an
Information Security Management System,
ISO/IEC 27002 Information technology - Security techniques - Code of Practice for
Information Security Management,
ISO/IEC 27005 Information technology - Security techniques - Information security
risk management,
ISO/IEC 18043, Information technology - Security techniques - Selection,
deployment and operations of intrusion detection systems,
ISO/IEC TR 18044, Information technology - Security techniques - Information
Security incident management.

Standardi s področja elektronskega podpisa (ETZ, 2011, str. 13):
– IETF: Cryptographic Message Syntax (CMS), RFC 5652,
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–
–
–
–
–
–
–
–

W3C: XML Signature Syntax and Processing, Second Edition (XMLDSig),
IETF: CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES), RFC 5126,
ETSI: CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) TS 101 733 V 1.7.4,
W3C: XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). E,
TSI: XML Advanced Electronic Signatures ETSI TS 101 903 ver. 1.4.1,
CWA: General guidelines for Electronic Signature Verification, CWA 14171:2009,
IETF: Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), RFC 3161,
IETF: Evidence Record Syntax (ERS), RFC 4998.

Standardi za upravljanje z dokumenti (ETZ, 2011, str. 14):
– ISO/IEC15489, Information and documentation - Records management.
Standardi za film in mikrofilm (ETZ, 2011):
– ISO 1823:2000: Imaging materials - Polyester-base magnetic tape - Storage practices,
– ISO/IEC 14496-1:2010: Information technology - Coding off audio-visual objects -Part
1: Systems,
– ISO/IEC 14496-15:2010: Information technology- -Coding of audio-visual objects- Part 15: Advanced Video Coding (AVC) file format,
– ISO/IEC 14496:2010: Information technology - Coding of audio-visual objects- -Part
26: Audio conformance,
– ISO/IEC 15444-1:2004: Information technology - JPEG 2000 image coding system:
Core coding system,
– ISO/TR 18492:2005: Long-term preservation of electronic document-based
information,
– ISO 18933:2006: Imaging materials- -Magnetic tape - Care and handling practices for
extended usage,
– ISO/IEC 23000:2007-2010: Information technology - Multimedia application format
(MPEG-A); Parts 1-12,
– ISO/IEC 23001:2006: Information technology - MPEG system technologies; Parts 1-5.
Standard za upravljanje z IT storitvami (ETZ, 2011):
– ISO/IEC 20000, Information technology - Service management.
Drugi priporočeni standardi:
–
–
–
–

ISO
ISO
ISO
ISO

standard
standard
standard
standard

14721
15489
23081
17799

– za izdelavo arhivskih sistemov elektronskih virov.
– sistemi upravljanja z dokumenti.
– principi metapodatkov za dokumente.
in ISO standard 27001 – varnost informacijskih sistemov.
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–
–

ameriški standard US DoD 5015.2 – kriteriji za oblikovanje programske opreme,
namenjene upravljanju elektronskih dokumentov.
norveški standard za obravnavanje elektronskih dokumentov NOARK-4.

Te pa dopolnjujeta še oba arhivska strokovna standarda: Splošni mednarodni standard za
arhivsko popisovanje ISAD(g)2 in Mednarodni standard za arhivski normativni opis
ustvarjalcev arhivskega gradiva – pravnih in fizičnih oseb ter družin ISAAR(CPF) (Petkovšek,
2011, str. 27).

3.3 E-HRAMBA V JAVNI UPRAVI
Za uspešno elektronsko hrambo je potrebna ustrezna pravna podlaga in ta je v Sloveniji ena
najnaprednejših v svetu in tako javnemu kot zasebnemu sektorju zagotavlja ustrezno
digitalno varnost (Dečman, 2007, str. 115). Navkljub temu rezultati kažejo, da se
javnopravne osebe v Sloveniji še vedno ne odločajo za uvedbo s predpisi usklajene
elektronske hrambe (Horjak, 2015, str. 1). ZVDAGA osebam javnega prava nalaga tudi
sprejetje notranjih pravil (18. člen) kot pogoj za hrambo gradiva v digitalni obliki. V letu 2015
(stanje Ministrstva za kulturo, Arhiv RS, do 2. 8. 2015) so bile take le 3 osebe javnega prava.
A sprejeti predpisi in notranja pravila organov za dolgoročno elektronsko hrambo niso dovolj
za verodostojno hrambo, temveč je treba zagotoviti tehnologijo, ki bo skozi celoten cikel
hrambe dokumentov zagotavljala avtentičnost in nespremenljivost hranjenih dokumentov
(Dečman, 2007, str. 115–116).
Gradivo v elektronski obliki se hrani v zbirki dokumentarnega gradiva z uporabo
informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, ki zagotavlja, da so podatki:
–
–
–
–
–

dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,
shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki,
ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete podatke,
shranjeni v elektronski obliki tako, da je mogoče ugotoviti, od kod izvirajo,
komu so bili poslani ter čas in kraj njihovega pošiljanja ali prejemanja,
shranjeni z uporabo takšne tehnologije in postopkov, ki dovolj onemogočajo njihovo
spremembo ali izbris oziroma obstaja zanesljiv način, da se takšne spremembe
ugotovijo.

Enotne tehnološke zahteve (ETZ 2.1), ki so eden temeljnih dokumentov s področja
elektronske hrambe, med drugim določajo postopke in opravila, povezana z elektronsko
hrambo (Žumer, 2008, str. 334) glede:
–

infrastrukture, njene varnosti in zanesljivosti; strojna in programska oprema mora biti
skladna z določbami ZVDAGA, UVDAGA, ETZ in ugotovljenimi potrebami ter
zahtevami za posamezne razrede zmogljivosti, ki jih je z enotnimi tehnološkimi
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–
–
–
–

–
–
–

zahtevami določil državni arhiv, Arhiv Republike Slovenije (Žumer, 2008, str. 346,
347);
prostorov in osebja, predvsem pa pristojnosti in nalog posameznih članov osebja in
morebitnih zunanjih sodelavcev;
fizičnega varovanja infrastrukture, predvsem glede dostopa v prostore (vstopne
pravice, avtentikacijski sistem);
postopkov ravnanja s strojno in programsko opremo;
elektronskega oziroma programskega varovanja (varnostne nastavitve strežnikov,
uporaba telekomunikacijskih sredstev in opreme ter prijave v sistem, varnostne
kopije in podobno);
notranjega nadzora (operativna izvedba in spremljanje dogodkov: kontrola fizičnega
dostopa, kontrola pooblastil, poročanje o varnostnih problemih).
ukrepov o nepredvidenih dogodkih ter vodenja dnevnikov in zapisnikov;
aktivnosti v zvezi s tehnološkim staranjem strojne in programske opreme,
propadanjem za dolgoročno hrambo elektronskega gradiva uporabljenih nosilcev
zapisa in zastarevanjem oblik zapisov (ETZ, 2006, str. 10), in sicer s pravočasno
pretvorbo gradiva iz ene oblike zapisa v drugo pred zastaranjem oblike, v kateri je
hranjeno (ETZ 2.0, 2011, str. 47)

Pri uvedbi e-hrambe gre za korenito spremembo, ki se tiče celotne organizacije in ki mora biti
zastavljena dolgoročno, saj je e-hramba v prihodnosti neizbežna. Težave, s katerimi se
organizacije pri tem soočijo, so (Dečman, 2007, str. 115):
–
–
–
–
–
–
–
–

pomanjkanje znanja,
pomanjkanje finančnih virov,
ni podpore vodstva,
pomanjkanje ustreznih rešitev (programskih, strojnih),
pomanjkanje človeških virov,
neustrezen poslovni proces in pravila,
človeški faktor – miselnost,
pravne ovire.

Ker zakonodaja osebam javnega prava nalaga strožje pogoje v primerjavi z zasebnimi in ker
gre večinoma za velike organizacije, zgoraj navedeno še toliko bolj velja za njih. RTV
Slovenija je izjema, ki se je morala zaradi specifičnosti gradiva hitro odločiti za ta korak.
Nosilci AV-zapisov so namreč zelo podvrženi staranju in propadanju, zato je bila migracija na
nove medije nujna, to pa je potegnilo celotno organizacijo v digitalno dobo. Da je to
dobrodošlo, bomo videli kasneje v nalogi.
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3.4 UPRAVLJANJE Z ELEKTRONSKIMI DOKUMENTI
Učinkovit sistem za elektronsko upravljanje z dokumenti je potreben iz razloga, da se obvlada
vse večje število dokumentov in s tem povečan obseg dela. Sistemi za elektronsko
upravljanje dokumentov prinašajo veliko prednosti v nasprotju z upravljanjem z dokumenti v
papirni obliki, kot so: možnost hkratnega vpogleda v dokument, dostopnost do dokumenta je
omogočena tudi geografsko oddaljenim uporabnikom, iskanje je hitro in enostavno,
zmanjšuje stroške in čas, dokumenti so lažje sledljivi in pod nadzorom, dostopi do
dokumentov so varni, do njih dostopajo uporabniki s pravicami, na več nivojih in podobno.
Elektronsko obvladovanje dokumentov je proces, ki pripomore k hitrejšemu reševanju
operacij in posledično zmanjša stroške dela ter poveča produktivnost. Prednosti njegove
uvedbe so (Zupančič, 2010, str. 2):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

omogočena popolna sledljivost nad dokumenti,
revizijska sled dogodkov, povezanih z dokumentom,
varnost dokumentacije pred vpogledom nepooblaščenih oseb,
vsa dokumentacija je dosegljiva na enem mestu,
enostavno in hitro iskanje ter večja preglednost nad dokumenti,
dokument je dosegljiv več uporabnikom hkrati,
pregledovanje in potrjevanje dokumentov tudi z oddaljene lokacije,
pregledovanje in potrjevanje dokumentov z mobilnih naprav,
enostavno posredovanje dokumentov,
nadzor nad dokumenti, saj se le-ti ne morejo izgubiti ali založiti,
zmanjšanje kopiranja dokumentov,
izboljšan pregled nad poslovanjem,
struktura nadomeščanj in s tem nemoteno delovanje procesov v primeru odsotnosti,
izdelava in avtomatsko generiranje poročil,
možnost elektronskega podpisovanja več vrst dokumentov,
povezljivost in sinhronizacija z orodji MS Office,
povezava EDMS-rešitve z ostalimi programskimi rešitvami,
uporaba vnaprej definiranih ali »AD HOC«-krogotokov,
avtentikacija uporabnikov preko aktivne domene,
neodvisnost EDMS-programske rešitve od platforme.

Informacijski sistem za upravljanje z dokumenti razdelimo na štiri področja (Golob, S., 2004,
str. 121):
–

Elektronski zajem dokumentov je proces, s katerim zagotovimo varno in zanesljivo
dolgoročno hrambo dokumentarnega gradiva. Pravila in postopke zajema in pretvorbe
mora imeti organizacija, ki gradivo zajema in pretvarja, jasno napisana v svojih
notranjih pravilih.
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–

–
–

Obvladovanje delovnih tokov je avtomatizacija delovnih procesov v celoti ali deloma,
med katero se zapisi, informacije ali naloge prenašajo od enega sodelujočega do
drugega, glede na nabor procedurnih pravil.
Osrednji del dokumentnega sistema oziroma jedro sistema za upravljanje z dokumenti
je informacijska tehnologija, ki podpira upravljanje z elektronskimi dokumenti.
Arhiviranje lahko izvajamo le, če smo izvedli popoln zajem in zanesljivo pretvorbo
gradiva v elektronsko obliko. Z elektronskim arhiviranjem poskrbimo, da so dokumenti
oziroma različni objekti arhivirani urejeno in hierarhično. Glede na njihovo
pomembnost in čas hranjenja se objekti hranijo na različnih medijih.

3.4.1 ARHIVSKI SISTEMI
Arhivski sistem je arhiv, ki ga sestavlja organizacija ljudi in sistemov z nalogo hrambe
informacij. Te informacije daje na voljo uporabnikom, ki so jim namenjene. Klasifikacija je
osnova arhivskih informacijskih sistemov in sistemov organizacije arhivskih skladišč (GZS,
2003, str. 10).
Učinkoviti elektronski arhivski sistem mora zagotoviti pregled dokumentarnega in arhivskega
gradiva, zajem dokumentarnega in arhivskega gradiva, kontrolo zajetih dokumentov,
indeksacijo zajetih dokumentov, prevzem, urejanje in pripravo gradiva za hrambo, določanje
iskalnih kriterijev, prenos dokumentov v elektronski arhiv, izdelavo in ustrezno hrambo
varnostnih kopij, vzdrževanje, obnavljanje in nadgradnjo elektronskega arhiva. Dokumenti in
informacije v elektronskem arhivu so dostopne kjerkoli in kadarkoli vsem uporabnikom z
dodeljenimi uporabniškimi pravicami (Djukić, 2008, str. 21).
V svojem poročilu ameriško združenje raziskovalnih knjižnic RLG (The Research Library
Group) v sodelovanju z OCLC (Online Computer Library Center) definira lastnosti organizacij,
ki naj bi prevzele odgovornost za varovanje elektronskega gradiva (RLG, 2002, str. 5):
– biti morajo pripravljene za prevzemanje odgovornosti za upravljanje s tem sistemom v
skladu z obstoječimi nacionalnimi oz. mednarodnimi standardi, – pri tem so mišljeni
vsi procesi v zvezi s prevzemanjem, opisom, vzdrževanjem, varovanjem in zaščito
gradiva,
– biti morajo zanesljive – odločitev za ohranjanje ne sme biti pogojena s trenutnim
komercialnim interesom, organizacije pa morajo prevzeti to odgovornost tudi za
prihodnost,
– zagotavljati morajo finančno uravnovešenost – imeti morajo stalni vir financiranja in
biti sposobne kriti vse stroške, ki jih trajno ohranjanje zahteva,
– imeti morajo ustrezne strokovne kadre in tehnologijo za ohranjanje tovrstnega
gradiva,
– zagotavljati morajo varnost pred vdorom v sistem, zaščito,
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– njihov sistem ohranjanja mora biti usklajen z referenčnim modelom OAIS (Open
Archival Information System).
Referenčni model OAIS je standardni model odprtega arhivskega informacijskega sistema, ki
so ga na prošnjo Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) pripravili v Mednarodnem
združenju vesoljskih agencij (CCSDS, 2002). Pri razvoju OAIS-a so sodelovale najvplivnejše
vesoljske agencije na svetu, kot so ameriška NASA, ruska RFSA, evropska ESA, japonska
NASDA idr. Vesoljske agencije so se med prvimi soočale z izgubo podatkov, informacij in
digitalnih satelitskih slik zaradi zastarevanja tehnologije (Kavčič-Čolić, 2004, str. 66). Razvit je
bil kot odgovor na standard ISO TC20/SC 13 z namenom, da bi ga nadaljnje obravnavali kot
osnovo za standardizacijo na področju dolgoročnega arhiviranja. OAIS referenčni model
omogoča širše razumevanje tega, kar je potrebno, da bi lahko ohranili in dostopali do
informacij tudi na daljši rok. Služi kot osnova ali tehnični napotek za možne implementacije
elektronskih arhivov izdelanih po predlaganem priporočilu.
OAIS je tehnično priporočilo, pripravljeno kot izhodišče standarda ISO. Predstavlja ogrodje
funkcionalnega ter informacijskega koncepta, ki je primeren za razvoj elektronskega arhiva.
Poseben poudarek na standardu je zagotavljanje dolgoročnega hranjenja elektronskih vsebin
in se zato uveljavlja kot »de facto« standard na področju elektronskih arhivov.
Standard OAIS specificira elemente elektronskega arhiva in funkcije, ki se izvajajo nad
arhivom. Temelj elektronskega arhiva so digitalni objekti, ki jih predstavljajo elektronski
dokumenti in drugi elektronski zapisi ter postopki za upravljanje s hranjenimi objekti. Tri
temeljne funkcije določajo delovanje arhiva: vnos, hranjenje in izvoz digitalnih objektov. Vse
funkcije temeljijo na atributih v obliki ovojnic nad digitalnimi objekti. V okviru standarda OAIS
so določeni tudi postopki za ohranjanje berljivosti digitalnih objektov, medtem ko se samo
priporočilo ne nanaša na varnostne atribute, ki so predmet dodatnih priporočil (GZS, 2003,
str. 3).
OAIS zagotavlja:
– okvire za razumevanje in večanje zavesti o potrebi dolgoročnega varovanja in
zagotavljanja dostopa do digitalnih informacij,
– potrebne koncepte za nearhivske organizacije, da bi bile lahko učinkovite
soudeleženke v procesu ohranjanja tovrstne dokumentacije,
– okvire vključno s terminologijo in koncepti za opisovanje in primerjanje struktur in
operacij sedanjih in prihodnjih arhivov,
– okvire za opisovanje in primerjanje različnih strategij in tehnik dolgoročne hrambe,
– temelje za primerjavo podatkovnih modelov digitalnih informacij, ki so ohranjene v
arhivih in za razprave, kako se lahko podatkovni modeli in osnovne informacije
spreminjajo skozi čas,
– osnovo, ki bi vključila prizadevanja za dolgoročno ohranjanje tistih informacij, ki niso v
digitalni obliki,
23

–

–

širjenje konsenza glede elementov in procesov dolgoročnega varovanja in ohranjanja
ter dostopnosti, hkrati s tem pa promovira širši trg, ki ga lahko podpirajo različni
servisi,
vodenje identifikacije in produkcije z OAIS povezanimi standardi (Novak, 2002, str.
32).

Sistem je univerzalen, ne pogojuje določene infrastrukture, temveč se osredotoča na model
funkcij in procesov, ki so lahko sprejemljive za ohranjanje informacij in gradiva na vseh
nosilcih. Zato je bil ta model sprejet kot standard za oblikovanje vseh elektronskih arhivov;
preden je OAIS bil sprejet kot ISO-standard, je bilo narejenih nekaj projektov, ki so potrdili
njegovo ustreznost pri gradnji elektronskih arhivov. Implementiran je tudi v Slovenskem
nacionalnem elektronskem arhivu (Kavčič-Čolić, 2004, str. 70).
3.4.2 FAZE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ELEKTRONSKEGA DOKUMENTA
Ustvarjanje dokumenta je začetek postopka dolgoročnega arhiviranja in varovanja. Temelji
na znanju, različnih tipih dokumentov ter ustvarjalcih. Vrednotenje elektronskih dokumentov
za dolgoročno arhiviranje, to je določanje dokumentov, ki se arhivirajo, je prvo vprašanje za
vse tipe elektronskih dokumentov (Hackett, 2000, str. 17).
Pridobivanje in zbiranje – vključitev ustvarjenih digitalnih dokumentov fizično in navidezno
(v postopku pridobivanja) v arhiv. Glavna vidika zbiranja elektronskih dokumentov sta politika
in postopek zbiranja (izbira, kaj arhivirati, določiti obseg arhiviranja, določiti povezave med
arhivirano vsebino in drugimi elektronskimi dokumenti, ki so povezani z izvorno točko,
osveževanje arhiviranih vsebin).
Identifikacija in razvrščanje elektronskih dokumentov – v arhivu zagotavlja unikatni
ključ za iskanje dokumenta in povezave med dokumentom in preostalimi povezanimi
dokumenti. Identifikacija in razvrščanje gradiva sta pogosto povezava med arhivirano vsebino
in razpoložljivimi viri za upravljanje arhiva (kot na primer z metapodatki).
Arhiviranje je običajno obravnavano kot pasivna faza življenjskega cikla, kljub temu da
sprememba v medijih in formatih lahko vpliva na izgubo v hranjenem arhivskem gradivu (kot
na primer tračne enote, mehanizmi tračnih enot in operacijski sistemi, ki se s časom
spreminjajo in nadgrajujejo). Pri obravnavanju elektronske hrambe je osnovno vprašanje, za
katere vrste dokumentov je potrebna (kot na primer za tiskane knjižne revije), saj
elektronska hramba ni nujno zahtevana za vsak elektronski dokument in v njem vsebovano
informacijo, ki je navedena tudi v tiskani obliki (Leggate & Hannant, 2000, str. 246–250).
Osnovna pravila strateške vizije upravljanja in hrambe elektronskih dokumentov so (ICA,
2005, str. 19):
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–

–
–
–

ključ uspešnega programa je imeti jasno strateško vizijo, realistično razumevanje
zmožnosti takega programa ter prožnost za prilagajanje spremenljivim prioritetam in
potrebam uporabnikov;
da bi bil arhivist uspešen, mora biti prilagodljiv in ukrepati, kadar je treba (biti mora
oportunist in intervencionist);
arhivisti morajo dodati vrednost in zagotavljati storitve svojim uporabnikom;
tako arhivske zadeve kot tudi zadeve upravljanja dokumentov ne morejo dobro
obstajati kot ločene poslovne prioritete. Namesto tega naj bi jih razumeli in
promovirali kot bistvene, če organizacija želi doseči širše cilje: javni sektor in podjetja
ne morejo učinkovito delovati brez dokumentov in upravljanja le-teh, arhivski postopki
pa so za dosego teh ciljev bistveni.

3.4.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI DIGITALNE TEHNOLOGIJE
Digitalna tehnologija na eni strani odpira nove možnosti uporabe, hkrati pa predstavlja
nevarnost nedelovanja. Njena funkcionalnost je povezana z njeno kompleksnostjo. Branje in
razumevanje digitalnih informacij zahteva strojno in programsko opremo, ki se z neprestanim
razvojem tehnologije nenehno spreminja (Garrett & Waters, 2003, str. III).
Prednosti hrambe dokumentov v digitalni obliki so:
–
–

–

–
–

–

–

Prihranek prostora. Elektronska hramba dokumentov na optičnih nosilcih zavzema
bistveno manj prostora od hrambe na papirju ali drugih analognih nosilcih.
Prihranek časa. Z enostavnim dostopom se zmanjša tudi čas, ki smo ga namenjali
razvrščanju dokumentov v hrambo, iskanje teh dokumentov in njihovo kopiranje.
Tako lahko zaposleni svoj čas namenijo drugim poslovnim aktivnostim.
Prihranek denarja. Logična posledica manjšega potrebnega prostora za hrambo in
prihranka časa je tudi prihranek sredstev, saj odpadejo stroški posredovanja,
razmnoževanja in razpošiljanja, ki so povezani s klasičnim načinom hranjenja.
Enostaven dostop. Ker imamo sistem hrambe pod nadzorom s programsko opremo,
lahko želeni dokument hitro poiščemo in dostavimo
Manjša možnost, da se dokument izgubi. Analogni dokumenti so izpostavljeni temu,
da se izgubijo ali založijo, pri digitalnih pa je ob pravilni označitvi in izdelavi varnostne
kopije to praktično nemogoče.
Učinkovitejša kontrola nad uporabo dokumentov. Pri elektronskem hranjenju
dokumenta se vse, kar z njim počnemo, zabeleži, sledenje dokumenta pa je
enostavno.
Boljša in lažja zaščita pred zunanjimi dejavniki. Fizični nosilci so bolj izpostavljeni
prahu, temperaturnim spremembam, insektom, zajedavcem, naravnim nesrečam,
digitalni dokumenti na optičnih medijih pa so zaradi svoje majhnosti zelo obvladljivi in
jih lažje varujemo pred temi dejavniki.
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Pri hranjenju in zagotavljanju dostopa do hranjenih informacij digitalna tehnologija pomaga
reševati tradicionalni konflikt med hranjenjem in dostopom do gradiv. Glavni problem
tradicionalnih arhivov je njihova okornost, saj je upravljanje s papirnimi ali drugimi
analognimi dokumenti v primerjavi z digitalnimi precej težavno in nepregledno, še posebej,
ko razpolagamo z ogromnimi količinami dokumentov. V primeru hrambe AV-dokumentov so
potrebne tudi večje ter prostorske kapacitete, ki zahtevajo visoke stroške hranjenja.
S pojavom elektronske hrambe so glavne pomanjkljivosti tradicionalne hrambe odpravljene.
Ta namreč omogoča preprosto iskanje želenih vsebin po raznovrstnih atributih dokumentov,
ki jih moramo seveda ob zajemu oziroma kreaciji objekta zapisati; govorimo o tako
imenovanih metapodatkih. Poleg tega hramba elektronskih dokumentov zavzame
neprimerljivo manj prostora, dostopni časi do vsebin pa so v primerjavi s tradicionalnim arhivi
zanemarljivi. Torej funkcionalnost govori v prid elektronskim arhivom. Poleg tega digitalni
podatki omogočajo tudi integracijo informacij iz različnih virov.
Na drugi strani se pri elektronski hrambi postavlja kar nekaj pomembnih vprašanj. Številni
tehnični, socialni in pravni vidiki povzročajo precejšnje težave specialistom na področju
arhiviranja že nekaj desetletij.
3.4.4 TEŽAVE PRI ELEKTRONSKI HRAMBI DOKUMENTOV
Problem je v tem, da danes ne moremo uporabiti nekaj let starega elektronskega dokumenta,
če ta ni ustrezno ohranjen, po drugi strani pa še vedno lahko beremo analogne dokumente
izpred nekaj tisočletij. Prav dejstvo hitrega zastaranje nosilcev, na katerih hranimo
elektronske dokumente, postavlja današnje ustanove, ki upravljajo z elektronskimi arhivi,
pred velik izziv, kako najti tehniko, ki bo omogočala hranjenje današnjih dokumentov
tisočletja dolgo.
Elektronskim dokumentom in hranjenju teh po besedah Terryja Kunnyja grozi »izumrtje«.
Kunny pravi, da se danes nahajamo v mračnem srednjem veku digitalne dobe, ko bo večina
znanja, ki ga hranimo v elektronski obliki, za vedno izgubljena. Zato je pred nami velika
naloga, podobna nalogi nekdanjih samostanskih opatov, in sicer ohraniti čim več elektronskih
zapisov (Kunny, 1998, str. 11).
Ne glede na zgornjo napoved, smo v dobi elektronskih dokumentov, saj se njihovo število
vztrajno povečuje, zaradi česar tudi vse bolj izgubljamo nadzor nad njimi. Zato se vsaka
organizacija spopada z vprašanjem, katere dokumente in po katerih kriterijih hraniti. Tako za
javne ustanove kot tudi zasebne arhive v Sloveniji to področje ureja Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).
Tekstovni dokumenti so za hrambo enostavni, sodobni dokumenti pa precej kompleksnejši.
To velja predvsem za multimedijske datoteke, kamor uvrščamo tudi zvok. Ker gre za
področja, ki se zelo hitro razvijajo, je vprašanje, kako jih hraniti dolgoročno, saj je njihova
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hramba pogojena s tehnologijo in zato ne moremo predvidevati, kam bo šel razvoj.
Dolgoročna rešitev hranjenja dokumentov bi morala biti neodvisna od tehnologije, to pa je
težko zagotoviti. Upravljalci dolgoročne hrambe gradiva niso kos hitremu tehnološkemu
razvoju, ki prinaša zastaranje informacij. Vseeno se zdi, da so najbolj turbulentni časi mimo in
da bo zato lažje sprejemati standarde in ustrezne formate.
Ker si odgovornost za dokument v njegovih različnih življenjskih ciklih deli več udeležencev
(ustvarjalec, lastnik, uporabnik in drugi), lahko pride do tega, da se ne ve, kdo je za
dokument odgovoren v celoti. Zato morajo biti določena točna pravila in dodeljene
odgovornosti pri ravnanju z dokumenti. Nalogo hrambe lahko prevzamejo komercialna
podjetja ali v ta namen organizirane javne inštitucije.
Potrebe po dokazovanju avtentičnosti, torej pristnosti dokumenta in integritete, ki predstavlja
neokrnjenost dokumenta, naraščajo zaradi velike odgovornosti do digitalnega objekta, ki ga
zelo lahko kopiramo in spreminjamo. Pri procesu arhiviranja obstaja nevarnost sprememb in
poškodb dokumenta (Graham, 1998, str. 27) predlaga izbiro tehnike, ki varuje dokument
pred nepooblaščenim preminjanjem in dostopom do dokumenta. Gre za digitalni pečat, s
katerim preprosto zagotovimo poseg na dokumentu.
Že ob nakupu oz. kreaciji digitalnih objektov je treba biti pozoren na zahteve hranjenja
dokumentov, saj je od tega precej odvisno samo hranjenje in dostopnost do digitalnih
objektov.
Kdo ima avtorske pravice nad arhivirano vsebino ter čigava je ta intelektualna lastnina, je
vprašanje, kateremu se je namenjalo premalo pozornosti. Tako kot na Radiu Slovenija se je
zagotovo zgodilo še kje, da se pred samim začetkom digitalizacije niso ukvarjali z vprašanjem
avtorskih pravic. Razlog ne gre iskati v malomarnosti ali ignoranci, ampak v tem, da področje
ni urejeno ter da se pravice z analognih nosilcev po postopku digitalizacije ne prenašajo
nujno na digitalne subjekte. Težava izvira v tem, da se v času urejanja pravic ni moglo
predvideti, da bo prišlo do digitalizacije, zato je to postalo sivo območje.
Novejše verzije programov neprestano povzročajo zastarevanje starejših verzij, temu pa se
mora prilagoditi tudi strojna oprema, ki je pogoj za delovanje novih programov. Posledično
postanejo informacije, ki so temeljile na zastarelih tehnologijah, nedostopne.
Zaradi hitrega tehnološkega razvoja je življenjska doba programske in strojne opreme zelo
kratka, prav tako pa so tudi mediji, na katerih so hranjeni podatki, zelo nestabilni in zato
življenjsko omejeni. Glavno vprašanje je, kako v takem okolju ohraniti arhivirano vsebino,
tako da bo na voljo v nekem trenutku v prihodnosti, ko bo na razpolago povsem druga
tehnologija.
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3.5 METAPODATKI
Izraz metapodatki so prvič uporabili okoli leta 1960, uradno pa leta 1970 v kontekstu DBMS
(Database Management Systems). Woodley (1999) je našel prvo omembo t. i. 'meta-data'
(ang.) v diplomski nalogi o 'infologičnem pristopu do baz podatkov'. Izraz se je najhitreje
razširil v Severni Evropi, vendar je kmalu postal priljubljen po vsem svetu.
Čeprav je izraz 'metapodatek' relativno nov, izvira še iz časa slavne Aleksandrijske knjižnice,
kjer je bil zaposlen Kalimah, pesnik, avtor, prvi bibliograf, kritik in prvi, ki je izoblikoval idejo o
urejanju podatkov. Še danes je znan po katalogu Pinakes, v katerem je popisal 500.000
zvitkov knjižnice in je prvi znan primer metapodatkov. Sam katalog pa je obsegal 120 zvitkov,
le-te pa je uredil po vsebini in žanru. V Zahodni Evropi se je katalogiziranje knjižničnih zbirk
sprva razvilo v cerkvenih, kasneje pa še v visokošolskih knjižnicah. V kasnejših letih je
katalogizacija prehajala skozi različna manjša razvojna obdobja, dokler se niso v 14. stoletju v
katalogih našli že podatki o nahajališču knjig, v 16. stoletju pa so se pojavili prvi abecedni
katalogi. Vedeti je treba, da so do tega časa kataloge uporabljali le za popis imetja.

Moderni katalogi segajo v leto 1776, ko je cesarica Marija Terezija izdala prva navodila za
delovanje knjižnic v cesarstvu, 1791, ko je bil napisan Francoski zakonik, prvi katalogizacijski
pravilnik. Katalogizacijska pravila je napisal tudi Anthony Pannizzi za British Museum Library,
objavljena so bila leta 1876. Na prelomu stoletja sta svoja katalogizacijska pravila razvila tudi
American Library Association ter Library Association in the UK, kar je leta 1904 pripeljalo do
sporazuma o sodelovanju in poenotenju katalogizacijskega zakonika. Le-ta je bil objavljen
leta 1908. V kasnejših letih so sledile nove različice pravilnikov, med njimi Pravilnik in
priručnik za izradbu abecednih kataloga Eve Verona l. 1983 in 1986 in Anglo-ameriška
katalogizacijska pravila (Gorman, 1998).
Računalnike so začeli uporabljati v namene katalogizacije v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je
bil ustanovljen nov format kataloških zapisov, MARC (MAchine Readable Cataloguing). Čeprav
je bil MARC najprej uporabljan večinoma za hitrejšo predelavo in obdelavo listkovnih
kataloških podatkov, so ga knjižnice kasneje začele uporabljati kot orodje za izmenjavo
kataloških podatkov, kar je opazno zmanjšajo stroške katalogizacijskega materiala.
Dostopnost MARC-a je dala povod za razvoj iskalnih katalogov, kar dandanes omogoča
uporabniku iskanje informacij po katalogih, celo po več knjižničnih katalogih obenem. Kasneje
so izšle nadgrajene verzije MARC-a, ki so se večinoma imenovale po državah, katere so
pokrivale – USMARC, UKMARC, NORMARC … vendar pa je ta format postal mednarodno
dostopen šele z uveljavitvijo MARC21.
Širjenje in uspeh elektronskih katalogov ter razvoj tekstovnih baz podatkov so porodili
potrebo po novih znanjih in veščinah, kar pa je posledično privedlo do razvoja informacijske
znanosti kot znanosti. Čeprav so metapodatke najprej uporabljali v knjižničnih katalogih, so
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zdaj pogosti v managementu, založniški industriji, vladnih organizacijah, med statistiki in
drugje. Metapodatki so koristni predvsem zato, ker so dobro orodje za opisovanje
elektronskih virov, omogočajo bolj dosledno iskanje in organiziranje le-teh virov, ter služijo
pri izmenjavi podatkov med organizacijami.
Točna definicija, kaj metapodatek je, ne obstaja, oziroma jih je več, saj se spreminjajo glede
na področje, na katerem se uporablja in na katerega se nanaša. Najpogosteje uporabljamo
tisto, ki metapodatke preprosto opiše kot podatke o podatkih (Bagley, 1968), malo bolj
podrobno pa govorimo o strukturiranih informacijah, ki opisujejo, razlagajo, locirajo oziroma
nam kako drugače olajšajo upravljanje z virom informacije (NISO, 2001). Za potrebe te
naloge bomo o metapodatkih govorili kot o tistih podatkih, ki nam pomagajo poiskati,
definirati in uporabiti vsebino.
Je pa vsem skupno to, da brez njih sama entiteta, ki jo arhiviramo, ne bi imela pomena; šele
z metapodatki vemo, kaj smo sploh shranili. Beleženje metapodatkov v procesu hrambe je
torej eden najpomembnejših delov in moramo biti na to še prav posebej pozorni. Vnaprej
moramo tudi določiti kriterije, kateri metapodatki so pomembni, da jih beležimo.
Metapodatek je podatek, ki vsebuje informacije o nekem podatku, a ni del le-tega.
Metapodatki so praviloma strukturirani in obsegajo podatke, ki se nanašajo na vsebino,
strukturo, kvaliteto, lastništvo, distribucijo, tehnologijo, namen, uporabnost in druge
elemente, ki opisujejo informacijski objekt in so pomembni za njegovo identifikacijo in
uporabo. Definicija pojma ni enoznačna, kar na številnih področjih, ki imajo stik z
metapodatki, privede do različnih dojemanj (Terminologija, 2012). Funkcija metapodatkov je
bila zato definirana večkrat in na različne načine, eden bolj jasnih je 'model petih točk', ki
opredeljuje njihovo vlogo in namen (Haynes, 2004):
1.
2.
3.
4.
5.

Opis vira – pomembno predvsem za institucije, ki morajo (p)opisati svoje
informacijske vire.
Iskanje vira – pomembno na vseh področjih, najbolj pa na akademskem, ker
omogoča dostopnost verodostojnih virov informacij.
Vzdrževanje in shranjevanje vira – pomembno za ohranjanje življenjskega cikla
virov in njihovo posodabljanje ter ohranjanje za prihodnost.
Dokumentiranje lastništva in avtentičnosti vira – metapodatki omogočajo
istovetenje vira in dokazovanje avtentičnosti ter lastništva.
Interoperabilnost – metapodatki omogočajo povezavo med različnimi knjižničnimi
in drugimi informacijskimi sistemi.

Metapodatki so strukturirane informacije, ki opisujejo, pojasnjujejo, opredeljujejo ali kako
drugače omogočajo lažje pridobivanje, uporabo ali upravljanje z viri informacij.
Metapodatkom pogosto pravimo podatki o podatkih ali informacije o informacijah (NISO
Press, 2004, str. 1). Metapodatki zagotavljajo informacije, ki nam pomagajo osmisliti podatke
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(npr. dokumente, slike, nabore podatkov), koncepte (npr. klasifikacijske sheme), subjekte iz
realnega sveta (Edge & Han, str. 6) in druge elemente, ki so pomembni za pravilno
interpretacijo oziroma uporabo podatkov.
Za našo nalogo je dovolj, da metapodatke opredelimo kot tiste nepogrešljive informacije,
brez katerih je določen zvočni posnetek praktično neuporaben. Za njegovo identifikacijo
namreč potrebujemo nekoga, ki bi oddajo ali drug posnetek prepoznal po poslušanju. Pa tudi
v primeru, da nam to uspe, je malo verjetno, da bi nam ta oseba lahko posredovala dodatne
informacije, kot so čas, kraj in okoliščine nastanka. Zato je urejenost metapodatkov ključna.
Dokler so se ti pisali na kartice in se prilagali nosilcem zvoka, je določena izguba še
razumljiva, saj so se ti ob prenašanju lahko izgubili ali založili, pri elektronskem beleženju pa
teh izgovorov ni več.
Poznamo tri glavne tipe oziroma kategorije metapodatkov (NISO Press, 2004, str. 1):
–
–
-

Opisna – opisuje vir glede na namen in vsebino, vključuje pa lahko elemente, kot so
naslov, avtor in ključne besede.
Strukturna – vsebuje tehnične podatke o strukturi dokumenta in podrobno, kako ga
elementi sestavljajo.
Administrativna – vsebuje informacije, ki so pomembne za upravljanje dokumenta.
Glavne med njimi so tip dokumenta, kdaj je bil ustvarjen in ostali tehnični podatki ter
kdo lahko do njega dostopa.

Za lažjo komunikacijo podatkov med organizacijami in sistemi programske opreme in
izboljšanje kakovosti statističnih podatkov v dokumentaciji je bil razvit nabor standardov in
modelov metapodatkov. Ti metapodatkovni standardi zagotavljajo strukturiran okvir za
organiziranje in razširjanje informacij o vsebini in strukturi statističnih podatkov. Trije
najpomembnejši so (IHSN, 2005):
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) je organizacija, ki deluje na področju
metapodatkovnih opisov. Razvila je Dublin Core (v nadaljevanju DC), ki je eden najbolj
uporabnih metapodatkovnih formatov, saj je kompleksnejši od avtomatičnih generatorjev
indeksov, kot sta Lycos in WebCrawler, ter preprostejši in cenejši kot ročno generirani,
katerih primer je MARC (Weibel, Godby, Miller, 1996).
DC vsebuje petnajst metapodatkovnih elementov za opis elektronskega vira, ki so:
ime/naslov, avtor, predmet/vsebina, opis/povzetek, založnik, sodelavec, datum, tip, format,
identifikator, vir, jezik, povezave, obseg/prikrivanje in avtorske pravice. Glavne lastnosti DCformata so enostavnost, razumljivost, možnost razširitve in usklajenost z NISO-, IETF- in ISOstandardi (DCMI, 2008).
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Data Documentation Initiative (DDI) je standard, kompatibilen z računalniškim jezikom XML.
Kodirna knjiga ali knjižnica elementov DDI je sestavljena iz petih delov: iz opisa dokumenta
(document description), opisa zbirke podatkov, študije ali raziskave (study description), opisa
datoteke podatkov (data files description), opisa spremenljivk (variable description) in
ostalega gradiva (DDI, 2001).
Statistics Data and Metadata Exchange (SDMX) je standard, razvit za dokumentacijo in
izmenjavo podatkov časovnih vrst, pomemben za pridobljene kazalce (IHSN, 2005).
V Mediateki Radia Slovenija uporabljajo programsko opremo podjetja Noa, ki omogoča
dinamično konfiguracijo metapodatkovnega modela po katerem koli standardu. To pomeni,
da polja niso v naprej določena in fiksna, ampak se lahko naročnik sam odloči, po katerem
standardu (ali po svojih pravilih) bo definiral strukturo kataloga.
Dublin Core je eden izmed možnosti, iz katerega se je kasneje tudi definiral EBUCore, v
katerega so vključili vse, za kar so mislili, da bo potrebno. Obstaja pa tudi PBCore, ki prihaja
iz ZDA.
Vsi ti standardi so si precej podobni in se med seboj ne izključujejo. V našem primeru bi
lahko rekli, da smo blizu EBUCore, vendar z določenimi modifikacijami. V vseh coreih so
določena polja obvezna in določena opcijska, vedno je odvisno od uporabnika, kaj bo izbral
za svoj sistem hrambe. V praksi to pomeni, da lahko dva sistema hrambe uporabljata isti
core, pa se bo struktura obeh katalogov vseeno razlikovala.
Kot primer poglejmo implementacijo metapodatkov za avdio-video zapise na Univerzi Illinois,
ki se je na začetku razvoja svojega sistema digitalne hrambe Medusa soočila z dejstvom, da
je mnoge avdio-video zapise treba še katalogizirati, kajti niso bili dostopni uporabnikom. Da
bi jim to omogočili in ob tem delovali znotraj smernic modela, so razvili paket za vnos
zapisov, ki je vseboval opisne metapodatke. Do tega so prišli s podrobno preučitvijo
najboljših dostopnih praks in priporočil za elektronsko hrambo AV-zapisov, rezultat pa je bil
dokument, ki je podrobno specificiral standarde za opisne metapodatke, avdio formate,
podatke o dokumentih in strukture direktorijev.
Jeseni 2012 so osnovali delovno skupino, da razišče delovne procese in metode organizacije,
na podlagi česar je postavila osnovne zahteve za opisne metapodatke, specifikacije datotek in
profile paketov informacij (Submission Information Package), potrebnih za reformatirane
posnetke. Ker so lahko datoteke z video zapisom zelo kompleksne, so se v tej fazi osredotočili
na avdio zapise. Najbolj so se posvetili vprašanju ohranjanja podatkov ter kako se bo sistem
spopadal s hitro naraščajočim številom podatkov. Zato so osnovali pilotski projekt, s katerim
so spremljali uspeh izbranega delovnega okvirja na zbirki 6.000 lokalnih radijskih posnetkov,
shranjenih na več kot 3.000 elektronskih diskih. Gre za prav poseben nosilec, ki je namenjen
za radijsko predvajanje ali snemanje in je zelo občutljiv. Pri tem so naleteli na kar nekaj ovir.
Posnetki so bili že precej stari, saj so izvirali iz obdobja med leti 1938 in 1970, ob tem času
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pa se je zamenjalo že kar nekaj njihovih skrbnikov. Šele zadnjih deset let se je vodila prava
evidenca nad njihovo vsebino in še ta le v obliki neprimerno urejene Microsoftove Excel
tabele, ki je v pomanjkanju boljšega služila kot vir metapodatkov. Poleg OAIS-paketa
informacij se je delovna skupina odločila na vsakem nivoju strukture direktorijev dodati nekaj
tehničnih in opisnih informacij.
Pri izbiri opisne metapodatkovne metode niso bili posebej zahtevni, saj so želeli, da bo dovolj
univerzalna za različne nosilce in vsebine. Izbrali so sedem obveznih polj: Zbirka, Avtor,
Naslov, Format, Datum, ID in Trajanje. Gre za ključne podatke, ki jih uporabnik potrebuje za
iskanje in dostop do materiala. Čeprav ta pristop podpirajo praktično vse sheme opisnih
metapodatkov, so se zaradi načina AV-reformatiranja in pretvorbe odločali med PBCore in
MODS-standardoma. Prvi omogoča izmenjavo podatkov med zbirkami nosilcev, sistemi in
organizacijami, je pa namenjen bolj ustanovam javnega predvajanja kot pa akademskim
knjižnicam, ustanovam kulturne zapuščine in ohranjevalcem nosilcev. Po drugi strani pa je
MODS bolj preprost in ne potrebuje dodatnih tehničnih in administrativnih metapodatkov, ima
pa bogatejši nabor elementov, ki se jih lahko v prihodnosti kombinira z drugimi standardi.
Izbira je tako pretehtala v korist MODS-a.
Kot smo že omenili, je bil edini vpogled v zbirko skozi Excel tabelo, tako da je bil zajem njenih
podatkov in kreacija metapodatkov v MODS-shemi eden ključnih procesov. Za uspeh so se
tako osredotočili samo na najpomembnejše vrednosti, torej sedem obveznih polj, čeprav niso
zavrgli nobenih informacij. To delo je potekalo v kombinaciji med človeškim urejanjem ter
avtomatizacijo prek skriptov, tehnologija sama tega ne bi zmogla, saj mora proces
nadzorovati nekdo, ki pozna zbirko in lahko sprejema prave odločitve.
Pri nekaj deset zapisih so naleteli na težave pri identificiranju informacij za določena polja,
kar je pri tako velikih zbirkah povsem običajno. Zapisov niso zavrgli, ampak uredili zapis tako,
da se niso povsem rigidno držali pravil, uporabnik pa je bil ob iskanju opozorjen na možne
napake določenega zapisa. Taka praksa ni nujno vedno priporočena, opozarja na to, da pri
vsaki zbirki prihaja do izjem in da bodo določene težave zahtevale edinstvene rešitve.
Opisan primer Univerze Illinois nam pokaže, kako lahko organizacija sama pripravi svoj paket
metapodatkov, saj je pogosto, da imajo specifične potrebe in zahteve. Naša Mediateka je bila
pred podobnim izzivom, saj je bilo glede na velikost zavoda smiselno, da se sistem zajema
metapodatkov postavi po svojih željah. So pa ti podobni, kadar gre za enako vrsto materiala,
v tem primeru so to AV-zapisi (Edge & Han, 2013).

3.6 E-HRAMBA NA RTV SLOVENIJA
Bivši generalni direktor RTV Slovenija je leta 2001 jasno potrdil, da je glavno poslanstvo RTV
Slovenija ohranitev nacionalnega bogastva, ki ga hranimo v naših arhivih in skrb za slovenski
jezik. Prizadevanja za uresničitev tega poslanstva jasno izkazuje tudi Strategija dolgoročnega
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razvoja RTV Slovenija 2004–2010. Ta kot eno najpomembnejših nalog navaja digitalizacijo
arhiva. Ker je prenova arhivov na RTV Slovenija zelo obsežen, drag in zahteven projekt, je bil
ta zasnovan skozi posamezne zaključene celote. Te so:
–
–
–
–
–

organizacija arhivov in prostorska ureditev,
digitalizacija in obnavljanje video ter avdio posnetkov,
strukturiranje podatkov o vsebini,
informacijska podpora arhivom,
za izvedbo teh podprojektov po posameznih fazah bo treba poiskati tudi investicijska
sredstva razvojnih skladov.

Avdio-vizualno gradivo je zelo občutljivo na zunanje vplive in nenehno izpostavljeno
nevarnosti uničenja zaradi kemičnih sprememb ali mehanskih poškodb, zato v arhivu skrbno
pazijo na gradivo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Omenili smo že glavne akte, ki
seveda veljajo tudi za javni zavod RTV Slovenija, torej Zakon o varovanju dokumentarnega in
arhivskega gradiva in arhivih, Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in tudi
Enotne tehnološke zahteve. Ohranitev arhivskega gradiva je naša obveza za prihodnje
rodove, kot glavno poslanstvo RTV Slovenija pa lahko razglasimo ohranitev nacionalnega
bogastva, ki ga hranimo v naših arhivih in skrb za slovenski jezik (Lavrenčič, 2007, str. 286).
Področje hrambe in arhiviranja na RTV Slovenija urejajo tudi drugi predpisi. Zakon o
Radioteleviziji Slovenija v tretjem členu opredeljuje, da javna služba na področju radijske in
televizijske dejavnosti obsega tudi arhiviranje gradiva. Dalje javnemu zavodu nalaga
zagotavljanje arhiviranja programske produkcije, ki jo ustvarja v okviru javne službe. Trajno
mora svoje arhivsko gradivo ohranjati tako, da avdiovizualne zapise na filmskih in drugih
nosilcih, ki bi zaradi procesov staranja lahko razpadli, oziroma drugače bistveno poslabšali
kvaliteto zapisa, ustrezno zaščiti oziroma prenese na tehnološko trajnejše nosilce besede,
zvoka in slike oziroma besede in zvoka (ZRTVS-1, 6. člen). V sedmem členu pa predpisuje, da
mora pri načinu razširjanja oziroma predvajanja in arhiviranja programov, ki jih ustvarja v
okviru javne, skladno s svojimi tehnološkimi razvojnimi zmožnostmi uvajati nove tehnologije.
Statut javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v devetem členu med dejavnostmi, ki so
vpisane v sodni register, navaja tudi arhiviranje radijskih in TV-oddaj, v členu pred tem pa,
da med temeljne dejavnosti spada tudi komercialna uporaba arhivskega gradiva.
Določeno arhivsko gradivo se šteje za kulturno dediščino. To Zakon o varstvu kulturne
dediščine v prvem členu opredeljuje kot dobrine, podedovane iz preteklosti in so odsev
vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike
okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. Merili, po
katerih se ugotavlja, ali je predmet kulturna dediščina, sta njegova zvrst in starost. Predmeti
kulturne dediščine so med drugim tudi zvočni zapisi (Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in
varstvenih usmeritvah, 5. člen).
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V skladu z Unescovo Deklaracijo o kulturnih politikah (UNESCO, 1982) zajema kulturna
dediščina »dela umetnikov, arhitektov, glasbenikov, pisateljev in znanstvenikov ter dela
anonimnih avtorjev, izraze človeške duhovnosti in celoten skupek vrednot, ki dajejo pomen
našemu življenju. Vključuje materialna in nematerialna dela, v katerih se izraža ljudska
kreativnost: (to so) jeziki, obredi, verovanja, zgodovinska mesta in spomeniki, leposlovje,
umetniška dela, arhivi in knjižnice. Zato je pravica in dolžnost vsakega ljudstva, da ščiti in
ohranja svojo kulturno dediščino, saj se družbe prepoznavajo v njenih vrednotah in iz njih
črpajo vir navdiha.«
Tako kot niso povsem jasna merila za opredelitev kulturne dediščine, tudi definicija tega, kaj
je sploh arhivsko gradivo, ki ga mora RTV Slovenija – konkretno v našem primeru Radio
Slovenija in znotraj njega Val 202 – trajno hraniti. Sama glasba, naj bo tuja ali domača,
izdana na nosilcih zvoka ali digitalno, tega statusa nima, saj za to ni potrebe. Narodna
univerzitetna knjižnica je tista, ki hrani vse domače izdaje, za tuje pa skrbi njihov založnik.
Glasba je hranjena za potrebe vsakdanjega radijskega programa. Drugače je seveda s
posnetki, ustvarjenimi v samem javnem zavodu. To so posnetki Simfoničnega orkestra RTV
Slo, Big Banda RTV Slo in ostali, ki nastanejo ob raznih priložnostih na Radiu. Poleg tega se
trajno hrani določene oddaje. Odločitev za to, katere, nastane med arhivsko službo RTV
Slovenija – Mediateko, uredniki in novinarji. Trenutno je takih na vseh osmih programih Radia
Slovenija okoli 250.
Postopek je delno avtomatiziran. Mediateka iz produkcijskega sistema na zahtevo pridobi
posnetek, ki se ga potem ročno uredi. Izreže se vsebine, ki niso del oddaje – reklame,
prometne informacije, športna oglašanja, v nekaterih primerih tudi glasbo. Tukaj se pojavi
vprašanje, ali naj glasbo pustimo ali ne, saj zna to biti sporno z vidika avtorskih pravic. Po
drugi strani pa je glasba lahko sestavni del oddaje in se z njeno odstranitvijo krni vsebina.
Ena od možnih rešitev bi bila s pavšalom, ki bi se plačeval kolektivnim organizacijam, ki
pobirajo nadomestila za avtorske in izvajalske pravice.
RTV Slovenija arhivskega gradiva Arhivu ne predaja, saj je ena izmed javnopravnih oseb, ki
jim je izjemoma dana zakonska možnost, da lahko, zaradi svojega posebnega statusa
oziroma posebne narave dejavnosti s področja znanosti, visokega šolstva, kulture oziroma
informiranja, na podlagi dovoljenja ministra same zagotovijo varstvo lastnega arhivskega
gradiva (MZK, 2006). To ustreza obema stranema, saj Arhiv nima dovolj kadrov za rokovanje
z AV-gradivom, poleg tega pa je ta tudi tako specifičen, da je bolj varen v samem javnem
zavodu, kjer so vajeni ravnanja z njim.
Ugotovimo lahko, da je področje elektronske hrambe podrobno urejeno in primerljivo s
tujino. RTV Slovenija ima v Mediateki arhivski center, ki dobro opravlja svoje delo in ima
pregled nad celotnim dogajanjem, ki zadeva elektronsko hrambo.
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4 HRAMBA ZVOKA
Kot avdio delo štejemo vsako umetniško delo ali informacijo, ki vsebuje zvočni zapis.
Zapisano je lahko na fizičnem nosilcu ali neposredno preneseno prek telekomunikacijskih
povezav. Najpogosteje so zvočna dela radijski programi in posneta glasba. Njihovo življenjsko
pot ponazarja trojka faz Produkcija – Distribucija – Konzumacija (Longyka, 2002, str. 3).
Producent ustvari vsebino, distributer jo razpošilja in trži, uporabnik pa jo posluša, s tem, da
sta kot posledica digitalizacije producent in distributer pogosto kar v isti osebi. Kadar gre za
radijski program, ki oddaja v živo, se tukaj življenje dela lahko konča ali pa shrani kot
dokumentarno ali arhivsko gradivo, tako kot že prej posnete oddaje. Da bi zvok lahko hranili
na digitalnem nosilcu, mora zapis biti v primerni digitalni obliki. Torej mora kot tak nastati ali
pa biti pretvorjen z analognega nosilca. Danes, v digitalni dobi, praktično nič več ne nastaja
analogno, na Radiu Slovenija recimo takega primera ne poznamo. S tem se je elektronska
hramba postavila v središče ustvarjanja, saj je gradivo ob svojem nastanku tudi že
avtomatično shranjeno v ustrezni obliki. Kaj bomo z njim počeli, pa je stvar nadaljnjih
odločitev.
Longyka tako nadaljuje, da se je digitalizacija vrinila na vsa tri temeljna področja hrambe:
–
–
–

zbiranje,
ohranjanje in
omogočanje dostopa do gradiva.

Največ zmede na področju elektronske hrambe je prinesla prav digitalna produkcija. Zvočni
arhivi so bili namreč po svoji tradicionalni naravi analogni, kot medij zapisa pa uporabljeni
magnetni trakovi. Tehnika vzdrževanja in pogoji za njihovo hrambo so se izpopolnili z
dolgoletnimi izkušnjami izvajalcev hrambe.
Eno temeljnih načel arhiviranja, ki drži tudi za elektronsko hrambo, je pomembnost sprotnega
arhiviranja, kajti če le to ni urejeno, je sistem trajne hrambe v večnem zaostanku. In to je
danes še toliko bolj pomembno, saj se količina gradiva širi in povečuje hitreje kot kadarkoli
prej. Digitalna tehnika je sopotnica vzdrževanja avdiovizualnega gradiva in na področju
dostopa do njega ponuja veliko možnosti. Elektronska hramba zvočnih posnetkov mora
delovati po temeljnih načelih (dostopnost, uporabnost, avtentičnost, celovitost – po ZVDAGA)
in ob tem izpolnjevati naslednje zahteve (Longyka, 2002, str. 10):
–
–
–
–

digitalni zapis vsebine na enem od digitalnih nosilcev,
dostopnost na zahtevo s čim krajšim odzivnim časom,
nematerialni prenos vsebine do odjemalca, ki je zahtevo podal; digitalna vsebina
pride do odjemalca po telekomunikacijskih poteh,
neposredni dostop do vsebine.
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Elektronska hramba ne prinaša samo lažjega rokovanja z AV-gradivom, ampak tudi številne
nove možnosti in izboljšave. Te so (Longyka, 2002, str. 9):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

popolnoma digitalizirana produkcija,
iskanje in pregled hrambe z računalnikom prek omrežij,
druge izboljšave produkcijskega postopka,
široka (ponovna) uporaba gradiva,
zvok na zahtevo,
doseg novih konzumentov,
dostop do novih vsebin,
učenje na daljavo,
nadaljnje zbliževanje in zlivanje medijev oz. tako imenovana konvergenca, s katero se
prek različnih platform uporabniku ponudi isto medijsko storitev,
množitev in razvoj novih oblik večpredstavnih vsebin,
nastanek večpredstavnih gradiv,
nove možnosti iskanja, primerjave, obdelave in interpretacije avdio vsebine.

4.1 NOSILCI ZVOKA
Večina ljudi – če odštejemo najmlajše generacije – se je v življenju verjetno srečala s
tipičnimi predstavniki analogne tehnologije shranjevanja, kot so gramofon, kasetofon in
magnetofon. Ti so bili eni prvih shranjevalnih medijev, ki so se uveljavili v avdio tehnologiji.
Za analogni signal v teoriji velja, da ima zapis neskončno število informacij, je pa kvaliteta
predvajanja odvisna od širine nosilca zvoka, to je traku, njegove hitrosti in podobnega. Od
začetka avdio tehnologije in tekmovanja med shranjevalnimi mediji se je veliko shranjevalnih
medijev uveljavilo v avdio sistemih. Magnetno zapisovanje je bilo glavna opora za
shranjevanje analognih signalov zadnjih petdeset let in zmožnost branja, pisanja in brisanja
ga je naredilo edinstvenega med shranjevalnimi mediji. Gramofonske plošče so bile
priljubljene pri ljubiteljih glasbe, zaradi svojega zapletenega postopka snemanja pa niso bile
primerne za masovno shranjevanje podatkov. Razvit je bil tudi digitalni avdio magnetni trak,
ki je zmožen shraniti večjo količino podatkov, ki so potrebni pri digitalnih podatkih. Tako se je
za DAT-kaseto zdelo, da bo nadomestila analogne trakove, a se to ni zgodilo, ker ta nosilec ni
dobil podpore glasbene industrije. Tako sta se do zdaj najbolj obdržala magnetni trak in
novejši, optični disk, kot prevladujoči obliki shranjevanja digitalnega avdia; magnetni trak kot
tračni snemalniki s stacionarno in vrtljivo glavo; optični diski kot sta zgoščenka CD (Compact
Disc – CD, kompaktna zgoščenka) in DVD (Digital Versatile Disc) pa že počasi tonejo v
pozabo.
4.1.1 ANALOGNI NOSILCI ZVOKA
Analogni nosilci zvoka so bili prvi, ki jih je človek uporabljal, po tem, ko si je zaželel
reprodukcije zvoka. Pred tem je bil edini način konzumacije glasbe v živo, širila pa se je samo
36

s kopijami notnega črtovja. Prvih sto let začetkov bomo preskočili in se posvetili bolj
razširjenim oblikam analognih nosilcev.
Gramofonska plošča
V popularno-glasbeni sferi se je razcvet snemalno-reprodukcijske tehnike zgodil nekje na
začetku petdesetih let prejšnjega stoletja, kmalu po uveljavitvi velike, 12-palčne gramofonske
oziroma vinilne plošče na 33 obratov na minuto. Jazzovski glasbeniki so končno lahko
objavljali skladbe, ki so bile daljše od petih minut, kar je bila omejitev prejšnjih plošč na 78
obratov. Podobno velja za zapisovanje skladb iz sveta klasične glasbe. Takoj za veliko
gramofonsko ploščo (LP – long play), ki jo je patentirala založba Columbia leta 1948, je
založba RCA patentirala še malo ploščo na 45 obratov (SP – single play). Ta se je prijela
zaradi uporabe v t. i. jukeboxih, kasneje pa na domovih. Minilo je še dobro desetletje in
popularna glasba je postala dober posel, posledično pa so snemalni studii postajali vse bolje
opremljeni, domače naprave za reprodukcijo zvoka vse bolj napredne, gramofonske plošče so
se prodajale v vse višjih nakladah. S kultom rockovskega zvezdnika se je zgradil kult vinilnega
albuma, ki je zahteval obredni način poslušanja in pomembno je postalo oblikovanje ovitka, ki
je mnogokrat že na meji umetniškega dela. Nemalokrat so plošče postale bolj znane po
ovitkih kot naslovih. S prihodom punka je postalo pomembno sporočilo, ki je bilo jedrnato,
jasno, ostro. Ponovno se je uveljavila “singlica“, mala plošča na 45 obratov, ovitke so pogosto
bendi oblikovali kar sami. A kmalu so se pojavile nove glasbene zvrsti, ki so spet ustoličile
album kot umetniško celoto. S pojavom CD-ploščka je prišlo do dileme, kateri nosilec ponuja
boljši zvok. Konservativni del je zagovarjal “toplino“, “naraven“ zvok “vinilke“, napredni del je
slavil čist, brezšumni zvok “cedejke“, debata pa še dandanes ni končana. Resnica je
večplastna in mnogokrat na strani subjektivne presoje in naklonjenosti, ki z “objektivnimi“
karakteristikami nosilca nima veliko skupnega.
Vinilna plošča je glede na čas, ko je “nastala“, zagotovo pomemben mejnik. Še danes ponuja
odličen zvok, ima pa nekaj neizbežnih pomanjkljivosti. Z uporabo se vinil obrablja, občutljiv je
na mehanske in temperaturne vplive, kvaliteta zvoka je odvisna tudi od kvalitete samega
vinila, ima omejitev pri trajanju posnetka na eni strani plošče oziroma se kvaliteta z dolžino
manjša. Običajna dolžina ene strani na albumu je 23 minut, daljši zapis zahteva ožje in
plitvejše zareze in posledično “tišji“ zapis, s čimer se poveča vpliv šuma plošče. Razmerje
med šumom same plošče in najglasnejšim zvokom, ki ga lahko zapišemo brez popačenj,
določa dinamiko. Višja je dinamika, več najtišjih podrobnosti v zvoku bomo slišali. To so
odzveni, odmevi, višji harmoniki, ki na primer določajo karakter posameznih glasbil. Dinamika
se izraža v decibelih (dB), logaritmičnem razmerju med najnižjo in najvišjo možno ravnijo
signala. V najboljšem primeru je ta za vinilno ploščo 70 dB in se z vsakim ponovnim
predvajanjem neizbežno slabša. Kaseta, na primer, ponuja precej slabše razmerje, približno
50 dB, v najboljšem primeru z uporabo reduktorjev šuma tja do 70 dB. Le profesionalni
analogni magnetofonski trak dosega dinamiko 90 dB, kar je še vedno manj, kot zmore CD.
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Vinilni album je z vidika sodobnega uporabnika zelo nepripravna zadeva, saj zahteva skrb
(čiščenje prahu) in previdnost pri predvajanju (Golič, 2014).
Kaseta je na tržišče prišla leta 1963 kot novo upanje podjetja Philips. Na začetku ni
konkurirala vinilni plošči, močno se je razmahnila z razvojem tehnologije, predvsem, ko so se
pojavili prenosni kasetofoni in ko je bilo mogoče na kaseto zvok posneti tudi doma. Zvok
kompaktne, analogne kasete je v večini primerov slabši od vinilne plošče. Kvaliteta zvoka
magnetofonskega traku je namreč odvisna od hitrosti vrtenja traku in njegove širine. Trak v
kompaktni kaseti je neprimerno ožji od trakov v snemalnih studiih in tudi vrti se počasneje. Je
bila pa kaseta priročna, možno jo je bilo poslušati v avtomobilu, v walkmanu, na prenosnih
kasetofonih in v mini glasbenih stolpih. Prav tako je bila izdelava kasete cenejša od izdelave
vinilnih plošč, posledično je bila nižja prodajna cena. Z domačim presnemavanjem glasbe na
kasete pa je glasbena industrija občutila krizo, saj ni bilo več potrebe po tem, da bi si vsak
poslušalec priskrbel svoj originalni izvod posnetka, ampak si je lahko napravil svojega.
Kaseta je bila sicer res priročna, imela pa je vrsto pomanjkljivosti. Relativno velik šum so
kasneje avdiofili reševali z reduktorji šuma, ki so dinamiko povečali tudi za 20 dB, imeli pa so
stranske učinke. Iskanje posameznih posnetkov na kaseti je bilo mukotrpno dejanje. Trakovi
kaset slabše izdelave so se radi navijali okoli koleščka kasetofona, zapis je z leti slabil, izginjali
so visoki toni (frekvence) itn. Večino teh težav je rešila digitalna avdio kaseta (DAT), ki se
nekako ni prijela, saj je v domove že prišel CD.
DAT-kaseta je bil digitalni magnetni trak, ki je slonel na tehnologiji analognih video
zapisovalnikov. Mišljena je bila kot naslednik kasete, a ni nikoli res zaživela. Profesionalni
uporabniki, kot so radijske postaje, so novost pozdravili z navdušenjem, a zataknilo se je pri
ameriškem združenju RIAA (Recording Industry Association of America). Tako jih je namreč
prestrašila misel, da bi si uporabniki lahko delali identične kopije, da so zlobirali za sprejem
zakonodaje, po kateri mora imeti predvajalnik pri presnemavanju omejitev na eno kopijo,
poleg tega pa je bilo treba za vsak prodani predvajalnik in prazen trak plačati dajatev. Preden
bi lahko temu napovedali resno borbo, jih je prehitel nov medij – kompaktna plošča (CD).
Kasneje je tudi prišlo do ugotovitve, da se DAT za arhiviranje ni obnesel kot preveč zanesljiv,
ker se po določenem času začne s traku izgubljati določeno število podatkov in sam sistem ni
več sposoben restavracije signala (Grahame, 2006).
4.1.2 OPTIČNI SHRANJEVALNI MEDIJI
Kompaktna plošča (CD) ali zgoščenka CD je dolgo časa po mnenju mnogih veljala za
najprimernejši medij za shranjevanje večpredstavnih podatkov, navkljub omejeni kapaciteti.
Na CD lahko spravimo do 90 minut glasbe ali od 650 do 900 MB podatkov. Nizki stroški
presnemavanja zgoščenk (v primerjavi z magnetnimi trakovi), njihova prenosljivost,
mehanska odpornost in predstavitve predvajanja digitalnega videa so prednosti, zaradi katere
je postala konec devetdesetih let prejšnjega in v začetku tega stoletja običajen medij za
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shranjevanje in izmenjavo večpredstavnih podatkov. Tehnologija snemanja zvoka na
prozorno folijo je bila patentirana leta 1970, razvoj zgoščenk CD pa je prvenstveno bil v
domeni podjetij Philips in Sony v poznih sedemdesetih letih. Prvi predvajalniki avdio zgoščenk
so bili predstavljeni na tržišču leta 1982 (Peek, 2010, str. 16), deset let pozneje pa se je
zgoščenka uveljavila kot dominanten nosilec zvoka. Zaradi nizke cene in sorazmerno velike
kapacitete so bile predlagane številne razširitve, ki bi povečale uporabnost zgoščenke kot
medij izven avdio opreme. Tako so razvili formate zgoščenk, ki so specificirani z vrsto
dokumentov, določenih z barvo naslovnice dokumenta (CDFC):
–
–
–
–
–

rdeča knjiga (1982) specificira fizične specifikacije zgoščenk za format CD in format
CD–DA,
rumena knjiga (1985), format CD–ROM,
zelena knjiga (1988), format CD–I,
oranžna knjiga (1991), format CD–R,
bela knjiga (1993), format Video CD.

DVD je bil zasnovan kot naslednik zgoščenke, nastal pa je kot kompromis v vojni nosilcev,
predvidenih predvsem za prenos video vsebin leta 1995. Mediji so na prvi pogled zelo
podobni CD-jem, razlika pa je bistvena: izpostavimo lahko gostoto zapisa podatkov, DVD pa
omogoča tudi višje prenosne hitrosti. Na DVD lahko shranimo od 4.7 do 17 GB podatkov.
DVD-Audio je bil izmed cele družine DVD-jev razvit zadnji, če se omejimo le na tovarniško
zapečene zgoščenke, in sicer z namenom višje kakovosti zvoka, kot pa ga ponuja CD. Razvit
je bil na osnovi video formata (DVD). DVD Forum (skupina WG4), ki je izdal specifikacijo
DVD-Audio, vseskozi preučuje trg in glasbeno industrijo, ki jo predstavlja ISC (International
Steering Comittee) ter na podlagi ugotovitev poda splošne smernice razvoja prihodnjih visoko
kvalitetnih avdio formatov. DVD-Audio je ponudil širok razpon novosti, med njimi večjo
kvaliteto, prostorski zvok, daljši predvajalni čas ter še možnost dodatnega materiala, kar ni
bilo na voljo na CD-zgoščenki. DVD-Avdio zgoščenke lahko vsebujejo video, visoko kvaliteten
avdio ter omejeno interaktivnost. Kapaciteta dvoslojne DVD-Audio zgoščenke omogoča
najmanj 2 uri predvajanja prostorskega zvoka in najmanj 4 ure predvajanja stereo zvoka
(enoslojne zgoščenke omogočajo približno polovico). Glavne lastnosti specifikacije DVD-Audio
vključujejo (Dvdactive, 2001):
-

visoko kvalitetni večkanalni zvok z možnostjo avtorske zaščite,
DVD-Audio predvajalniki predvajajo zgoščenke CD,
širok izbor stopenj kvalitete in števila kanalov, kar omogoča fleksibilnost pri različnih
sistemih,
možnost nadgradnje z novo tehnologijo, ko bo le-ta na voljo,
dodaten material, ki vključuje video, slike, besedilo in menije,
uporabniku prijazen navigacijski sistem,
povezavo s spletom, kar omogoča pridobivanje najnovejših informacij in podporo
izdelkom.
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DVD–Audio, DVD–AudioV in DVD–Video. Avdio različice DVD-ja so nastale leta 2000,
izkoristile pa so visoko kapaciteto tega nosilca, za avdio zapis v visoki ločljivosti, za kakršnega
na zgoščenki CD ni bilo prostora. Skupina WG4 je definirala dve različici formata DVD-Audio
(Verna, 1998, str. 47): enega za čiste avdio aplikacije, drugega pa za avdio skupaj z videom.
Podatki DVD-Audio obsegajo avdio objekte in organizacijske podatke. Zaradi omejene hitrosti
količine podatkov ni možno na isti zgoščenki shraniti visoko kvalitetnega avdia in videa kot del
ene same avdio – video sekvence. DVD-Avdio specifikacija navaja uporabo linearnega PCM
večkanalnega in stereo kodiranega formata, kontrolo z mešanjem zvoka navzdol, t. i. “downmix”, in druge opcijske avdio formate. Video objekti uporabljajo enako avdio kodiranje kot
zgoščenke DVD-Video.
SACD (Super Audio Compact Disc)/DSD (Direct Stream Digital) se je po knjigi
standardov za zgoščenko SACD, t. i. Scarlet Book-u, pojavil kot nov digitalni format leta 1999,
namenjen izključno avdio aplikacijam. Razvit je bil na osnovi avdio formata CD, medtem ko je
bil DVD-avdio razvit na osnovi video formata – DVD. Njegova glavna odlika in hkrati razlika
od zgoščenke DVD-ja (zaradi česar, seveda, nista kompatibilna), je postopek DSD31, ki bolj
natančno reproducira originalno obliko analognega signala in tako producira bolj kakovosten
(naraven) zvok, ki bolj natančno zajame nianse in atmosfero izvora. SACD izpolnjuje vse
zahteve komiteja ISC (International Standard Committee). Podpira visoko kvaliteto,
večkanalni zvok, kompatibilnost s CD-tehnologijo, zaščito avtorskih pravic in nekoliko
dodatnega materiala. Razen glasbenih informacij gre na takšno zgoščenko tudi niz tekstovnih,
grafičnih in (statičnih) video podatkov. Obseg podatkov velikosti 4,7 GB gre samo na eno
plast zahvaljujoč DSD, posebnemu načinu zgoščevanja (ki se uporablja samo pri zapisu
“ambientnega zvoka”), ki so si ga zamislili v Philipsu, katerega podnaslov “Metoda
brezizgubnega kodiranja” nakazuje, da nič od izvirne informacije zaradi “zgoščevanja” ni
izgubljeno, hkrati pa so uresničili 50% prihranek pomnilniškega prostora. CD-zapis pa je
posledica uporabe Sonyjevega postopka SBM Direct (Super Bit Mapping Direct), novo razvite
tehnologije, s katero se DSD-strukturirani podatki visoko verno pretvorijo v format CD. Diski
DSD se berejo podobno kot tudi (nekateri) DVD-ji. Namreč, pogoni SACD so opremljeni,
podobno kot tudi nekateri DVD-predvajalniki, z dvema laserskima sklopoma – enim za branje
CD, ki ima podatke zapisane na odbojni plasti, in drugim za branje bolj plitko nameščene
plasti HD, s to razliko, da DVD-predvajalniki podatkov ne snemajo z enega, ampak z dveh
različnih (DVD in CD) diskov (Imperl, 2003, str. 40).
Tako, kot so optični mediji izrinili analogne, je tudi njim praktično že potekel čas. Vse
pogosteje novi modeli računalnikov sploh več ne vsebujejo enot za njihovo predvajanje.
Uporabnik ima vse shranjeno na magnetnem disku ali pa celo v oblaku, s čimer ga medij, kjer
se njegovi podatki nahajajo, ne zanima več, ampak so bolj pomembne komunikacijske poti.
Tudi pri masovni hrambi so diski z neprestanim večanjem zmogljivosti in skokovitim
upadanjem njihove cene prevladali.
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4.1.3 TRDI DISK
Trdi diski so se dolgo časa uporabljali zgolj za shranjevanje podatkov v računalništvu,
prevladovalo pa je mnenje, da so za dolgoročno hrambo preveč nezanesljivi in predragi. Zato
so se podatki vzporedno kopirali na trakove, da bi se zagotovilo njihovo ohranitev.
Strokovnjaki so tako kombinacijo ocenili za optimalno, a zaradi zmanjševanja stroškov
(Gilheany, 1992) in izboljšane zanesljivosti je postala sprejemljiva tudi hramba identičnih
dvojnikov na ločenih diskih, princip več medijev pa ima še vedno prednost. Izguba podatkov
zaradi okvare diska je sedaj ocenjena pod en odstotek, operativno življenje diska pa 40.000
ur. Težava, ki pri teh ocenah nastane, je ta, da so testi narejeni pri diskih v stalni rabi, ne
vemo pa, kaj se dogaja pri zgolj občasni rabi. Ob pravilni uporabi (primerna temperatura, čim
manj premikanja) na okvare vplivata dva dejavnika, in sicer število obratovalnih ur ter
vklapljanje in izklapljanje diska, tako da lahko pride do dileme, kako točno ravnati. Konkretnih
raziskav na to temo ni, izkušeni uporabniki in profesionalci pa navajajo, da je redno
izklapljanje in vklapljanje diskov bolj škodljivo in hitreje pripelje do okvar, kot če je disk v
nenehni uporabi (How to geek, 2013).
Kadar hranimo na diskih večjo količino avdio zapisov, so ti po navadi med sabo povezani v
RAID (Redundant Array of Inexpensive (ali Independent) Disks). S tem se izboljša
zanesljivost sistema in hitrost dostopa do podatkov. Če odpove eden od diskov v takem
sistemu, ga lahko zamenjamo, podatke pa pridobimo nazaj z ostalih diskov (Bradley, 2009).

4.2 ZASTARANJE
Avdio zapisi v arhivu tehnično zastarevajo na dva načina: fizično se starajo njihovi nosilci,
tehnološko pa naprave, ki nosilce predvajajo/snemajo. Magnetne trakove, na katerih je bila
večina še do pred nedavnim zapisanih avdiovizualnih arhivov, ogroža čas, prav tako optične
medije, ki so jih nasledili. Zapisi na analognem traku se sčasoma kvarijo, povečujejo se šumi,
linearna popačenja itn. Staranje nosilcev zahteva prepisovanje, ki v analognem zapisu vedno
pomeni korak nazaj v kakovosti. Digitalni zapis pa ni podvržen staranju, saj bodo enice in
ničle obstajale tudi čez vrsto let. Tu prepisovanje ni težava, saj je digitalna kopija le klon, ki
predstavlja enako vsebino kot pri originalu. Kar pa velja le toliko časa, dokler se ne pokvari
nosilec. Digitalni nosilci so bolj ranljivi od analognih in napake za njih imajo boleče posledice,
saj lahko pri poškodbi digitalnega zapisa pride recimo ne samo do izgube enega samega
okvirja oziroma »dropuota«, kar pomeni grobo obliko nelinearnega popačenja pri analognem
zapisu, ampak izgubo celotne vsebine. Nekateri digitalni nosilci so manj obstojni od
analognih, tračni recimo, katerim ne pripisujejo življenjske dobe daljše od nekaj desetletij. Za
optične nosilce so bile napovedi sicer bolj optimistične, vendar se je v praksi izkazalo, da tudi
ti niso vedno zanesljivi. Za DVD-je in CD-je velja, da je njihova življenjska doba nekje 20 in
več let, čeprav sam proizvajalec garantira dobo do 10 let, medtem ko za analogne nosilce,
kot so magnetni trakovi, velja doba nekje od 50 do 100 let. Ob pravilnem ravnanju z
digitalnimi nosilci obljubljajo nespremenjeno kakovost za dolgo vrsto let, a le do takrat, dokler
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bo obstajala tehnika, s katero je možno zapise prebrati. Zato je potrebna stalna in
disciplinirana rutinska menjava nosilcev zapisa s kopiranjem informacij na nove nosilce zapisa
pred pričakovanim iztekom dobe trajanja, hramba več kopij vsakega dokumenta, rutinski
pregled in zamenjava okvarjenih nosilcev (Hajtnik, 2013, str. 22).
Glede na to, da je doba trdih diskov pet do sedem let, je treba neprestano v mislih imeti
pravočasno menjavo nosilcev. Arhiv Mediateke je sestavljen iz 96 diskov s kapaciteto po 2TB
prostora. Ti so zvezani v diskovno polje RAID, tako da je neto zmogljivost tega sistema 144
TB. Diski se ne menjajo posamično, temveč cela arhivska enota naenkrat. Ravno letos se bo
sistem zamenjal. Novi bo imel zmogljivost 200 TB, tako da bo prostora za material, ki se ga
pričakuje do naslednje menjave, torej naslednjih 5 let. Cena bo okrog 100.000 EUR in to je
strošek, ki nas čaka vsakih 5 let, oziroma pričakujemo lahko, do bo nekaj nižji, če
predvidevamo, da bodo cene vsaj še malo padle. Diski v tem sistemu so Large Form Factor
(LFF), ki so primernejši za večje arhivske sisteme, na katerih ni veliko prometa, saj hitrost ni
njihova odlika. Za star arhiv še ni rešitve, kaj bo z njim. Zelo verjetno se bo posamezne diske
uporabilo za kakšne manj pomembne zadeve, ki niso tako kritične, če disk odpove.
Obstajata dva arhiva, primarni in sekundarni, z mirroringom se kopira na drugega, v primeru
težav na primarnem pa sledi preklop na sekundarnega. Poleg tega se vse kopira še na LTOkasete; zaenkrat še ročno, kar je zamudno, se pa za letos načrtuje, da se bo vzpostavilo
avtomatično presnemavanje. Za zagotavljanje čim večje varnosti se presnemava na tri kopije,
ki so potem geografsko razpršene. Po ena je v Ljubljani, Mariboru in Kopru.
Formati v digitalnem svetu se menjujejo še hitreje kot prej v analognem svetu in
posodabljanje opreme je vsekakor neizbežno. S prodorom digitalnih nosilcev se bodo morali
arhivi bolj kot kdaj koli prej začeti ukvarjati s prepisi. Samo redno preverjanje, brezhibni
prepisi in kopije zapisov zagotavljajo dolgo življenjsko dobo digitalne vsebine. V primeru, ko v
arhiv pride digitalna vsebina, danes je to stalna praksa, njeno ohranjanje v digitalni obliki
vsekakor ni sporno. Prepis v analogno obliko pa je nesmiseln. Digitalni nosilci so rešitev za
ohranjanje nekdanje analogne vsebine. Arhivisti so si enotni, da je pri prepisu vsebine dovolj
dobro le najboljše od najboljšega. Torej le najvišja možna kakovost dostopnih formatov, brez
izgubnega stiskanja. Iz analognega nosilca je nujno pridobiti najboljši možni signal in ga
shraniti v čim boljši verziji, brez sprememb in popravkov (Slak, 2014, str. 37).

4.3 DIGITALIZACIJA ZVOKA
Digitalizacija zvoka je pretvorba analognega signala v digitalnega (Marshall, 2001). Po navadi
gre za zajem s fizičnega nosilca na trdi disk, s čimer lahko datoteke hranimo, obdelujemo in
posredujemo elektronsko (AHDS).
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Danes velika večina zvočne produkcije nastaja digitalno, tako da nam hramba ne predstavlja
težav. V zgodovini pa so se uporabljali nosilci, večinoma različne vrste trakov in vinil plošče, s
katerih moramo za hrambo posnetke najprej zajeti.
Kakovostna pretvorba iz analognega v digitalno (A/D-pretvorba) zvočnega zapisa vključno s
pripravo zanjo je kritičen postopek, ki se mora opraviti strokovno, pri tem pa naj se
upoštevajo naslednja načela (Whitaker, 2001, str. 27):
–

–
–

najdi najboljši vir analognega signala, torej najbolj ohranjen nosilec, za zajem pa naj
se uporabi najboljša možna oprema (ta je draga, tako da za manjše odjemalce bolj
pride v poštev najem zunanjih izvajalcev, saj se nakup take opreme ne bi izplačal),
očisti signal (nujno je vsaj osnovno filtriranje in odstranjevanje šuma),
in postopek dobro dokumentiraj.

Z analognega nosilca je nujno dobiti najboljši možni signal in ga shraniti v čimbolj verni obliki,
brez sprememb in popravkov, ki bi bili lahko podvrženi subjektivni presoji. To seveda ne
velja, kadar je izvirni zapis poškodovan ali ogrožen. Takrat posežemo po restavriranju,
tehniki, s katero je z digitalno tehniko moč zvočni zapis zelo izboljšati, celo takrat, ko še ni
tako močno načet, da se ga ne bi dalo rešiti. Zvok lahko frekvenčno uravnotežimo,
odstranimo šum, pokanje in druge motnje, dodamo lahko višjeharmonske frekvence ter ga
obdelamo jakostno. Prednost digitalne obdelave je, da kljub poseganju v zapis ne pomeni
nujno naslednje generacije zapisa. Lahko je večstopenjska, nelinearna in izjemno natančna.
Zapis, zmontiran z različnih virov, od katerih je vsak obremenjen s svojimi napakami, je
možno popraviti po delih in doseči prej nesluteno kakovost.
Prvi korak pri zajemanju zvočnih posnetkov z analognih virov je identifikacija nosilca. Ker gre
večinoma za starejše arhive, so se podatki v ovitku lahko izgubili, založili, uničili, delno
poškodovali ali zamenjali s kakšnimi drugimi. Pozorni moramo biti, da so priloženi podatki res
pravilni, saj so poleg same identifikacije pomembni tudi za kreacijo metapodatkov.
Za tem sledi ocena stanja nosilca zvoka. Najprej se s prostim očesom oceni, če izgledajo
materiali ohranjeni, po potrebi pa se preveri še mehansko. Če so ugotovljene kakšne
poškodbe, se oceni njihovo stopnjo in se jih poskuša odpraviti še pred začetkom zajemanja. V
primeru takih poškodb, zaradi katerih nosilca ne moremo predvajati, ga shranimo v upanju,
da bo prihodnost prinesla tehnološko rešitev. Za zagotovitev najboljše možne kvalitete
posnetka, mora biti nosilec očiščen, to velja predvsem za vinilne plošče, čistimo pa tudi
trakove, ampak samo v primeru, ko moramo zagotoviti nemoteno predvajanje. Da
preprečimo morebitno izgubo podatkov zaradi uporabe napačnih metod ali preparatov, mora
ta postopek opravljati izkušena oseba. Trakove, CD-je, in gramofonske plošče se po zajemu
materiala na diskovje ni uničilo. Še vedno se hranijo v kleti RTV Slovenija, saj prostor ni
težava. Se pa razmišlja o tem, da bi določen material z leti prevzel Arhiv RS. Za preverjanje
same kvalitete zajema se je predlagani pristop človeškega nadzora izkazal za neizvedljivega
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(Kingsbury, 2006), saj gre pri obdelovanju večjih količin za prevelik zalogaj, tako da se
digitalizirane zapise preverja avtomatsko prek računalnikov. Če je bila ta skrb še utemeljena
na samih začetkih takih pretvorb, pa je s časom programska oprema postala tako dovršena in
zanesljiva, da nadzora s poslušanjem ne potrebujemo, razen v izrednih primerih.
Kot smo že omenili, mora za vse postopke skrbeti podučeno osebje, ki bi moralo pridobiti
znanja na naslednjih področjih (Kingsbury, 2006):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

zgodovina različnih nosilcev zvoka, ki so se uporabljali skozi leta,
rokovanje z nosilci zvoka iz preteklosti in sedanjosti,
znanstven pristop snemanja in ohranjanja zvoka,
poznavanje računalniških datotek, metapodatkov, sistemov za upravljanje s podatki,
informacijskih sistemov in prenašanje podatkov,
prepoznavanje nedelujočih nosilcev in osvajanje tehnik za odpravo napak,
prava okolja za hranjenje različnih vrst nosilcev zvoka,
pravilno rokovanje z napravami in tehnike popravila, vzdrževanja in testiranja,
okoljevarstvena tveganja pri rokovanju z različnimi materiali,
kataloška obdelava zvočnega gradiva,
področje urejanja avtorskih pravic,
osnove poslovanja,
etika ohranjanja.

4.4 DIGITALNI GLASBENI FORMATI
Digitalni arhiv tako rekoč ni podvržen obrabi, kakor lahko rečemo za analogni arhiv. Arhivska
praksa že obstaja in bo tudi v prihodnje ločevala hrambo dragocene vsebine, originalne
vsebine od njene uporabe v obliki oglednih kopij. A tudi te se sčasoma obrabijo ali izgubijo in
jih je treba izdelati na novo, kar pa pomeni vnovično poseganje v arhiv. Digitalizacija ponuja
veliko boljšo in učinkovitejšo ter seveda cenejšo rešitev, to je digitalni zapis, ki ga lahko
poljubno število odjemalcev gleda kjerkoli, kadarkoli in poljubno-krat. V izogib vsem možnim
poškodbam ali izgubi originalne kopije pa je možen predoglednik kakovosti ali kar
kopija/duplikat. Če je predogledni zapis edini digitalni nivo v arhivu in je potreben kasnejši
analogni/digitalni prepis želene vsebine, je s tem namen dosežen. Pregledovanje vsebine je
tako za arhivsko gradivo neboleče.
Digitalne glasbene formate delimo na tiste, ki jih stiskamo in pri tem pride do izgube
podatkov, ter na nestisnjene formate.
4.4.1 STISNJENI GLASBENI FORMATI
MP3 oziroma MPEG-1 Audio Layer 3 je najpogostejši digitalni zapis zvoka, ki uporablja
mehanizem stiskanja z izgubo podatkov. Gre za skupni avdio format za shranjevanje zvočnih
posnetkov, kot tudi de facto standard kodiranja za prenos in predvajanje glasbe v digitalnih
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medijskih predvajalnikih. Pri nastajanju MP3-ja kot avdio formata so sodelovali člani skupine
Motion Pictures Expert Group, kjer vidneje izstopajo skupine inženirjev na inštitutu
Fraunhofer IIS v Erlangnu, Nemčija, laboratorijih AT & T Bell Labs v Murrayju, ZDA,
Thomson-Brandt, CCETT in drugi. MP3 je bil leta 1991 odobren kot standard ISO/IEC
(Fraunhofer, 2016).
MP3 uporablja mehanizem stiskanja z izgubo, ki je zasnovan tako, da močno zmanjša količino
podatkov, zahtevanih za predstavitev informacij, potrebnih za predvajanje avdio posnetkov.
Čeprav algoritem izgubi nekatere podatke, je posnetek ob reprodukciji hkrati še vedno zelo
blizu originalu oziroma preprosteje – ob stiskanju MP3 zaradi združevanja izgubi tiste
podatke, ki naj bi bili zunaj zvočne zaznavne sposobnosti večine ljudi. Zaradi tega se je MP3
uveljavil kot kakovosten format z odličnim zvokom, ne uvršča pa se v hi-fi razred, kot ga
definirajo avdiofili.
Datoteka MP3, ki je proizvedena z uporabo povprečnih stiskalnih nastavitev – to je z uporabo
hitrosti vzorčenja 128 Kb na sekundo – bo običajno dosegla okoli desetino velikosti izvorne
datoteke (če jo neposredno presnamemo z izvirnega avdio vira, recimo CD-plošče). Seveda
lahko poljubno spreminjamo hitrost vzorčenja in stiskanja ter tako dosežemo še manjše
datoteke, kjer pa se opazneje znižuje tudi kakovost reprodukcije. Kot najboljši kompromis
med kvaliteto in velikostjo datoteke se je izkazala hitrost vzorčenja pri 320 Kb na sekundo.
Sestavni del datotek MP3 je tudi informacija ID3. Gre za metapodatke, ki so pripeti datoteki,
največkrat pa v njih zapišemo podatke o glasbeni datoteki – recimo izvajalca, album, letnico
in podobno. Ker je za pretvorbo analognega zapisa zvoka v digitalnega potrebno kar nekaj
tehnoloških rešitev, se pogosto znajdemo pred tremi izrazi, ki so hitrost zajema (bitrate),
frekvenca vzorčenja (sampling frequency) in stiskanje (compression).
Formati oz. načini zapisa zvoka v digitalni obliki so standardizirani iz projektov skupine Motion
Picture Expert Group (MPEG), ki se ukvarjajo z definiranjem sintaks in algoritmov za digitalni
zapis slikovnega in zvočnega gradiva. Specifikacija MPEG-1, ki definira video in avdio zapis
vsebine, definira tri nivoje za avdio informacijo. Vsi delujejo na podoben način, a z različnim
stopnjami kompleksnosti v kodirnem in dekodirnem delu. Vsi načini zvok podobno razdelijo
na 32 manjših delov, nad katerimi nato izvedejo fizično-akustični model, s katerim ugotovijo,
katere zvočne informacije lahko zavržejo s kar najmanj vpliva na kakovost reprodukcije.
Hitrost zajema
Hitrost zajema (tudi hitrost vzorčenja) se pogosto omenja v navezi s kakovostjo avdio ali
video zapisa. Hitrost zajema definira, koliko fizičnega prostora namenjamo zapisu ene
sekunde avdia, vrednost pa je izražena v bitih (8 bitov je 1 bajt). Na primer, pri treh minutah
glasbenega zapisa MP3 pri hitrosti zajema 128 Kbps pri CBR (constant bit rate – hitrost
vzorčenja je enotna skozi celoten zapis) potrebujemo 2,81 MB prostora. (1024 x 128 x 180 /
1024 x 8 – oziroma še deljeno s 1024 za pretvorbo v megabajte). S hitrostjo zajema 64 Kbps
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bomo dobili približno kakovost kasete, s 192 Kbps kakovost stereo radijskega programa, pri
384 Kbps pa CD-kakovost zvoka.
Frekvenca vzorčenja
Povprečno človeško uho je zmožno zaznati zvoke v frekvenčnem razponu od 20 do 20.000
Hz. Za reprodukcijo zvoka pri določeni frekvenci mora biti vzorčenje tega zvoka dvakratnik
ciljne frekvence. To pomeni, da nam pri frekvenci vzorčenja 32.000 Hz ne uspe zajeti vseh
informacij slišnega razpona zvoka (po zgornji definiciji bi potrebovali najmanj 19.980 Hz x 2
= 39.960 Hz), zato nekatere informacije višjih frekvenc izgubimo. Izoblikovale so se tri
standardne frekvence vzorčenja – 32 kHz, 44,1 kHz in 48 kHz. Slabša, 32 kHz, je primerljiva s
frekvenco vzorčenja, ki jo slišimo na radijskih postajah; 44,1 kHz se je uveljavil s prodorom
CD-plošč, zato večkrat slišimo, da označuje CD-kakovost; 48 kHz pa je boljši od CD-kakovosti.
Zadnja dva torej zgubljata le frekvence, ki so zunaj človeškega slišnega področja, zato na
videz ohranjata celovito zvočno sliko.
Višja kot je frekvenca vzorčenja, večja mora biti tudi hitrost zajema, kot zapisano, mora biti
ta vsaj dvakratna, saj imamo opravka z dvakrat več informacijami na isto časovno enoto. Če
ne, se prednosti vzorčenja višjih frekvenc izgubijo zaradi povečanja zvočnih nepravilnosti.
Stiskanje
Ker bi za digitalni zajem podatkov na opisani način potrebovali ogromno količino prostora,
hkrati pa so digitalni podatki idealni za stiskanje (kompresijo), so znotraj standarda MPEG-1
nivoji 1, 2 in 3, namenjeni tudi stiskanju.
Nivo 1 (Layer 1) izvirno označuje hitrost zajema 384 Kbps, in ta vključuje stiskalni faktor 4 :
1. Ta zapis se še danes uporablja pri DVD-filmih, hkrati pa zapis s preprostejšim fizičnoakustičnim modelom daje boljšo kakovost od nivoja 2 pri hitrosti zajema 192 do 256 Kbps.
Nivo 2 (Layer 2) je bil razvit na podlagi MUSICAM (Masking pattern adapted Universal
Subband Integrated Coding And Multiplexing) avdio kodeka. Originalno označuje hitrost
zajema pri 192 do 256 Kbps, vključuje stiskanje faktorja 6 : 1 do 8 : 1. Poznejše specifikacije
so dvignile možno hitrost vzorčenja do 384 Kbps. Pri vzorčenju 256 do 384 Kbps daje odlično
kakovost zvoka, pri 224 do 256 Kbps zelo dobro, pri vzorčenju 192 do 224 Kbps pa le dobro.
Ta kodek se je uporabljal za avdio datoteke, preden je do veljave prišel MP3, danes pa se
uporablja pri digitalnem radiu DAB, ki ga je pa pri novejši različici digitalnega radia (DAB+)
zamenjal kodek HE AAC v2 (Waggoner, 2009, str. 200)
Nivo 3 (Layer 3) oziroma MP3 je najbolj uporabljan avdio format. Originalno označuje hitrost
zajema pri 112 do 128 Kbps, vključuje stiskanje faktorja 10 : 1 do 12 : 1. Poznejše
specifikacije so dvignile možno hitrost vzorčenja do 320 Kbps. Čeprav se splošno sprejemljiva
kakovost začne pri uporabi nivoja 3 ter vzorčenja 128 Kbps, pa realno gledano to še vedno ni
46

zadovoljivo. Nivo 3 ponuja odličen zvok pri vzorčenju 224 do 320 Kbps, zelo dober od 192 do
224 Kbps ter povprečen pri 160 do 192 Kbps. Pri vzorčenju 112 do128 Kbps je kakovost
slabša kot nivo 2 pri 192 do 256 Kbps.
Najobičajnejši zapis MP3 pri vzorčenju 128 Kbps ponuja razred stiskanja okoli 11 : 1, vendar
pa je slabša kvaliteta glede na predvajanje s CD-plošč oziroma pri predvajanju vzorčenja 256
Kbps slišna. Ta ocena je sicer subjektivna, vendar se je pomembno zavedati, da MP3 ponuja
t. i. stiskanje z izgubljanjem. To pomeni, da algoritem odstrani nekatere informacije
izvornega zvoka, s čimer varčuje pri porabi prostora. Kot vsi moderni algoritmi se tudi MP3
trudi odstraniti zvoke, ki jih človek ne zazna (Mele, 2008).
AAC in WMA sta glavna konkurenta MP3-ju, a se mu po razširjenosti uporabe ne približata,
vsak od njiju je namreč omejen na svoje okolje. Microsoft je razvil WMA kot svoj format v
izogib vprašanjem o licencah. AAC (Advanced Audio Coding) se je na testih izkazal za
kakovostnejšega od MP3-ja, nadaljnji testi pa so razkrili, da je končni rezultat odvisen od
kodirnika. Večina kodirnikov pa ne zna izkoristiti vseh prednosti, ki jih AAC ponuja. AAC tako
MP3-ja ni uspel izpodriniti, se je pa uveljavil kot standardni format za YouTube, iPhone, iPod,
iPad, Nintendo DSi, Nintendo 3DS, iTunes, DivX Plus Web Player ter PlayStation 3 (Digiarty
Software).
4.4.2 NESTISNJENI GLASBENI FORMATI
Če so stisnjeni glasbeni formati dovolj dobri za osebno uporabo, pa moramo za resne
namene, kot sta hramba ali radijsko predvajanje, zagotoviti najboljšo možno torej izvorno
kvaliteto zvoka, ki je lahko zgolj v nestisnjenem formatu.
WAV je ime, ki ga najpogosteje uporabljamo za Waveform Audio File Format (WAVE).
Razvila sta ga Microsoft in IBM z namenom shranjevanja glasbe na PC-jih. Je podoben AIFFformatu, ki se uporablja na računalnikih Macintosh. Vendar sta oba kompatibilna z obema
operacijskima sistemoma. Osnovni WAV-format vsebuje nestisnjeno glasbo, kodirano s PCM
(pulse-code modulation). PCM je standardiziran glasbeni format za CD-je. Vzorči 44.100
vzorcev v sekundi, za vsak vzorec pa uporabi 16 bitov. WAV obdrži vse podatke o zvoku.
WAV je tudi osnova za The Broadcast Wave Format (BWF), standardiziran format za
predvajanje, ki ga je sprejel EBU (European Broadcasting Union) v sodelovanju z avdio
industrijo (EBU UER, 2011). Do tega je prišlo zaradi naslednjih težav na tem področju:
–
–
–

razlike v formatih primarnih datotek različnih računalniških platform,
različni operacijski sistemi, ki so jih izbrali različni proizvajalci,
zahtevana količina metapodatkov ob avdio podatkih.
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Zaradi zahtev, ki so iz tega izhajale, je bilo jasno, da mora format razviti nevtralna institucija.
EBU ga je razvil z evropske perspektive, a zaradi zastoja pri razvoju splošnega formata je
BWF pritegnil širšo pozornost (Chalmers, 1997, str. 1).
FLAC je format, stisnjen brez izgube in zelo popularen pri ljubiteljih glasbe. Uporablja
algoritem, ki vsebuje tako kodirnik kot dekodirnik (torej kodek), zvok formata WAV pa stisne
na okoli 50 odstotkov njegove originalne velikosti, kar je solidno, pomembno pa je, da pri
tem ohranja vse kakovostne značilnosti originala (Banovič, 2011).
Zanimalo nas je, kako odporni so avdio formati na fizične napake, zato smo napravili test. S
programom File destroyer smo simulirali uničenje avdio datoteke, in sicer smo primerjali
zapisa MP3 in WAV.
Za primerjavo sta morali biti datoteki približno enake velikosti, kar pomeni, da je bil MP3 v
trajanju dosti daljši od WAV-a.
Specifikacija datotek:
MP3: 4.197.356 bajtov/104 sekunde
WAV: 4.227.056 bajtov/23 sekund
File destroyer na ukaz uniči želeno število bajtov, z metodo poskušanja smo tako iskali tisto
mejo med slišno napako in na uho nespremenjeno datoteko. MP3 je bil na uho slišati
nespremenjen do uničenja 1044 bajtov, kar predstavlja 0,025 % datoteke, WAV pa do
uničenja 7350 bajtov oziroma 0,17 % datoteke. To pomeni, da je WAV prenesel sedemkrat
večje uničenje kot pa MP3. Rezultat je pričakovan, saj gre pri formatu MP3 za zgoščen zapis,
ki je že tako okleščen informacij in zato toliko bolj občutljiv. Za WAV kot izvorni avdio format
pa že tako vemo, da mu lahko odvzamemo precej podatkov s pretvorbo v MP3 in je slišati še
vedno enako. Tukaj seveda govorimo o navadnem uporabniku, avdiofilske teste bomo
namenoma zanemarili, saj za naš primer niso relevantni.
Izvedena metodologija je primerna za iskanje napak na testu, ne pa za napake, ki nastanejo
pri pretvorbi z avdio nosilcev v digitalne avdio formate. Tu trčimo ob težave, kot so preveliko
število posnetkov, da bi jih lahko poslušali, stopnja koncentracije, ki je potrebna, da posnetek
podrobno poslušamo, negotovost, če je res prišlo do napake. Na testu smo namreč poslušali
poznano pesem, pa je bila včasih napaka tako majhna, da je bilo treba posnetek večkrat
zavrteti. Jasno je torej, da mora take napake loviti programska oprema. Poleg tega za
različne vrste avdio datotek velja različna toleranca pri napakah. Pri glasbi je ta ničelna,
posnetek mora biti brezhiben, saj se mora ohraniti kot takšen. Pri hrambi drugih posnetkov,
kjer je bolj pomembna vsebina (govorne oddaje), pa določene napake ne vplivajo na
vrednost posnetka in njegove primernosti za e-hrambo. Pri tem je treba poudariti, da so bile
napake na testih drobci manjkajočega posnetka, ne pa šum ali kakšno drugo popačenje.
Zaključimo lahko torej z ugotovitvijo, da je z vidika elektronske hrambe WAV najprimernejši
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avdio format, saj z vsakim stiskanjem občutljivost narašča. Navkljub temu, da je na določene
poškodbe odporen, pa velja tako kot pri hrambi na sploh previdno rokovanje z materialom.
Tudi v Mediateki radia Slovenija je WAV edini format hrambe avdio zapisov, čeprav za vse
vrste materiala to ne bi bilo potrebno. Tega se v zavodu zavedajo, a ne gre za tako perečo
zadevo, ki bi jo v kratkem reševali.

4.5 ZGODOVINA HRAMBE ZVOČNEGA GRADIVA V ZDA
Združene države Amerike so zanimive za opazovanje našega področja z več vidikov. Vseskozi
so bile v ospredju pri razvoju in uporabi novih praks snemanja in hrambe zvoka, so pa tudi
gonilna sila zabavne industrije in medijev, kjer je zvok ena od pomembnih komponent, prav
tako tam najdemo sedeže večine velikih glasbenih založb in drugih ustanov, ki so tako ali
drugače povezane s hrambo zvoka. Njihova nacionalna knjižnica (Library of Congress) pa
velja za eno najbolj vidnih institucij na področju hrambe, saj gre za več kot samo knjižnico.
ZDA se tudi že dolgo zavedajo pomena zvočne zapuščine, čeprav so tudi oni pri urejanju tega
področja zaradi velike količine gradiva in geografske razpršenosti naleteli na težave. Tudi
njihovo reševanje je za nas zanimivo (Council on Library and Information Resources and The
Library of Congress, 2010, str. 7)
ZDA vsako leto ustvarijo ogromno zvočnega gradiva, ki ga tudi hranijo, pri tem pa se ne
omejujejo le na domače zapise. V zavedanju, da gre za ohranitev lokalne, nacionalne in
mednarodne zapuščine, od začetka prejšnjega stoletja skrbijo, da bi ohranili čim več
materiala. Da je to zaradi minljivosti nosilcev zvoka težka naloga, smo že ugotovili,
geografska razpršenost pa je drugi izziv, s katerim so soočeni, saj je potreben nadzor, da se
gradivo ne bi nepotrebno kopičilo v več arhivih. Glavno vlogo splošnega zvočnega arhiva tako
nosi Library of Congress, ki služi kot nacionalna knjižnica. Ta je postavila standard
katalogizacije (LCSH), ki ga je prevzela večina zvočnih arhivov v ZDA, celotno področje
digitalizacije zvoka pa poteka pod okriljem Digital Library Federation (DLF). The Metadata
Encoding and Transmission Standard (METS) je projekt, s katerim DLF ureja format kodiranja
opisnih, administrativnih in strukturnih metapodatkov in upravljanje z digitalnimi objekti
znotraj arhiva ter izmenjavo z drugimi arhivi in uporabniki. Ravno možnost izmenjave prek
spleta so ena glavnih prednosti digitalizacije, a razvoj so v ZDA ustavili zakoni avtorskega
prava. Ti namreč niso imeli predvidenih novosti, ki jih je prinesel čas in z njim razvoj
tehnologije, zato je bil potreben nov sporazum glede licenciranja, ki knjižnicam in drugim
neprofitnim ustanovam dovoljuje dajanje na razpolago zvočne datoteke (Bucknum, 2001, str.
384).
Rešitev digitalizacije za hrambo v nasprotju z digitalizacijo za dostop so pri DLF našli v
masovnih sistemih digitalne hrambe (digital mass storage sytems – DMSS), ki so jih že
uporabljali pri nekaterih evropskih medijskih hišah in nekaj pionirskih knjižnicah v ZDA, kot je
Univerza Harvard. Ti sistemi sledijo ideji stalnega osveževanja in preverjanja podatkov v
formatu, ki je v določenem obdobju najprimernejši glede na razvoj tehnologije. Za določitev
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formata in tehničnih standardov je bil ustanovljen National Sound Recording Preservation
Board, zakonska podlaga pa je bila sprejeta leta 2000 v času Clintonove administracije z The
National Sound Recording Preservation Act-om. Ta je bil razdeljen na tri dele, ki so urejali
nacionalni register posnetkov, študijo potreb hrambe in ustanovitev zasebne fundacije v
namen hrambe zvočnih posnetkov, kot pokrovitelj pa nad vsem bdi Library of Congress. Ta
proces zajema in digitalizacije izvaja v The Packard Campus for Audio-Visual Conservation,
moderni ustanovi v Culperju v zvezi državi Virginia, kjer hrani največjo svetovno zbirko
filmov, televizijskih in radijskih programov in zvočnih posnetkov. Campus zagotavlja najboljše
možnosti za ohranjanje in migriranje vseh AV-formatov, tudi tistih, ki niso več v rabi, nekateri
so starejši od stotih let. V ta namen so znanstveniki pri Lawrence Berkeley National
Laboratoryju razvili IRENE (Image, Reconstruct, Erase, Noise, Etc.) za ohranjanje in
izboljšanje avdio kvalitete teh formatov in nosilcev zvoka. Ta sistem z digitalno tehnologijo
ustvari slike nosilca zvoka, kar tehnikom omogoča rekonstrukcijo poškodovanih materialov in
zajem posnetkov brez škodljivega vpliva prašnih delcev in drugih negativnih vplivov.
Dolgoročna hramba je zagotovljena v sistemu digitalnega arhiva s kapaciteto 1 PT (petabajt –
1,000 TB), glede na format in vsebino pa se uporabljajo različne metode, ki obsegajo tako
povsem ročno obdelavo kot v celoti robotizirane procese.
Ob zajemu se poleg master kopij za hrambo kreira tudi kopija za potrebe dostopa. Za to
kopijo ni potrebe, da bi bila enake kvalitete kot master, sprejet je bil standard WAV-datoteke
v kvaliteti 44.1 kHz/16-bit, kar je dovolj za poslušanje na zahtevo. Za hrambo je visoka
kvaliteta zagotovljena z datoteko parametrov 96 kHz/24-bit. S posebnim programom je
raziskovalcem, ki niso na isti lokaciji, zagotovljen dostop do posnetkov, pri čemer uporablja
notranji kataloški sistem. Zaradi omejitev licenc avtorskih pravic velika večina zvočne zbirke ni
na voljo izven kongresa.
Zaradi tako velike količine digitalnih informacij je bilo treba razviti napreden sistem
dolgoročne hrambe. Del tega je tudi vzpostavitev sistema varnostnih kopij, ki je na oddaljeni
varni lokaciji, zaščiteni tudi pred naravnimi katastrofami. Kopija vsake datoteke se tako prek
povezave istočasno pošlje tudi na to lokacijo (Library of Congress, 2012).
Iz napisanega lahko zaključimo, da je elektronska hramba v ZDA v določenih točkah lahko
pomagala z zgledom drugim državam, tudi naši Mediateki, določene specifične težave, kot so
že omenjena geografska razpršenost, pa so nam na srečo prihranjene. Tudi vodilne vloge
centralne ustanove, ki v ZDA pripada nacionalni knjižnici, v Sloveniji ne pogrešamo. So si pa v
Mediateki zagotovo oddahnili, ko so ugotovili, da problematika avtorskih pravic tare tudi
druge države. In kako jo bodo rešili v ZDA, bo skoraj zagotovo vplivalo na druge države. Na
Radiu Slovenija smo dobili potrditev o pravi usmerjenosti tudi glede reševanja poslušanja
kopij posnetkov za uporabnike v slabši kakovosti zvoka, saj tak sistem omogoča hitrejše
dostopanje do gradiva.
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5 DIGITALIZACIJA ANALOGNEGA GRADIVA
Za začetek digitalizacije na Radiu Slovenija štejemo uvedbo digitalnih tehnoloških novitet, ki
so nastopile sredi 80. let prejšnjega stoletja s prihodom CD-ja, ki se je pojavil kot nov medij
zapisa zvoka. Najprej je prišlo na vrsto področje snemalne tehnike, ko pa se je začel zaton
magnetofonov in magnetofonskih trakov, ki so bili dolga leta tehnološka osnova RTV-ustanov,
je bilo treba načrtovati sistem za trajno hranjenje digitalno ustvarjenega gradiva in
digitalizacijo vsebin na analognih medijih. Odločitev, da se znotraj RTV Slovenija začne pri
zvočnih vsebinah, je bila sprejeta zaradi hitrega tehnološkega razvoja na tem področju, zaradi
česar je bil ta arhiv v najbolj kritičnem stanju (Kosi & Žvelc, 2011, str. 116).
Leta 2004 je prišlo do glavnega koraka, ko je programski svet ob sprejemanju programskoposlovnega načrta za leto 2004 zapisal, da bodo s sprotnim urejanjem odmevnejših
novinarskih govornih prispevkov skušali tekoče urediti lasten tonski arhiv, od koder naj bi tudi
črpali gradivo za novinarsko bolj angažirane pregledne – bodisi tedenske bodisi mesečne –
oddaje. Urejen govorni arhiv je tudi predpogoj za analitični pristop k obravnavani temi s
pomočjo primerjalnih kronoloških in drugih novinarskih metod (RTV SLO, 2010).

5.1 STANJE ARHIVA RADIA SLOVENIJA PRED ZAČETKOM DIGITALIZACIJE
RTV Slovenija premore tri radijske arhive, glavnega v Ljubljani ter regionalna centra v
Mariboru in Kopru, kjer sta tudi arhiva manjšinskih programov v italijanskem in madžarskem
jeziku. V tabeli 1 je zbrano število nosilcev in skupnega trajanja teh posnetkov vseh treh
arhivov ter skupno.
Tabela 1: Pregled števila in skupno trajanje avdio nosilcev na Radiu Slovenija
Ljubljana
Vrsta zvokovnega nosilca Število enot Skupno trajanje (h) Letni prirastek
Magnet. trak – Zabavna
Magnet. trak – Operna
Magnet. trak – Simfonična
Magnet. trak – Komorna
Magnet. trak – Zborovska
Magnet. trak – Narodna
Magnet. trak – Mlad. in otr.
DAT-kaseta
Vinilna plošča
CD
Dalet – datoteke na CDR
SKUPAJ

100.000
6.000
6.000
6.000
4.000
4.000
3.000
3.000
30.000
25.000
28.000
215.000
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8.500
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.500
4.500
20.000
21.000
10.000
78.500

200

200
1.000
4.000
5.400

Koper
Vrsta zvokovnega
nosilca
Magnetofonski trak
DAT-kaseta
Gramofonska plošča
CD
Dalet – datoteke na CDR
SKUPAJ

Število enot

Skupno trajanje (h)

30.180
1.400
44.700
17.000
9.000
102.280

8.894
2.800
35.000
15.000
6.000
67.694

Letni
prirastek

200
500
700

Maribor
Vrsta zvokovnega
nosilca
Magnet. trak (velik) – Zab.
Magnet. trak – Operna
Magnet. trak – Mladinska
Navadna kaseta
DAT-kaseta
Gramofonska
plošča
–
velika
Gramofonska plošča – mala
CD
Dalet – datoteke na CDR
SKUPAJ

Število enot

Skupno trajanje (h)

3.250
17.440
780
610
370
5.090

3.250
1.460
130
610
370
5.090

3.300
13.700
6.000
50.540

550
13.700
4.000
29.160

Letni
prirastek
200

50

480
500
1.030

Vir: Macura (2008)
Na začetku so bili v procesu naročanja dnevni zahtevki za tri nacionalne radijske postaje (I.,
II. in III. program Radia Slovenija) ter za radijski postaji regionalnih centrov v Kopru in
Mariboru. Ob dnevnem prenosu (približno 10 ur posnetkov za Dalet) torej porabili približno 30
minut za en program, zaradi petih različnih lokacij pa se je čas dostopa dnevno podaljšal za
2,5 ure.
Večina nacionalnih radijskih hiš po svetu v svojih arhivih hrani velikansko količino zvokovnih
posnetkov, posnetih na analognih nosilcih zvoka (na 6,3 mm trakovih in na vinilnih ploščah).
Za ohranjanje kakovosti posnetkov je pomembno pravilno skladiščenje omenjenih nosilcev
zvoka (kar je povezano z velikimi stroški) in pazljivo rokovanje z njimi. Kljub temu se
soočamo s procesom staranja. Mehanske poškodbe, ki nastajajo pri poslušanju in
predvajanju, dodatno pripomorejo k počasnemu propadanju nacionalnega kulturnega
bogastva. Preventivno prepisovanje na novejše magnetne trakove je izredno drago, hkrati pa
prepisovanje v analognem svetu vselej pomeni zmanjšanje kakovosti zapisa.
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Z razvojem digitalne tehnike so se pokazale možnosti za prepisovanje in shranjevanje na
način, ki ne vpliva na kakovost zapisa, hkrati pa vsestransko pripomore k preglednosti vsebin,
nadzoru nad uporabniki, h kreativnosti in k preprostosti pri ustvarjanju programskih vsebin in,
kar je najpomembneje, k zaščiti pred propadanjem.
Digitalizacijo arhivov je narekovala digitalizacija štirih področij. To so produkcija, distribucija,
konzumacija in vzdrževanje arhivov (Longyka, 2002, str. 4–6).
Digitalna produkcija se je zaradi svoje manjše kompleksnosti najprej razvila v glasbeni,
kasneje še v video produkciji. Napredek je bil v prvih letih skokovit, zaradi cenovne
dostopnosti in praktičnosti so trdi diski zamenjali tračne nosilce. Tudi kakovost je presegla
začetne vrednosti 44.1 oziroma 48 kHz, 16 bitov, nov standard se je pojavil pri 96 kHz, 24
bitov. Produkcija je že nekaj let povsem digitalizirana produkcija in novim generacijam edina
poznana. Logična posledica je bila, da mora digitalni produkciji nujno slediti digitalno
arhiviranje, torej elektronska hramba, saj je le tako lahko zagotovljena kakovostna ponovna
uporaba arhivskega gradiva.
Naravni podaljšek digitalne produkcije je digitalna distribucija. Velika večina radijskih, za
razliko od TV-programov, do končnega uporabnika še vedno prihaja analogno. Že pred časom
je bilo pričakovati, da bo tudi radio hitro sledil TV-ju, a zaenkrat še ni bilo politične in
gospodarske volje za ta preskok. V tujini so pol koraka dalje, a tudi tam napredek ni tako
hiter, kot je bilo pričakovano. Bodo pa take poteze, kot so jo sprejeli Norvežani, ki bodo s
koncem leta 2017 ugasnili FM-radijske oddajnike, verjetno pospešile tudi dogajanja v drugih
državah (Hern, 2015).
Uvedbo digitalne radiodifuzije je tako prehitela distribucija prek širokopasovnih omrežij.
Prenos radijskih vsebin prek medmrežja v realnem času je postala realnost, ki je z vztrajnim
naraščanjem prepustnosti in razvojem tehnik za stiskanje zagotovila vse večjo kakovost
prenesenih vsebin.
Nove tehnološke možnosti znatno spreminjajo način sprejemanja AV-vsebin. Množična
distribucija se spreminja v individualno in posebej profilirano. Večpredstavnost briše razlike
med mediji in jih združuje. Tako je računalnik tisti, ki nam lahko služi kot upravljavec vsebin.
Glavna prednost digitalne konzumacije je neposredni dostop, s čimer nam je omogočen ogled
ali poslušanje vsebin takrat, ko nam ustreza, torej nismo več vezani na uro. V arhivu imamo
tako na voljo ves predvajan material, v kolikor to avtorske pravice dopuščajo.
Digitalizacija se vriva na vsa tri temeljna področja arhivskega dela:
–
–
–

zbiranje,
ohranjanje in
omogočanje dostopa do arhivskega gradiva.
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Ena temeljnih nalog arhiviranja je sprotno arhiviranje. Če to ni urejeno, je arhiv v večnem
zaostanku. Glede na to, da je sedaj vsa produkcija že digitalna, to lahko rešimo precej
preprosto, da se vse gradivo, ki je bilo predvajano, tudi avtomatično hrani.
Tu pa naletimo na vprašanje, če je res vse treba hraniti. Odgovor že poznamo, celotnega
programa ni treba ohranjati – razen za obdobje, ki je zakonsko naloženo, to je 15 dni (ZMedUPB1, 29. člen), velja pa za vse radijske in televizijske programe. Preprosto pojasnilo bi se
glasilo, da za dolgoročno hrambo namenimo avtorske oddaje, točen dogovor pa je usklajen
med ustvarjalci in uredniki oddaj ter elektronskim arhivom, torej Mediateko.
Kako gradivo pride v sistem za predvajanje, poglejmo na primeru glasbenega posnetka, kar
je prikazano na Sliki 1. Tega v glasbeno uredništvo dostavi ali predstavnik založniške hiše ali
pa izvajalec sam. V primeru, da gre za glasbo na fizičnem nosilcu, se ta pošlje v obdelavo v
Mediateko, službo, ki skrbi za digitalizacijo in elektronsko hrambo. Določeni fizični nosilci v
primeru kompilacij, ki izhajajo na CD-ju in so periodično naročeni, pridejo direktno v
Mediateko. Tam vsebino zajamejo in vpišejo v sistem elektronske hrambe. Če je posnetek v
digitalnem formatu, ga eden od glasbenih urednikov vpiše v sistem za predvajanje, imenovan
Dalet. Tu se ga do konca uredi, torej poreže tišino na začetku in na koncu in določi izhodišča
za začetek in konec predvajanja posnetka ter vpiše metapodatke. Tako je pripravljen za
uvrstitev na seznam glasbe, predvidene v določenem terminu, imenovanemu log.
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Slika 1: Shema poti gradiva od vnosa do hrambe

dostava gradiva
izvajalci

dostava gradiva
založbe

dostava gradiva
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urejanje v glasbenem uredništvu
ureja
štvu

fizični nos
nosilci
urejanje v Mediateki
digitalne datoteke

hramba in predvajanje v Daletu

Vir: lasten
Pomanjkljivost pri tem načinu je v tem, da za digitalno dostavljeno gradivo ni predvidene
poti, kako bi ga lahko vpisali v sistem elektronske hrambe, ampak ga hranimo samo v bazi za
predvajanje. To se bo moralo spremeniti, saj bo tega vedno več, fizičnih nosilcev pa vedno
manj.

5.2 USTANOVITEV MEDIATEKE NA RTV SLOVENIJA
Ideja o hrambi avdio in tekstovne vsebine je, da naj bi bile na razpolago oziroma na vpogled
urednikom oddaj in njihovim avtorjem, sistem elektronske hrambe pa bi pozneje lahko
omogočal širitev ponudbe avdio materiala prek spleta. Nadalje bi takšna hramba z uporabo
vmesnika omogočala integracijo vseh multimedijskih in tekstovnih elementov v celoto, ki bi
bila uporabna za različne medije.
Priprava sistema elektronske hrambe, ki bi dolgoročno hranil digitalne zapise, je vse prej kot
preprosta naloga. Na Radiu Slovenija je prišlo do zamenjave vseh členov digitalne verige,
zamenjavi strojne opreme je sledila zamenjava programske. Z nadgradnjo sistema Dalet se je
pokazala velika potreba po digitaliziranem materialu, za začetek predvajanja po novem
sistemu je bilo treba zajeti približno 30.000 skladb, kar je približno 2 % vseh posnetkov
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takratnega glasbenega arhiva. Cilj je bil vse preostale posnetke digitalizirati v slabih 10-ih
letih, kar se je tudi uresničilo.
Zajem vsega avdio materiala je bil dolgotrajen proces, ki se je končal konec leta 2014,
zahteval pa je skrbno in temeljito pripravo na zapis analognega v digitalni signal. Ta postopek
je moral biti jasno opredeljen že na začetku izvedbe, pred samim začetkom pa so se porajala
vprašanja, v kakšni kakovosti se bodo zapisovali podatki, koliko virtualnega in fizičnega
prostora bodo zasedle te digitalne zbirke, katere nosilce podatkov izbrati in ali bo ta zbirka
Radia Slovenija globalno orodje ali zgolj interni vodnik. Za izpeljavo vsega tega je bilo treba
ustanoviti posebno službo, imenovano Mediateka. Projektna naloga je bila izdelana leta 2004,
po postavitvi in testiranju tehnološke opreme je bila leta 2007 ustanovljen nov oddelek,
imenovan Mediateka, intenzivno pa je delo steklo leta 2008.
Mediateka je služba za digitalizacijo in zajem vsebin ter razvoj in upravljanje centralnega
sistema za trajno hrambo zvokovnih vsebin RTV Slovenija, ki je bila ustanovljena zaradi
zahtevnosti postopka digitalizacije zvokovnih zbirk s kataloško obdelavo podatkov. Proces
digitalizacije in kataloške obdelave zvokovnih vsebin poteka je potekal hkrati na treh lokacijah
(Radio Slovenija, RC Maribor in RC Koper), zato so bila tudi posamezna delovna mesta temu
primerno lokacijsko ločena.
Zaposleni delavci v Mediateki na različnih delovnih mestih opravljajo dela, ki so potrebna za
nemoten potek procesov digitalizacije in kataloške obdelave podatkov o digitaliziranih
zvokovnih vsebinah. Razvrščeni so v tri skupine: prva skupina skrbi za digitalizacijo in zajem,
druga za preverjanje tehnične kakovosti vsebin in metapodatkov, naloga tretje skupine pa je
kataloška obdelava podatkov.
V prvi polovici leta 2010 je bilo v Mediateki zasedenih 16 delovnih mest, še štiri pa so bila
aktivirana do konca tega leta. Zasnovana je bila sledeča kadrovska struktura:
–
–
–
–
–

vodja službe organizira in vodi delo celotne službe in skrbi za njen nadaljnji razvoj,
razvojni inženir skrbi za administracijo in razvoj računalniškega sistema,
dokumentalisti skrbijo za kataloško obdelavo zajetih vsebin,
tonski mojster skrbi za nemoten potek zajema in digitalizacije zvokovnih vsebin ter bdi
nad kakovostjo digitaliziranih posnetkov,
operaterji izvajajo zajem zvokovnih vsebin po navodilih tonskega mojstra.

Sistem mediARC podjetja NOA je prilagodljiv medij za temeljit vpogled v svet podatkovnega
arhiva. Ponuja možnosti odkrivanja in umestitve kakršnekoli avdiovizualne informacije. Je
izredno hiter iskalec raznovrstnih vsebin. Deluje na principu modulov, zato je omogočen
pristop tako preprostim kot tudi malce zahtevnejšim uporabnikom. Obstajajo trije temelji
mediARC-a: metapodatki, medij, delotok (»workflow).
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MediARC-metapodatki so standardizirani podatki, enaki ali podobni tistim v katalognih zapisih,
le da jih zdaj poimenujemo metapodatki. Nastalo je že več predlogov, kaj naj bi metapodatki
vsebovali. Najbolj znan je predlog delovne skupine ameriškega centralnega kataloga (OCLC).
Standard Dublin Core (DC) prinaša nekaj osnovnih elementov, ki jih tak zapis (XML, HTML)
lahko vsebuje: naslov, avtor, založba, leto objave, komentar itd.
Metapodatki so podatki, ki so običajno nevidni, a vendarle uporabni in dostikrat težko
medsebojno združljivi. Tu lahko kombiniramo (združujemo vezne člene podatka) različne
vsebine na različnih platformah, kar nam zelo olajša urejanje in poznejše iskanje podatkov.
Iskalnik ima vgrajene različne nivoje, s katerimi zadovolji tudi najbolj zahtevna
povpraševanja. Tudi v bazi z več milijonov uporabnikov in stotinami sočasnih uporabnikov je
čas dostopa do ene sekunde.
MediARC-medij omogoča skupno uporabo različnih vrst datotek v realnem času. Kopiranje,
prenašanje ali urejanje delov podatka shranjujemo na predpomnilnik, ki deluje po principu
skrivališča (»cache«). Dostopnost je tako hitra in ne obremenjuje sistema.
Medij uporablja informacije o tipu predvajalnika in vse njegove parametre shrani kot objekt.
Ta se pozneje veže z različnim podatki, kot so markerji, ki dajejo informacije o času, napotke
o začetkih in koncih programov. Različne markerje lahko uporabljamo hkrati. Shranjeni so v
zbirko podatkov in so lahko pozvani tudi s preostalimi podatki (npr. BWF). Predposlušanje je
mogoče v hipu, lahko pa je tudi shranjeno v skrivališču.
MediARC-delotok je integralen kriterij za podporo večplatformne uporabe pri okolju MAM-a.
Ni postavljen kot enovit sistem, ki vodi vso produkcijo in arhiviranje. Je zgolj pripomoček za
nadzor in upravljanje s posameznimi delokrogi.
Produkcijski sistem obogatene podatke pošlje v centralno skladišče, kjer knjižničarji dodajo
vsebino po pravilnem postopku arhiviranja. Izjemno pozorni moramo biti, da sta produkcijska
in arhivska stran usklajeni. Kot rečeno, spremenljivi podatki pritekajo od povsod, pomembna
pa je prav njihova uskladitev.
MediARC-ov delovni postopek lahko komunicira z različnimi odprtokodnimi programi in ga je
mogoče upravljati s preprostimi grafičnimi vmesniki. Naloge se postavljajo hierarhično, prek
procesne programske opreme (Ingest).
MediARC-prilagodljivost pomeni, da široka paleta programske opreme omogoča takojšen
preskok k različnim plastem:
–
–
–

uporabniška domena,
sistemska domena,
arhivska domena.
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Arhitektura je sestavljena sistematično, po principu OAIS, kjer je jasno zapisano, kateri
uporabnik ima dovoljenje za določeni sistem. Ves proces poteka prek XML-ja in TCP-ja, v
okviru NOA komunikacijskega standarda NOACOM. Zajem je mogoč tudi prek FTP-ja, pa tudi
prek vmesnikov SOAP in XML – vse v povezavi z dinamičnimi knjižnicami (DLL).
Zaključki osnovnih značilnosti mediARC-a:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

umestitev podatkovne baze/Database Scripter,
potek dela različnih kompleksnosti,
iskanje različnih posnetkov v razdobju ene sekunde,
uporaben za množico simultanih uporabnikov, ne glede na nivo dostopanja,
prilagodljiv za različne rešitve skladiščenja podatkov,
temelji na Oraclovi tehnologiji 10g,
razširljiva okna pri umestitvi novih uporabniških zmožnosti,
vsakršna DTD (Data Type Definition – identifikacija vrste podatkov) uporabnost,
XML-izvoz/uvoz iz iskalnika,
drevesni način točkovnih povezav,
prednastavljeno uporabniško povpraševanje,
uporaben z NOA-zajemalci.

5.3 TEHNIČNI PROCES
Na osnovi projektne dokumentacije je bila že pred ustanovitvijo Mediateke izbrana in nato
tudi nameščena strojna in programska oprema, ki je omogočila začetek delovanja sistema
elektronske hrambe. Pri načrtovanju sistema je bilo najpomembnejše vodilo kakovost
pretvorbe zvokovnih zapisov iz analogne v digitalno obliko in kakovost zajema vsebin z
digitalnih nosilcev zvoka (CDR, CD, DAT) (Watkinson, 2001). Poleg priporočil organizacije
EBU so bili upoštevani tudi izsledki mednarodnih institucij, ki se ukvarjajo z zaščito pred
propadanjem avdiovizualnih vsebin (Bradley, 2009). V pomoč so bile tudi izkušnje drugih
RTV-ustanov v evropskem prostoru, ki so se lotile takšnega projekta pred RTV Slovenija.
Izbran je bil format zapisa zvoka v datotečni obliki BWF z možnimi vzorčnimi frekvencami
192/96/48/44,1 kHz, 32-bitnim procesiranjem, v pomnilniško enoto se shranjujejo datoteke s
24- in 16-bitno resolucijo. Pregledovanju zvokovnih vsebin so namenjene MP3-datoteke z
nizko kvaliteto, ker za ta namen ni pomembna, prednost ima hitrost dostopa. V Mediateki ves
čas skrbijo tudi za ustrezno nadgrajevanje računalniške opreme in rast pomnilniških kapacitet
za trajno hranjenje ter 100% varovanje digitalnih zapisov.
Računalniški sistem Mediateke je zgrajen na osnovi sistema, ki ga je za arhiviranje zvokovnih
vsebin razvilo avstrijsko-nemško podjetje NOA – Audio solutions (NOA Audio solutions, 2010)
in je konfiguriran tako, da omogoča:
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–
–
–
–
–

zajem analognih zvokovnih zapisov z magnetofonskih trakov na trde diske in
pretvorbo v digitalno obliko z visoko kakovostjo,
zajem digitalnih zvokovnih vsebin, ki se hranijo na CD-, CDR- in DAT-nosilcih zvoka,
zajem novih, vsakodnevno ustvarjenih digitalnih zvokovnih vsebin (povezava z vsemi
produkcijskimi okolji na RTV Slovenija),
kataloško obdelavo arhiviranih zvokovnih vsebin,
iskanje, naročanje in distribucijo arhiviranih digitalnih vsebin za produkcijske potrebe
vseh organizacijskih enot RTV Slovenija.
Slika 2: Prikaz zajema zvočne datoteke v trenutku, ko dodajamo metapodatke

Vir: Mediateka (2016)
Jedro programske opreme predstavlja NOA MediARC – sistem za upravljanje medijskih
vsebin, ki ustreza modelu OAIS (CCSDS, 2002). Sistem v osnovi lahko nadzoruje različne
vrste medijskih vsebin (avdio, video, slikovno gradivo, dokumente), še posebej pa je
specializiran za upravljanje zvokovnih vsebin, v bližnji prihodnosti tudi video vsebin.
Pri upravljanju medijskih vsebin so seveda izjemno pomembni metapodatki, ki skupaj z avdio
ali/in video datotekami tvorijo medijske vsebine. V sistem je vgrajen katalog vsebin, njegova
struktura se lahko spreminja in razširja glede na sedanje in morebitne prihodnje potrebe.
Modularna zgradba in možnosti prilagajanja celotnega sistema NOA MediARC pa omogočajo
njegovo učinkovito uporabo danes in v prihodnosti.
Za boljše razumevanje sistema mediARC si oglejmo še njegovo modularno zgradbo:
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–
–

mediARC Database predstavlja NOA-shemo podatkovne baze, razvite s tehnologijo
Oracle 10g,
DB Distributor je vmesnik do podatkovne baze in omogoča povezavo aplikacije
mediARC GUI na bazo.

Sistem N6000 predstavlja celotno paleto elementov zajema. Praviloma so to produkti iste
skupine, kljub temu pa lahko priključimo še katere druge zajemalce. Navadno je sestavljen z
eno napravo:
–
–
–
–
–
–

N6000 Job database,
MSSQL database,
ProcessorHost,
Database Scripter,
Ingest processor,
WaveButler.

Sistem N6000 zajema celotno tehnično/človeško nalogo optimiziranja. Za proces digitalizacije
je potreben dodaten nadzor NOA-administratorja, ki pomaga pri prehodih med enim in
drugim delotokom. Temelječ na navodilih o delotokih, operater kasneje reši vsako posamezno
nalogo. Glede na potrebe pomembnejšega dela digitalizacijske verige, zajema, se lahko
izvrševanje posameznih nalog preloži. V čakalni vrsti, t. i. »Silver tray«, jo lahko dokončamo,
kadar koli želimo.
N6000 Job Database je Win32-uporabniški vmesnik, ki povezuje majhne delotoke (na osnovi
SQL), preden se vsi organizirani in shranjeni podatki shranijo v arhivirane avdio datoteke.
S samo enim JobDB uporabniškim vmesnikom lahko nadzorujemo celoten digitalizacijski
postopek zajema, najsibo na NOA zajemalcih ali na sistemih katerega drugega podjetja.
Navodila so vnesena v administratorjev upravitelj opravil in poslana ostalim uporabnikom.
Administrator tu nadzoruje razvojne stopnje naročila, zajema, obdelave, izvoza in podobnega.
JobDB podpira tudi MSSQL Database (Sandberg, 2011), Microsoftov sistem za upravljanje
podatkov (RDBMS), sistem, ki za osnovo uporablja strukturiran povpraševalni jezik (SQL).
Razvit je bil sredi 80-ih let prejšnjega stoletja za potrebe po združljivosti med takratnimi
strežniki podatkovnih zbirk. S pomočjo SQL-ja lahko zagotovimo, da bo aplikacija ostala
razširljiva tudi po tem, ko preraste okvire začetnega strežnika in programja. Pri jeziku samem
uporabljamo tole izrazoslovje:
–
–
–
–

baza (database) – skupek vseh tabel, funkcij in nasploh vseh delujočih podatkov, ki se
nahajajo na strežniški strani;
tabela (table) – zaključena celota več podatkov z enako strukturo, enakimi vrsticami;
vrstica (row) – samostojen vpis v tabeli, ki sestoji iz polj;
polje (field) – najmanjša enota informacije znotraj ene vrstice; s polji je moč
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matematično in drugače manipulirati znotraj jezika SQL, zato morajo imeti polja
določen tip (številski, tekstovni ...).
Najvišja enota, s katero je moč upravljati znotraj jezika SQL, ni baza, pač pa tabela.
Processorhost upravlja procese, ki so pravzaprav zagonska lupina, ki krmili več Windowsovih
procesov in servisnih storitev (DLL). Ob zagonu računalnika preveri del registra, v katerem so
storitve. Tako ustvari seznam storitev, ki jih mora naložiti. Hkrati se lahko izvaja več
procesov. V vsako sejo programa je lahko vključena skupina storitev. Zato se lahko izvajajo
ločene storitve, odvisno od tega, kako in kje zaženemo postopek. Združevanje storitev
omogoča boljši nadzor in preprostejše odpravljanje napak.
Vsaka vrednost v tem ključu predstavlja ločeno skupino procesov in se pri ogledu dejavnih
postopkov prikaže kot posamezen primer. Vsaka vrednost je vrednost tipa REG_MULTI_SZ in
vsebuje storitve, ki se izvajajo v tej skupini. Posamezna skupina lahko vsebuje enega ali več
imen, ki jih program pridobi iz tega registrskega ključa, ki vsebuje vrednost (DLL).
Gostiteljski procesor se vede kot uporabniški vmesnik med uporabnikom (procesi, strežniki) in
podatkovno zbirko. Sporazumevanje poteka prek XML-ja in TCP-ja (NOACOM).
Database Scripter nam ureja vse povezave. Medtem ko imamo v podatkovni zbirki vse
podatke skrbno zbrane in shranjene (TXT), se sprašujemo, kako ves avdio material pravilno
nasloviti. Vse povezave, bodisi TXT ali pa SQL, uredi DB Scripter. V primeru, da se proces
zajema zaradi kakršnegakoli razloga preloži ali pa prekine, se vsi združeni podatki obnovijo.
Tako ni treba vnovič vpisovati vseh sporočil, saj se na osnovi RMS-nivojev in ostalih
zaznamkov (»marker«) vse datoteke dokončno opremijo. DB Scripter se lahko uporablja tudi
kot povezovalec med vsemi preostalimi podatki znotraj produkcijske hiše. Še več, lahko se
uporabi kot odprti sistem izvoza in uvoza podatkov.
Ingest Processorji so namenjeni različnim vhodno/izhodnim enotam. Analogni izvori so
gramofon, magnetofon in kasetna enota. Lahko jih vežemo poljubno v treh vzporednih
zajemih. Za digitalne naprave imamo na voljo procesorje za CD, MD, DAT. Te lahko
povežemo poljubno v 4 ali 8 vzporednih zajemih.
WaveButler je uporabniški vmesnik, s katerim lahko že shranjeni avdio posnetek poljubno v
kakršnikoli obliki izvozimo. Omogoča urejanje in izvažanje posnetkov v različnih kakovostih.
Izvozni posnetki so lahko povsem opremljeni ali pa so opremljeni le za potrebe
predposlušanja. Vse je odvisno od nujnosti zahtevanega sporočila. Dostopnost je 7 Mbps.
V WaveButlerju tudi dodajamo metapodatke avdio datoteki, kot je prikazano na sliki 3:
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Slika 3: Shema postopka dodajanja metapodatkov avdio datotekam
Začetek

digitalizacija
alizac z
NoaRecord

DBScripter:
BScript
pretvorba
markerjev

preverjanje
kvalitete
preverjanje
digitalizirano?
digitalizacija
uspešna?

DBScripter:
Script
zapis glave
BWF-ja

WaveButler:
veBut
ustvarjanje
BWF-ja in
MP3-ja

DBScripter:
Script
priprava
zaključka

procesiranje
ocesir
gradiva
pošlji v
hrambo

DBScr
DBScripter:
Scrript
osvežitev
osvež
sistema
siste

Vir: NOA (2016)
Skupek vse strojne in programske opreme zagotavlja, da je zajem gradiva opravljen
profesionalno, v najkrajšem možnem času in s čim manj napakami.
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6 ZAHTEVE ZA UMESTITEV SISTEMA ELEKTRONSKE HRAMBE NA
RADIU SLOVENIJA
Sistem trajne hrambe glasbenega gradiva je na Radiu Slovenija dolga leta temeljil na fizičnih
nosilcih z zvočnimi posnetki, torej na magnetnih trakovih, gramofonskih ploščah in CD-jih. V
začetku stoletja pa je postalo očitno, da se bo celotno delovanje radia odvijalo digitalno in
bodo zato potrebne spremembe in prilagoditve. Programsko orodje Dalet je bilo v ta namen
postavljeno konec 90. let, treba pa je bilo zagotoviti še zajem z analognih nosilcev v digitalni
glasbeni format. Za ta namen je bila ustanovljena Mediateka, služba za digitalizacijo in trajno
hrambo vsebin, katere naloga je tudi kataloška obdelava vsebin, ki omogoča iskanje,
poslušanje in naročanje, da posnetke lahko uvrščamo v programsko ponudbo vseh
nacionalnih radijskih programov.

6.1 KONFIGURACIJA IN GRADNJA SISTEMA
Sistem za digitalizacijo analognih in zajem digitalnih zapisov arhivskih posnetkov, ki ga ima
RTV Slovenija, sloni na zvokovnih delovnih postajah NOA, sestavljajo pa ga komponente CD
Lector, Media Lector, NOA Record. Delovna postaja sprejema zahteve za digitalizacijo in
zajem posnetkov ter pošilja ustvarjene avdio datoteke v predpisanih formatih v sistem
elektronske hrambe.
Poleg obstoječih NOA komponent, ki jih ženejo visoko zmogljivi računalniki, so na Radiu
Slovenija v uporabi tudi avdio vhodno/izhodne enote. Magnetofoni so znamke Studer (Studer,
2003), DAT je Sony PCM-R500 (Sony, 1996), gramofoni pa proizvajalca EMT 930 (Jacobi).
CD Lector je integriran del sistema N6000, ki omogoča zajemanje in oddajanje po celotni
zbirki podatkov. Preden se vsebina naloži (CD), mora obstajati metapodatek, dostavljen iz
zbirke, spleta ali arhivarja. Imamo štiri načine zapisovanja. Povprečni čas zapisa 55
minutnega CD-ja:
–
–
–

8 min (Archive/Alternate),
6 min (Burst C2),
1 min 50 sek (Burst).

Nekaj uporabnosti CD Lectorja:
–
–
–
–
–
–

hkratno branje do 8 CD-medijev,
hitrost zapisovanja 8×, 12×, 28×, odvisna od načina zajemanja,
zajemanje preko pretvornika (EAC),
podpora za ISRC (International Standard Recording Code),
podpora za spremljanje C2-dogodkov – gre za napake pri branju CD-ja,
v primeru C2-napak deluje v načinu Sector Sync,
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–
–
–
–
–

označitev sprememb v načinu delovanja,
podpora CD-teksta,
podpora za internetno iskanje metapodatkov (CDDB – Compact Disc Database),
podpora za prenos 150 GB podatkov dnevno, kolikor dopuščajo mrežne povezave,
analiziranje avdio datotek za ugotavljanje najvišjih vrednosti nivoja, povprečne
vrednosti, frekvenčnega pasu, šumnega pragu in korelacije.

Sistem opozarja operaterja na vstavitev pravega CD-ja glede na vnos metapodatkov.
Informacija o posamezni točki na CD-ju je nadgradljiva s CD-ja, če vsebuje CD-tekst ali z
internetnih strani (NOA, CD Lector).
Media Lector je orodje za kakovostno prenašanje posnetkov različnih virov (DAT, Mini Disk,
avdio kaseta). Lahko deluje kot samostojna enota ali pa tako kot CD Lector v okviru sistema
N6000. Na njem lahko paralelno prenašamo do osem virov v kakovosti stereo 16 bit, 44.1 48 kHz. Nekaj uporabnosti, ki jih Media Lector poseduje:
–
–
–

CRC (cyclic redundancy check - način preverjanja podatkov) sledenje,
C2 napake,
digitalni premor.

Programska oprema, ki jo uporabljamo, omogoča:
–
–
–
–

podporo za 8 vzporednih digitalnih virov,
vnos prek AES/EBU (standard za prenos med profesionalnimi napravami) povezav,
daljinsko vodenje reprodukcijskih naprav,
možnost uporabe SRC na vsaj štirih izvorih.

Statistična obdelava avdio zapisa v realnem času zbira:
–
–
–
–
–

najvišje vrednosti nivojev,
povprečne vrednosti,
vrednosti frekvenčnega pasu,
vrednosti šumnega praga,
korelacijo.

Sporočilo vsebuje tudi začetno označbo, preneseno z DAT-medija, s točnim zapisom časa v
zvokovno datoteko, zabeležene predahe (»mute«), točne časovne vnose v datoteko in
časovno zabeležena BLER-sporočila. Ta časovno opredeljena sporočila o kakovosti so
dostopna na preprost način v zvokovnih datotekah (NOA, Media Lector).
Noa Record je vmesnik, ki je zmožen operirati s tremi različnimi stereo signali. Vsak od njih
ima lahko povsem drugačne parametre. Na primer:
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Postaja 1: 48kHz – algoritem, nastavljen za analogni trak;
Postaja 2: 96kHz – algoritem, nastavljen za vinilne plošče, shellac;
Postaja 3: 44.1kHz – algoritem, nastavljen za CD, MD, DAT, oddaje govornega tipa.
Zaradi časovne omejenosti prenosa zvokovnih materialov v centralni sistem se tehnični
metapodatki o nivoju signala, nivoju šuma in pojavu napak ustvarijo avtomatsko, vsi opisni
metapodatki pa morajo biti dosegljivi v zbirki podatkov. Treba je ohranjati osnovne podatke
za morebitne bodoče korekcije. Kjer je le mogoče, je treba uporabiti odprte standarde. Poleg
tega je omogočeno zagotoviti še (NOA, Record):
–
–
–
–
–
–
–
–
–

distribuirano arhitekturo,
multimedijsko zasnovo arhiva,
uporabnost, učinkovitost, modularnost,
pregledovanje in zaščito,
transparentnost datotečnega dostopa,
transparentnost datotečnih migracij,
preverjanje veljavnosti podatkov,
ustvarjanje ustrezne oblike – formata zvokovnih datotek,
operativno vsestranskost in možnost sprememb v tehnologiji.

Vmesnik je integriran v delovni proces, v katerem je omogočeno beleženje časa snemanja in
identitete operaterja. Zagotavlja hkratno digitaliziranje različnih zvokovnih materialov.
Omogoča hkratno snemanje z različnimi vzorčnimi frekvencami (44,1 kHz, 96 kHz, 48 kHz) in
daljinsko upravlja vse priključene reprodukcijske naprave. Oprema je skladna s priporočilom
EBU BWF (EBU, 2011).

6.2 IZHODIŠČA ZA REALIZACIJO CENTRALNEGA SISTEMA ELEKTRONSKE
HRAMBE
Sistem elektronske hrambe in digitalizacije analognih posnetkov na RTV Slovenija je zasnovan
na izsledkih različnih mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito (pred propadanjem)
zgodovinskih zvočnih zapisov širšega kulturnega pomena. Rezultati večletnih raziskav, tudi
opuščenih projektov (npr. presnemavanja na CD–R-medij), lahko služijo kot izhodišče pri
določanju parametrov in zahtev, ki se nanašajo na kakovost digitalizacije, strukturo
podatkovnih baz, kataloško obravnavanje materialov, shranjevanje v velike spominske enote,
mrežne povezave in podobno.
Pri načrtovanju so upoštevana tudi EBU-priporočila. Poleg prej omenjenih raziskovalnih
inštitucij in nacionalnih radijskih hiš so se v raziskave vključili tudi proizvajalci strojne in
programske opreme, ki spoznanja in dosežke s področja računalništva vgrajujejo v svoje
produkte.
65

Vsebina je sestavljena iz dveh osnovnih komponent:
–
–

bistva stvari oziroma v konkretnem primeru avdio posnetka (the essence) in
podatkov o stvareh oziroma v našem primeru podatkov o posnetkih (metadata),

kar si lahko predstavljamo kot:
–
–

vsebina = bistvo + metapodatki (Content = Essence + Metadata),
gradivo = posnetki + podatki o posnetkih.

Posnetki so bili od začetkov zapisovanja zvoka hranjeni na najrazličnejših analognih, v zadnjih
letih pa tudi na digitalnih medijih. Današnje sisteme trajne hrambe fizičnih nosilcev zvoka
sestavljajo tudi do petdeset let stari analogni magnetofonski trakovi različnih dimenzij in
lastnosti, analogne avdio kasete, gramofonske plošče in pa mlajši digitalni nosilci: DAT-kasete
in kompaktne plošče. V zadnjih letih so se jim pridružile še datoteke, bodisi linearne v WAV in
drugih oblikah, bodisi stisnjene v MPEG1-L2, MP3 ali drugih formatih.
Datoteke nastajajo v sodobnih računalniških sistemih za radijsko in glasbeno produkcijo in so
poleg glasbenih kompaktnih plošč edini medij, katerega količina s časom še narašča.
Preostalih medijev ne uporabljamo več, razen za reprodukcijo arhivskih posnetkov. Ker so
podvrženi časovnemu propadanju, moramo poskrbeti, da se njihove vsebine pravočasno
shrani na nove medije, ki bodo zagotavljali varno hranjenje in hiter dostop do njih. Prav to pa
je digitalizacija – pretvorba oziroma vnos posnetkov v sistem hrambe.
Podatki o posnetkih na fizičnih nosilcih so se hranili v kartotekah – kartončkih s podatki, ki so
predvsem za glasbene posnetke omogočali iskanje po osnovnih podatkih (avtor, naslov,
datum, zaporedna številka). Za druge posnetke (govorni in govorno-glasbeni arhiv) pa so
podatki zapisani v najrazličnejših oblikah, od kartotek do Wordovih dokumentov in Accessovih
začasnih podatkovnih baz, v teh dokumentih je bil mogoč širši opis vsebine.
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Slika 4: Primer kartice iz fonoteke

Vir: lasten
V sodobno bazo podatkov organizirani in urejeni podatki so bistvenega pomena za
evidentiranje vsebin. Brez podatkov o posnetku nihče ne more vedeti, da posnetek obstaja,
zato do njega ne more dostopati, niti ga ne more uporabiti. To je skoraj enako, kot da
posnetka v arhivu sploh ni. Zato ima enakovreden pomen kot ohranjanje posnetkov tudi
nadzor nad njimi in evidentiranje njihove navzočnosti v sistemu trajne hrambe.
Pri digitalizaciji arhiva se med posnetki in njihovimi podatki ustvari še čvrstejša vez.
Računalniško okolje, v katero vstopita obe komponenti arhiva (posnetki kot datoteke in
podatki kot zapisi v podatkovni bazi), ju povezuje tako, da je med njima vzpostavljen
avtomatiziran pretok informacij – del podatkov se prilepi posnetkom, naslovi posnetkov pa se
zapišejo v bazo podatkov. Na videz preprost princip se v praksi pokaže za zahtevno nadzorno
funkcijo našega medijskega premoženja, ki ji danes pravimo MAM (Media Asset
Management), s katero izboljšamo stopnjo produktivnosti (Dalet, 2016).

6.3 DIGITALIZACIJA ZVOKA
Digitalizacija zvoka dobesedno pomeni vzorčenje in kvantizacijo analognega zvočnega signala
oziroma pretvorbo zveznega signala, ki zaseda poljubne električne vrednosti, sorazmerne
zvokovnemu viru, v nize vrednosti 0 in 1, ki določajo binarne vrednosti signala v določenih
trenutkih (vzorci signala). Vrednosti analognega signala med posameznimi vzorci se pri
digitalizaciji izgubijo.
Za verodostojno obnovo analognega signala iz digitalnega morajo biti upoštevane nekatere
fizikalne lastnosti vzorčenja in kvantizacije, ki neposredno vplivajo na frekvenčni spekter in
dinamični obseg digitaliziranega signala. Medtem ko pomeni vzorčenje diskretizacijo v časovni
koordinati (zaznava vrednosti amplitude signala v enakomernih intervalih), pomeni
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kvantizacija diskretizacijo v amplitudni koordinati (omejitev števila možnih vrednosti
amplitude signala). Ker ima vsaka izmed nabora vrednosti signala svoj binarni zapis, je lahko
vrednosti amplitude 2n, kjer je »n« število bitov v binarnem zapisu.
Značilna parametra digitalizacije sta vzorčna frekvenca in število bitov, s katerimi je digitalni
vzorec zapisan, to je razmerja med lastnostmi digitaliziranega signala in omenjenima
parametroma.
Danes je v radijski in glasbeni produkciji splošno uveljavljena vzorčna frekvenca 48 kHz in
kodne besede od 16 do 24 bitov. Sodobni standardi narekujejo še nekolikanj strožje kriterije,
in sicer 96 kHz vzorčenje in 24-bitni zapis. Če je drugi pogoj mogoče izpolniti, pa je bil prvi še
za pred nekaj leti dostopno tehnologijo prezahteven, zato je za izvajanje digitalizacije veljal
standard 48 kHz vzorčenja in 24-bitne globine (TweakHeadz Lab, 2008).
Kot rezultat postopka digitalizacije analognega avdio posnetka dobimo datoteko v linearnem
BWF-formatu in datoteko z metapodatki. Glede na dogovor se hkrati z visokokakovostno
verzijo ustvarjajo še nižjekakovostne verzije istega posnetka (MPEG1-L2 Dalet, MP3).
Datoteke z digitaliziranimi avdio posnetki v visokokakovostnem linearnem BWF-formatu so
shranjene na posebnem podatkovnem strežniku.
6.3.1 FUNKCIJSKI OPIS ALI PREDLOG ORGANIZACIJE DELA (WORKFLOW)
Ker postopek dela ni osnovan na delovanju enega sistema, se postopek začne in konča
verižno z organizacijo skupine arhivarjev in tehnikov, ki bi naj vse informacije skrbno
preverjali in vnašali.
Za zajem analognih posnetkov v digitalni zapis potrebujemo opremo, ki mora poleg
dogovorjene tehnične kakovosti omogočati tudi hitro kvalitativno oceno digitaliziranega
materiala. Radio Slovenija se je odločili za nakup štirih digitalizacijskih tehnoloških verig – 3
za zajem z magnetofonov in 1 za zajem z DAT-kaset. Dve tehnološki verigi za zajem z
magnetofonov sta bili razporejeni v Ljubljani, po ena pa v Kopru in v Mariboru. Tako se je v
Ljubljani digitalizacija vršila s šestimi magnetofoni hkrati, v Kopru s tremi in v Mariboru z
osmimi DAT-kasetofoni. S tem je bil zagotovljen hkraten začetek dela na vseh treh lokacijah.
6.3.2 SNEMALNA PROGRAMSKA OPREMA
Magnetofoni imajo nastavke, ki zaznajo barve uvodnikov analognih trakov in fizične reze.
Avtomatsko ustavljanje snemanja je nastavljivo glede na velikost napake, npr. prevelika fazna
napaka med levim in desnim kanalom (azimuth) ali prekrmiljenje A/D-pretvornika.
Zagotovljena je spremljava tehničnih parametrov v realnem času snemanja. Deluje na
standardu Win32 PC. Vključuje možnost mrežne povezave s TCP/IP-protokolom. Programska
oprema za snemanje omogoča intervalno analizo zvoka in posamično detekcijo napak ter
meritve vsakih 10 sekund, ki obsegajo:
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–
–
–
–
–

prag šuma,
RMS (Root Mean Square) nivo – povprečno vrednost glasnosti,
frekvenčni pas,
azimuth,
korelacijo.

Rezultati merjenj (intervalno merjenje najmanj vsakih 15 sekund) so dostopni v podatkovni
zbirki. Oprema med digitalizacijo odkriva in beleži naslednje dogodke:
–
–
–
–
–
–
–

analogno prekrmiljenje (nastavljiva nivojska točka),
digitalno prekrmiljenje (nastavljiva nivojska točka),
izklop signala – »mute« (nastavljiva nivojska točka),
prekinitve (nastavljiva nivojska točka),
motnje v obliki pokov,
začetek programa,
konec programa.

Izvedba poslušanja posameznih zvočnih virov pri hkratnem presnemavanju je zelo preprosta.
Zakasnitev programske kontrole za strojno opremo ne presega 30 ms. Izvedba poslušanja
deluje na enotirnem načinu (poslušanje enega signala in istočasno obdelavo drugega).
Uporablja se ukaz DIM in funkcija izklopa levega ali desnega kanala, z možnostjo predvajanja
vsakega stereo kanala posebej med samim snemanjem.
Delovne postaje vsebujejo vse funkcionalnosti strojne opreme, ki so navedene v specifikaciji.
Dodatni mehanski elementi za analizo traku za vse vrste magnetofonov posredujejo
informacijo o:
–
–
–
–
–
–
–
–

prekinitvah,
mehanskih rezih,
rumenem traku,
belem traku,
rdečem traku,
stereo rdečem uvodniku,
modrem traku,
stereo modrem uvodniku.

Barve predstavljajo določeno funkcionalnost vsakega traku.
Informacija je integrirana v programsko opremo za snemanje in izpisana takoj po začetku
dela (Macura, 2008, str. 21).
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6.3.3 STROJNA OPREMA ZA ANALOGNO-DIGITALNO PRETVORBO
Število stereo analogno-digitalno (A/D) pretvornikov ustreza številu enot za digitalizacijo.
Zasnova strojne opreme je modularna, primerna za hitro zamenjavo A/D-enote. Dinamično
območje A/D-pretvornikov je večje od 114 dB. Nastavitev predojačanja na analogni strani je
izvedena stopenjsko z uporovno matriko v korakih po 3 dB in nastavljiva s programsko
opremo od 0 dB do vsaj +15 dB. Zagotavlja delovanje v 24-bitni ločljivosti in omogoča
naslednje frekvence vzorčenja (NOA, Record):
–
–
–
–
–
–

44,1 kHz,
48,0 kHz,
88,2 kHz,
96,0 kHz,
176.4 kHz,
192 kHz.

Frekvenca vzorčenja ponazarja, kolikokrat na časovno enoto (po navadi sekundo) iz
vhodnega signala vzamemo vzorce, ki jih nato pretvorimo v digitalno obliko (Centrih, 2011).
Frekvence vzorčenja, ki se pogosto uporabijo pri avdio napravah pri pretvorbi analognega
signala v digitalnega, so 32 kHz, 44.1 kHz , 48 in 96 kHz (število vzorcev - odtipkov na
sekundo). Medtem ko je 48 kHz najbolj pogosto uporabljena frekvenca za vzorčenje pri
broadcast sistemih, se kot standard pri glasbenih zgoščenkah uporablja 44.1 kHz. Nyquistov
kriterij (WhatIs, 2005) namreč določa, da naj bo frekvenca vzorčnega signala vsaj dvakratnik
zgornjega frekvenčnega pasu analognega – tj. vzorčenega avdio signala. Vzorčna hitrost 44.1
kHz nam torej omogoča vzorčenje zvoka do frekvence 22 kHz, ki pa presega teoretično slišno
mejo 20 kHz, ki je mejna zgornja vrednost avdio naprav in meja, ki jo človeško uho še sliši.
Govorno področje človeškega glasu doseže 10 kHz, kar zahteva frekvenco vzorčenja najmanj
20 kHz. Kadar je frekvenca vzorčenja prenizka, postane problem prekrivanja zaznaven v obliki
popačenja in dodatnih šumov v signalu (Dugonik, 2013, str. 58).
Daljinsko vodenje magnetofonov poteka prek RS232 ali s paralelnim vmesnikom, upravljanje
pa omogoča programska oprema z virtualnimi gumbi. Zaradi večje količine magnetofonov
Studer, ki so bili in so še v uporabi v radijskih produkcijah RTVS, je prav zanje zagotovljena
podpora z možnostjo:
–
–
–
–

spremembe hitrosti,
spremembe frekvenčnega poteka reprodukcije (EQ),
nadziranja previjanja traku,
priključitve naprave za analizo stanja traku.

6.3.4 PROGRAMSKA OPREMA ZA OBDELAVO IN IZMENJAVO PODATKOV
Programska orodja za obdelavo zvokovnih datotek omogočajo:
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–
–
–
–
–
–
–

krajšanje digitalnih besed s pomočjo Dither tehnike (32 bit–24 bit),
pretvorbo vzorčne frekvence (96 kHz na 48 kHz, 88,2 kHz na 44,1 kHz),
ustvarjanje Bext chunk v skladu z EBU-priporočilom 3285,
premostitev omejitve velikosti datotek na 2GB v RIFF-formatu,
ustvarjanje MP3-zvokovnih datotek,
pretvorbo posameznih delov WAVE-datoteke (npr. razrez 60-minutne datoteke na
najmanj 15 delov),
nivojsko normaliziranje datotek.

Obremenitev mrežne povezave je programsko nastavljiva. Omogočeno je zvezno delovanje
»24 ur x 7 dni« in zapis protokola vsakega procesiranja.
Administrativna programska podpora (mediARC) omogoča prikaz digitaliziranih arhivskih
zvokovnih datotek tako z linearno kot tudi z nizko ločljivostjo. Hkrati po zbirki podatkov hitro
in zmogljivo išče odgovarjajoče vsebine in je tudi uporabna za pregledovanje in poslušanje –
spremljanje poteka digitalizacije. Upoštevani so tile kriteriji:
–
–
–
–
–
–

izpis statusa arhiviranja (posnetek digitaliziran: da, ne),
postavitev zaznamkov glede na polje v osrednji zbirki podatkov in opis markerjev,
določanje pravic dostopa za posameznika ali skupine uporabnikov,
možnost izpisa BWF chunk in BWF glave s podatki,
dostopanje do različnih verzij iste zvokovne datoteke,
obravnavanje datotek z nizko ločljivostjo enako kot linearnih zvokovnih datotek
vključno z izpisom valovne oblike,
– možnost izvoza dela zvočne datoteke v lokalno postprodukcijsko okolje,
– možnost konfiguracije sistema,
– omogočeno dodajanje datotek, pregledovanje in druge povezave s sistemom,
– rokovanje z različnimi mediji,
– delovanje na standardni SQL-tehnologiji,
– izpisovanje in reproduciranje avdio datotek tipičnih formatov: WAV, RIFF, BWF, MP1,
MP2, MP3,
– izpisovanje in obdelovanje MP3 enako kot WAV brez pretvorbe,
– pretvorba med različnimi formati,
– delovanje z vzorčnimi frekvencami: 32, 44,1, 48, 88,2 in 96 kHz,
– delovanje z različno dolžino digitalne besede: 8, 16, 24, 32 bit floating,
– D/A-pretvorba vzorčenja v realnem času: 96 kHz na 48 kHz, 88,2 kHz na 44,1 kHz.
Programsko orodje za izmenjavo podatkov v zbirkah podatkov je narejeno za branje in
zapisovanje iz/v različnih/-e podatkovnih/-e zbirk/-e. Tako lahko zagotavljamo poenotenje
podatkov in odpravljanje napak.
Programsko orodje omogoča:
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–
–
–
–

način prenosa podatkov med zbirkami podatkov mora biti določljiv s strani
uporabnika,
odkrivanje podatkovnih nepravilnosti,
vnos datotek z metapodatki: TXT, XML, CSV,
povezavo na: Oracle, DB2, MSSQL 7.0 in 2000, MSDE.

Sistem za upravljanje datotek mora omogočati izmenjavo avdio datotek in pripadajočih
metapodatkov med centralnim arhivskim sistemom in produkcijskimi sistemi Dalet v
produkcijskih centrih v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
Povezava deluje prek Daletove vmesniške aplikacije XmlImpex, ki skrbi za zajem in izvoz
posnetkov (avdio datotek in metapodatkov) v sistem Dalet in iz njega. Metapodatki so
zapisani v XML-obliki. Prenosi med posameznimi podatki so avtomatizirani ob periodičnem
pregledovanju novih vnosov v izmenjevalnih mapah. Posamezne izmenjevalne mape so
namenjene posameznim kategorijam v Daletu. Datoteke, izvožene iz Daleta v arhivski sistem
in iz arhivskega sistema v Dalet, je treba poprej ustrezno pretvoriti (Macura, 2008, str. 30).

6.4 SHRANJEVANJE
Trdi disk je vhodno-izhodna naprava, namenjena shranjevanju podatkov. Najpomembnejši
del trdega diska je pomnilniški medij, ki ga sestavlja vsaj ena, pogosteje pa več plošč, katerih
površina je prekrita s plastjo magnetnega materiala.
Podatki so zapisani na magnetni plasti na okroglih ploščah, ki se vrtijo okoli svoje osi. Beremo
oziroma pišemo jih s pomočjo bralno-pisalnih glav. Pri branju se prenesejo v krmilnik, ki jih
posreduje računalniku. Pisanje deluje podobno – podatki se prenesejo z računalnika v
krmilnik, ki poskrbi za zapis na ustrezno mesto. Podatki so na disku urejeni na tale način:
koncentrične krožnice, ki vsebujejo podatke, se imenujejo sledi. Sled je razdeljena na
sektorje, tj. dele sledi, ki tvorijo zaključene podatkovne enote. Sektor vsebuje uvodni del z
naslovom, podatkovni del in del z biti za odkrivanje in popravljanje napak. Vse sledi z enakim
premerom na več ploščah se imenujejo cilinder.
Navadno se plošče v današnjih diskih vrtijo s hitrostjo 5400 ali 7200 obratov v minuti (rpm).
Pri tem glava drsi ob površini plošče na keramičnem drsniku, oddaljena od plošče približno 20
nm. Za dostopanje do podatkov na disku potrebujemo čas, ki ga imenujemo dostopni čas.
Povprečni dostopni čas izračunamo tako, da seštejemo iskalni čas, vrtilno zakasnitev in čas
prenosa podatkov. Iskalni čas je čas, potreben za premik glave nad ustrezen cilinder
(navadno 8–10 ms). Vrtilna zakasnitev je čas, potreben, da se plošča zasuka toliko, da se pod
glavo znajde ustrezni sektor. Čas prenosa podatkov pa je čas, potreben za prenos podatkov,
ki se nahajajo pod bralno/pisalno glavo, v krmilnik (navadno 150–300 Mbps).
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Radio Slovenija uporablja strežniške sisteme podjetja Hewlett-Packard. Sestavljeni so iz
diskovnih polj krmilnika UltraSCSI. Povprečna velikost posameznega diskovja je 72 GB.
Novejša diskovna polja (HP 411089-B22) posedujejo podatke naslednjih vrednosti:
–
–
–
–
–

velikost diska: 300 GB,
vmesnik Ultra320 SCSI,
hitrost vrtenja: 15000 rpm,
povprečni dostopni čas: 3,8 ms,
hitrost prenosa: 320 Mbps.

Cena takih enot je bila na začetku digitalizacije okoli 900 €, do konca postopka pa je strmo
padla (Tabela 2). Višja cena trdih diskov SCSI je posledica več boljših značilnosti v primerjavi
s preostalimi vmesniškimi standardi. Razlogi tičijo v stabilnejšem izvajanju zahtevnih operacij
pri dostopnosti »24 ur × 7 dni«.
Tračne rešitve (na osnovi magnetnih trakov) ponujajo v primerjavi z diskovnimi sistemi
nižje stroške lastništva. Vključujejo trajne medije, ki jih je mogoče uporabiti večkrat in hraniti
na ločeni lokaciji. Mogoča je uporaba vseh vodilnih tračnih tehnologij – DAT, SDLT in LTO – v
obliki širokega nabora izdelkov, kot so tračni pogoni, izmenjevalniki in knjižnice. Najbolj
razširjen nabor proizvodov nam ponuja podjetje Quantum.
Za shranjevanje več DLT-jev uporabljamo knjižnico (SuperLoader). Samodejno lahko
izmenjujemo do 16 kaset (DLT-S4). Skupno tako lahko s knjižnico shranimo tja do 12,8 TB
linearnih oziroma 25,6 TB stisnjenih podatkov, pri tem pa hitrost linearnega snemanja znaša
62 Mbps (216 GB/h) oziroma 123 Mbps (432 GB/h) stisnjeno. Knjižnica je zgrajena za
vgradnjo v strežniške omare, kljub visoki zmogljivosti pa tam zavzame le prostor za dve
prostorski enoti (2U). Upravljanje knjižnice, ki je priključena neposredno na omrežje, poteka
prek vgrajenega spletnega strežnika, povrhu vsega pa ponuja možnost združljivosti s
starejšimi različicami standarda DLT. Cena kasete za 800 GB nestisnjenega formata oziroma
1600 GB stisnjenega formata znaša leta 2015 okoli 100 €.
Postopno naraščanje večje zmogljivosti pomnilniških sistemov, zlasti sistemov SAN in NAS,
povzroča pri izdelavi varnostnih kopij podatkov upraviteljem teh sistemov vse več težav. Tudi
današnje najzmogljivejše tračne enote se zdijo v primerjavi z velikostmi diskovnih sistemov
premajhne. Quantum je zato predstavil nove načrte za prihodnost tračnih enot DLT. Cilj je bil
dosežen postopoma, v štirih generacijah enot DLT. Skladno z uvajanjem novih generacij naj
bi se povečevala tudi zmogljivost vmesnikov za priključevanje na računalniške sisteme. V prvi
in drugi generaciji so bili predvideni zlasti Ultra160 SCSI in Ultra320 SCSI, pozneje pa so na
vrsto prišli tudi zmogljivejši vmesniki FC-AL. Vse enote so združljive z vsemi manjšimi
(starejšimi) nosilci, tako da lahko ohranimo arhiv, posnet z dosedanjimi enotami DLT.
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Predpostavka je bila že pred leti, da se bodo trdi diski cenili za 45 % na leto (Gilheany,
2001). Stopnja cenitve je v preteklih letih znašala celo 50 % letno. Vendar zanesljivost zapisa
na trdih diskih zahteva redundanco, ta pa povečuje ceno. V Tabeli 2 najdemo sorodno, a
nekoliko starejšo napoved gibanja cen tudi za redundantne diskovne sisteme visokih
zmogljivosti. Ti so najpogosteje izvedeni z diskovnimi polji RAID. Taki diski, povezani v hitre
mreže SAN, zgrajene na optičnem standardu (Fibre Channel), so osnova za povsem
digitalizirano produkcijo in spremljajoče arhive.
Tabela 2: Predvideno padanje cen trdih diskov
LETO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

STROŠEK ZA 1 GIGABYTE V
USD
1,000.00
550.00
302.50
166.38
91.51
50.33
27.68
15.22
8.37
4.61
2.53
1.39
0.77
0.42
0.23
0.13
0.07
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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STROŠEK ZA 1 TERABYTE V USD
1,000,000.00
550,000.00
302,500.00
166,375.00
91,506.25
50,328.44
27,680.64
15,224.35
8,373.39
4,605.37
2,532.95
1,393.12
766.22
421.42
231.78
127.48
70.11
38.56
21.21
11.67
6.42
3.53
1.94
1.07
0.59
0.32
0.18
0.10

2020
2021
2022
2023

0.00
0.00
0.00
0.00

0.05
0.03
0.02
0.01

Vir: Gilheany (2001)
Izkazalo se je, da je bila napoved preveč optimistična, saj so se na določeni točki pocenitve
močno zaustavile, k čemer so pripomogle poplave na Tajskem leta 2011, kjer proizvedejo
največ diskov. Dve leti je industrija potrebovala, da so se cene trdih diskov vrnile na prejšnjo
raven. Danes stane 1 TB disk približno 50 USD, torej se je napoved zmotila kar za 100-krat.
Navkljub strmi cenitvi trdih diskov pa optične in tračne enote ostajajo kot rešitev za
varnostno kopiranje, česar pri digitalnem shranjevanju ne gre pozabiti.

6.5 ANALIZA PROJEKTA
Predstavitev trajanja projekta je bila izvedena na podlagi ocene o predvideni investiciji v
tehnološko opremo za digitalizacijo in kadre. Ta je predvidela 6 hkratnih digitalizacijskih
kanalov na lokaciji v Ljubljani in po 3 v obeh radijskih centrih (RC) ter dve delovni izmeni na
dan v Ljubljani in eno v RC-jih. Izračun je upošteval 240 delovnih dni na leto ter predvideno
delovno učinkovitost.
Odločitev je bila, da se podatke shranjuje na trdi disk. Zaradi predvidene hitre cenitev teh
naprav je bilo to ocenjeno kot rešitev za dolgoročno uporabo. Z njihovo redundanco bi lahko
povečali zmogljivosti sistema. Postavilo se je vprašanje, ali trde diske najeti ali jih plačati po
takrat še razmeroma visoki ceni.
Ko bo podatkov dovolj oziroma preveč, se lahko le-ti prepišejo na podatkovno kaseto formata
DLT-S4, hkrati se bo ustvarila še kopija iste kasete. Te kasete se začasno hranijo v posebnih
ognjevarnih omarah na dveh fizično ločenih lokacijah v posameznih fonotekah, kot predpisuje
UVDAGA (22. člen).
Dostop in uporaba visokokakovostnega arhivskega materiala mora biti pozneje določena z
internim pravilnikom. Nizkokakovostne verzije istega posnetka (MPEG-1-L2 – Dalet, MP3 ...)
se bodo po dogovoru hranile na ločenih podatkovnih strežnikih in bodo dostopne »on-line«.

6.6 KADROVSKE POTREBE
Predvideni delovni proces zahteva za operativno delo na eni digitalizacijski tehnološki verigi in
za optimalno izkoriščenost delovnega procesa sledeče sodelavce:
–

dokumentarist/arhivar,
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–
–

tonski mojster,
operater.

Naloga dokumentarista/arhivarja je, da ima pregled nad analognimi in digitaliziranimi
posnetki, da pripravlja sezname posnetkov za digitalizacijo, da koordinira sodelavce ter da
dokumentira digitalizirane posnetke. Operaterja po navodilih in seznamih, ki jih pridobita od
dokumentarista/arhivarja, nabereta in izvedeta postopek digitalizacije izbranih nosilcev zvoka.
Hkrati digitalizirata (optično prebereta) tudi ves papirni material, ki spremlja določeni nosilec.
Tonski mojster digitalizirane posnetke pregleda s pomočjo statističnih podatkov, ki so na
voljo, in po potrebi posnetek ali dele posnetka preposluša. Če digitalizirani posnetek
izpolnjuje tehnične zahteve oziroma se rezultati nahajajo znotraj določenih parametrov, bo
posnetek predal dokumentaristu/arhivarju. V nasprotnem primeru zahteva vnovično
digitalizacijo.
Ko je analogni posnetek uspešno digitaliziran, ga dokumentarist/arhivar opremi z vsemi
podatki, ki so ta hip na voljo oziroma poskuša pridobiti še dodatne informacije. Za nemoten
potek digitalizacije na vseh delovnih postajah je predviden sistemski inženir. Naloga
sistemskega inženirja je, da pozna operacijske sisteme MS Windows, Unix, in Linux. Zaželeno
je tudi poznavanje podatkovnih baz, kot so Oracle, MSSQL in pa Sybase. Hkrati bi bili na voljo
tudi kot vzdrževalec obstoječe strojne opreme (Macura, 2008, str. 34).

6.7 PREDSTAVITEV TRAJANJA PROJEKTA
Delovna učinkovitost je parameter, ki je določen subjektivno, glede na izkušnje drugih
sorodnih organizacij pri izvedbi digitalizacije avdio posnetkov. Lahko ga razumemo tudi kot
korekcijski faktor, ki omogoča, da realno ocenimo trajanje digitalizacije. Ta t. i. korekcijski
faktor predstavlja v postopku presnemavanja in digitaliziranja avdio posnetka tisti čas, ki je
potreben za samo pripravo analognega medija (čiščenje, nastavljanje magnetofonskega traku
na magnetofon, optično branje papirnega materiala) ter urejanje digitalizirane datoteke
(statistični pregled in pred poslušanje digitaliziranega materiala, urejanja metapodatkov …).
Na podlagi podatkov o avdio materialu (v urah), predvidenem za digitalizacijo, je bil
pripravljen pregled predvidenega dnevnega in letnega rezultata trajanja postopka (Tabela 3).
Zadnja vrstica predstavlja trajanje digitalizacije v letih. V Tabeli 4 pa so opisane časovne
značilnosti shranjevanja avdia v različnih kakovostih.
Tabela 2: Predvideno trajanje postopka digitalizacije
Digitalizacijska veriga/enota
Delo/izmena
Izmene/dan
Digitalizacijski kanali
Delo/leto

Enota
ure
število
število
dnevi
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LJ

MB
8
2
6
240

8
1
3
240

KP
8
1
3
240

Delovna učinkovitost (ocena)
Avdio material za digitalizacijo
Digitaliz. in dokumentiran material/dan
Digitaliz. in dokumentiran material/leto
Trajanje digitalizacije

%
ure
ure
ure
leto

70
135000
67,2
16128
8,37

70
20000
16,8
4032
4,96

70
20000
16,8
4032
4,96

Vir: Uroš Macura (2008)
Tabela 3: Časovne značilnosti shranjevanja avdia v različnih kakovostih

Prostor
9 GB
18 GB
36 GB
72 GB
144 GB
288 GB
570 GB
1 TB
2 TB
4 TB
9 TB
18 TB
36 TB
72 TB

Linearni PCM
Stereo 96 kHz
24 bit
4,5 Mbit/s
Ura
Enako
4
8
16
33
1 dan
66
2 dni
136
5 dni
273
11 dni
500
20 dni
1000
1 mes.
2000
3 mes.
4000
6 mes.
8000
1 leto
16000
2 leti
33000
4 leta

Avdio
Linearni PCM
Stereo 48 kHz
16 bit
1,5 Mbit/s
Ura
Enako
13
26
1 dan
50
2 dni
100
4 dni
200
8 dni
410
17 dni
820
1 mes.
1500
2 mes.
3000
4 mes.
6000
9 mes.
13000
18 mes.
26000
3 leta
50000
6 let
100000
12 let

zajem
ISO-MPEG1-L2
Stereo 48 kHz
384 Kbps
Ura
Enako
52
2 dni
100
4 dni
200
8 dni
410
17 dni
830
1 mes.
1660
2 mes.
3300
4 mes.
5800
8 mes.
11600
16 mes.
23000
32 mes.
52000
6 let
100000
12 let
200000
24 let
410000
48 let

ISO-MPEG1-L2
Stereo 48 kHz
256 Kbps
Ura
Enako
80
3 dni
160
6 dni
320
13 dni
620
1 mes.
1250
2 mes.
2500
4 mes.
5000
7 mes.
9000
1 leto
18000
2 leti
36000
4 let
78000
9 let
156000
18 let
300000
35 let
600000
70 let

Vir: Razpisna dokumentacija projekta NOA (2005)

Tabela 4 prikazuje 24-urno časovno odvisnost. Glede na to, da je proces potekal v dveh
delovnih izmenah, smo morali dneve množiti z dve. CD-ji so se zajemali v povprečju z 12kratno hitrostjo zapisovanja. Prenos Dalet datotek se je izvajal po mrežnem sistemu (100
Mbit/s) z uporabo vmesnika XmlImpex. Zajem z gramofonov v prvi fazi ni bil vključen.
Ker je obseg avdio nosilcev v RC-jih bistveno manjši kot v Ljubljani, se je sistem za zajem z
DAT-kaset selil iz Maribora v Koper, sistem za zajem z magnetofonov iz Kopra v Maribor, po
77

koncu zajema v RC-jih pa sta se oba sistema preselila v Ljubljano. V tem času pa so se v
Ljubljani zajemali trakovi.
Na podlagi vseh izračunov je bila ocena, da bi potrebovali za digitalizacijo obstoječih 370
000 posnetkov slabih 9 let, kar se je izkazalo za precej točno, zajem se je končal celo leto
prej. Ob predpostavki zajemanja analognih posnetkov (magnetofon) v visoki kakovosti (96
kHz, 24 bit, stereo) in digitalnih s CD-jev (44 kHz, 16 bit, stereo) ter DAT-ov (48 kHz, 16 ali
24 bit, stereo), smo potrebovali diskovne enote, velikosti približno 100 TB.
Širše projekt digitalizacije, v smislu uvajanja tehničnih novosti, ki zamenjujejo analogno z
digitalnim, na Radiu Slovenija poteka že dalj časa. Njegov proces se kaže na več vzporednih
projektih, kot so prenove studiev za predvajanje programov, studiev za montažo in
razdelilnice. Poleg sprememb tehničnega dela se uredniki posameznih uredništev spopadajo s
spremembami programskega dela kot tudi radia kot medija nasploh. Natančnejši vpliv vseh
teh sprememb bo prikazan v sedmem poglavju.
Sistem elektronske hrambe Radia Slovenija datoteke še vedno zapisuje na trde diske in v
bližnji prihodnosti ne kaže na kakšno drugo rešitev. Zaradi velikosti investicije v začetni fazi
se je razmišljalo o najemu elementov hrambe, a so cene diskov hitro in strmoglavo padle,
tako da dileme več ni bilo. Tračne enote pridejo v poštev zgolj kot varnostno kopiranje, saj je
vprašljiva njihova dostopnost. Glede na razvoj tehnologije se je taka ureditev izkazala kot
najbolj smotrno in racionalno.
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7 PRIMERJAVA PODOBNIH PRAKS V TUJINI
Z izzivom elektronske hrambe AV-gradiva so se nedavno soočile vse države modernega sveta.
Za primerjavo bomo vzeli tri nacionalne ustanove Nizozemske, Velike Britanije in Hrvaške ter
pogledali, kakšne so njihove prakse in kako se je glede na njih odrezala Slovenija.
Nizozemska se je elektronske hrambe lotila celostno tako kot v mnogih drugih državah.
Nacionalna radiotelevizija namreč ne hrani svojih materialov, ampak je to rešeno na državni
ravni. Gre za enega največjih arhivov avdio-vizualnih vsebin v Evropi in ponuja celovito
medijsko izkušnjo, saj gre za skupno rešitev e-hrambe tako avdio kot video materiala.
Od nastopu digitalne dobe se je nizozemska vlada odločila, da za namen arhiviranja postavi
pravi kulturni hram, poimenovan The Netherlands Institute for Sound and Vision. Začelo se je
že pri samem načrtovanju, kajti arhitekti so sprojecirali moderno stavbo, daleč od sivega
poslopja, ki bi si ga v tem primeru predstavljali. To so zgradili v mestu Hilversum 35
kilometrov od Amsterdama in jo odprli leta 2006 (Beldengeluid, 2008). Hramba gradiva je
organizirana v petih podzemnih nadstropjih, pet nadzemnih pa služi kot muzej in pisarne
zaposlenih (Neuteilings, 2006).
Pri Sound & Vision so osredotočeni na hrambo materialov v optimalnem stanju za učinkovito
dolgoročno upravljanje in dostopnost zbirke. Ta je enkratna v svoji velikosti in raznolikosti, s
čimer uživa tudi mednarodni ugled.
Za sam proces digitalizacije velja, da je potekal brez težav in transparentno. V sedmih letih so
pretvorili 138,932 ur filmov in drugega video materiala, 310,566 ur avdio materiala in
2,418,872 fotografij, poleg tega pa še v celoti:
–
–
–
–
–
–

celoten arhiv javnih programov,
razne zbirke pravnih oseb,
oglase,
arhive kulturnih in socialnih organizacij,
arhive znanstvenih inštitutov,
arhive izobraževalnih ustanov.

Skupni strošek v višini 202 milijonov USD, ki so ga pri Sound & Vision porabili za digitalizacijo,
je primerljiv z zneskom, ki ga je Google porabil za projekt Google Books, pri katerem so
digitalizirali 20 milijonov knjig (Amirtha, 2015), kar pri Nizozemcih ocenjujejo kot uspeh. V
primeru institucije Sound & Vision je šlo namreč za dosti bolj kompleksno delo, saj so
zajemali raznovrstnejši material, ki je v primeru AV-vsebin tudi bolj zahteven za digitalizacijo
kot knjige, torej so z enakim stroškom naredili več.
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Gradivo je na voljo velikemu številu uporabnikov tako v namene raziskav kot tudi
akademikom in študentom ter novinarjem, tujim produkcijskim in medijskim hišam ter splošni
javnosti. Sound & Vision sodeluje z javnimi, komercialnimi in lokalnimi medijskimi in
producentskimi hišami na Nizozemskem in tujini, založniki, kulturnimi in izobraževalnimi
ustanovami ter avdio-video podjetji in društvi. Inštitut je aktiven član mednarodnih združenj,
kot so European Broadcast Union (EBU), The International Federation of Television Archives
(FIAT-IFTA) in Focal. Tako prispevajo vitalne podatke v projekte, podprte s sredstvi EU, kot
so razvoj metadata standardov, izdelava univerzalno dostopnih knjižnic, odpravljanje iskalnih
napak ter rešitve pri dolgoročnem hranjenju avdio-video vsebin. Najboljše prakse
digitalizacije se razvijajo, implementirajo in delijo v projektih PrestoPRIME in Prestocentre.
Sound & Vison je mnogo več kot samo arhivska stavba – je tudi vozlišče spletnih storitev.
Zavedajo se, da se medijska kultura poganja digitalno in prek spleta, zato so sprejeli to, da se
vloga arhivarjev pri hrambi spreminja. Namesto centraliziranih odločitev znotraj hiše so
vzpostavili neposredne odnose s kreativno skupnostjo. Tako Sound & Vision nima več svojih
kuratorjev, ampak zaupa skupnosti, da upravlja s svojim medijskim spominom. Tom De
Smet, eden iz nove generacije arhivarjev in knjižničarjev, zagovarja tezo, da morajo biti arhivi
začetek kreativnega procesa.
Ob svojem začetku leta 2007 je nizozemski projekt masovne digitalizacije veljal za enega
največjih na svetu, a danes ni uporaben za tako množico uporabnikov, kot so upali. Javno je
na spletu namreč na voljo le 2,3 % arhiva, izobraževalne ustanove in raziskovalci pa lahko
uporabljajo 15 % gradiva, saj trčijo na težavo z avtorskimi pravicami (Amirtha, 2015). To je
simptomatično za ves svet, s tem se srečujejo tako v Kongresni knjižnici Združenih držav kot
v naši Mediateki. Navkljub temu, da je možnost uporabe gradiva zaradi zaščite z avtorskimi
pravicami za tretje osebe okrnjena, pa to ne sme biti ovira pri digitalizaciji, saj se bo tudi to
področje s časom uredilo. Ker nosilci in oprema vmes propadajo, je pretvorba iz analognega v
digitalno prvotnega pomena. Je pa res, da zaradi te ovire ustanove hrambe ne morejo do
določenih finančnih sredstev, na katere so morda prej računale. Največja težava se pojavi pri
glasbi, ki je avtorsko najbolj zaščitena, materiala je največ in je avtorsko zelo razpršen.
Založbe pa imajo sedaj, ko se poslušanje glasbe dokončno pretežno seli na splet, prek
ponudnikov storitev t. i. streaminga, svoj interes, saj se bo skozi njih v prihodnjih letih
vzpostavil njihov glavni vir prihodkov. Če bi ponudniki elektronske hrambe ponudili prosto
predvajanje prek svojih spletnih vmesnikov, bi to založbam predstavljalo konkurenco. Rešitev
bi bila, da se da v namen raziskovanja in izobraževanja na voljo v posluh le delčke skladb, kot
je v navadi pri nakupu digitalnih datotek prek komercialnih ponudnikov, kot je Amazon.
Zaključimo lahko, da so se na Nizozemskem zgledno lotili področja elektronske hrambe in bili
pri tem uspešni, ostajajo pa izzivi, ki so skupni celemu svetu, za rešitev teh pa bo potreben
čas.
V Veliki Britaniji sta glavni ustanovi na področju e-hrambe zvoka BBC (The British
Broadcasting Corporation) – torej nacionalna medijska hiša, in zvočni oddelek nacionalne
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knjižnice (British Library, dalje BL), s tem da se BL ne omejuje samo na domače posnetke,
ampak hrani v svojem arhivu material s področja glasbe, drame in literature, ustno izročilo,
posnetke iz življenja in narave. Zbirka zajema 6,5 milijona posnetkov, med drugim več kot
milijon diskov in 200,000 trakov (British Library). Digitalizacijo izvajajo že dve desetletji s
pomočjo zunanjega financiranja in ponudnikov tehnologije. Celotna BL je šele na 1 %
digitalizacije zbirke, kolikšen je odstotek pretvorjenega zvočnega arhiva, ni znano (British
Library b).
Med cilje digitalizacije so zapisali:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

odprt dostop do vsebin zbirke BL za raziskovalce,
ustvarjanje kritične mase digitalizirane vsebine,
dodajanje vrednosti in odpiranje prej nepredstavljivih področij za raziskovanje,
podpora inovativnih metod raziskovanja,
lažja interpretacija vsebin za novo občinstvo z drugimi mnenji,
lažje odkrivanje vsebin,
boljša izpostavljenost vsebin in večja uporaba,
ohranjanje in zaščita edinstvenih, redkih in občutljivih delov zbirke,
omogočanje neškodljivega testiranja materialov,
ustvarjanje prihodkov za pomoč pri ohranitvi dolgoročnega programa digitalizacije.

Ocenjujejo, da imajo za izpolnitev teh ciljev in zaključek digitalizacije še 15 let časa, torej do
leta 2030, do takrat naj bi zdajšnji nosilci še ostali v berljivem stanju. Kot prioriteto so si
zadali ohranitev 500 000 redkih, edinstvenih in ogroženih posnetkov. V ta namen so dobili 12
milijonov EUR sredstev s strani Sklada za ohranjanje dediščine (Heritage Lottery Fund). S tem
bodo uspeli rešiti tisti del zbirke, ki je najbližje propadu in ga ohranili za naslednje generacije,
za digitalizacijo celotnega zvočnega arhiva pa bi potrebovali skupno 50 milijonov EUR. Za
pridobivanje tega zneska so pred kratkim začeli kampanjo (BBC, 2015). O pomembnosti
njihovega prizadevanja obveščajo tudi mlajše rodove po šolah cele države v sklopu programa
ozaveščanja o zvočnem arhivu Velike Britanije, prav tako nagovarjajo javnost, da jih obvesti
glede posnetkov, ki bi morda spadali pod okrilje BL, gre torej za ljudske donacije (British
Library c. 2015). Kot večja država z več močnejšimi kulturnimi centri se tako srečujejo z
razpršenostjo gradiva. Tu je majhnost Slovenije prednost, saj je hramba bolj centralistična.
BBC je za potrebe moderne hrambe zgradil novo poslopje v londonskem zahodnem
predmestju Perivale, nedaleč stran od Brentforda, kjer so arhivsko zbirko hranili prej. V novi
stavbi so vzpostavili devet klimatsko kontroliranih prostorov za hrambo več kot 12 milijonov
dokumentov, ki obsegajo radio in TV-program, fotografije, notne zapise in nosilce zvoka. Gre
za eno največjih zbirk medijskega arhiva na svetu. Če bi vse police postavili v ravno vrsto, bi
jih bilo za blizu 100 kilometrov. Ne služi pa samo namenu hrambe in ohranjanja, vsak teden
obdelajo več kot 4.000 poizvedb za kreiranje novih programov, raziskovanje in poslovne
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namene. Zbirka se bogati z mesečnim prirastkom 6.000 ur radijskega in 1.500 ur TVprograma (Haynes, 2011).
Začetki BBC-jeve hrambe segajo v leto 1937, pred tem posnetkov niso shranjevali. Takrat pa
je ena od tajnic, Marie Slocombe, shranila nekaj posnetih govorov politikov in literatov. V
dveh letih je njena zbirka narasla na 2.000 diskov, med katerimi so bili govori Hitlerja in
Goebblesa in drugih pomembnežev, ga. Slocombe pa je sklenila, da je treba shraniti tudi
posnetke navadnih ljudi, recimo preživelih s Titanica (Weaver, 2014). Njena pobuda je sprva
naletela na neodobravanje s strani vodstva, saj je šlo za zelo drago početje. V tistih časih je
imela tudi taka ustanova, kot je BBC, samo en snemalnik in zapisovalnik na disk. A politična
volja in razumevanje tega na novo vzniklega področja sta se hitro obrnila in leta 1941 je
Marie Slocombe postala prva uradna skrbnica zvočnega gradiva (sound recordings librarian),
funkcijo pa je opravljala vse do leta 1972 (Street, 2007). Tudi njeni nasledniki so delili strast
do ohranitve zvočnih posnetkov, tako se je skozi leta zaradi BBC-jevega edinstvenega
javnega servisa ustvaril nekakšen svetovni spomin (Rooks, 2014). Vseeno je tudi ta
pomanjkljiv, saj so BBC pestile podobne težave kot pri primerljivih ustanovah. Začetke s
pomanjkanjem opreme smo že omenili, ob prihodu trakov so bili ti tako dragi, da se jih je
redno presnemavalo, to prakso poznamo tudi z našega RTV-ja. Tudi dandanes, ko je ves
material že izvorno digitalen, se ne hrani vsega. Simon Rooks pravi, da imajo dva kriterija, kaj
obdržati. Prvi je ekonomski, saj tudi e-hramba ni tako poceni, da bi nekritično hranili kar vse
gradivo. Drugi razlog je vsebinski – shranijo se vse oddaje, v katerih se pojavijo gosti, vse
žive nastope glasbenih izvajalcev, programa, kjer se samo predvaja glasba, pa ne, saj je ta že
tako ali tako shranjena drugje. Skupaj gre v sistem e-hrambe približno 66 % vsega
programa.
Digitalizacija arhiva BBC-ja se je začela leta 2000, ni pa potekala tekoče in brez težav.
Vzporedno s samo pretvorbo materiala v elektronsko obliko se je namreč pojavila digitalna
medijska pobuda (Digital Media Initiative – DMI). Cilj tega projekta je bil modernizacija
produkcije znotraj hiše in metod hrambe s povezavo sistemov produkcije in upravljavcev
materiala (Comptroller and Auditor General, 2014). Po treh letih je revizija pokazala porazne
rezultate in DMI razglasila za popoln polom. Ugotovili so, da za porabljenih 125 milijonov EUR
davkoplačevalskega denarja vidnih rezultatov praktično ni. Vzpostavljen sistem je bil
počasnejši kot tisti izpred štiridesetih let, uporabljala ga je le peščica uporabnikov za
produkcijo enega samega programa, čeprav je BBC trdil drugače. Kritiki so ugotavljali, da je
pri načrtovanju in izvedbi projekta prišlo do dveh ključnih napak: ni bilo vzpostavljeno
učinkovito vodstvo, pri katerem bi morali biti vključeni vodilni strokovnjaki s področij
oddajanja in programa, kot drugo pa pomanjkljiv in neučinkovit nadzor nad projektom v fazi
razvoja (Commons Select Comitee, 2014). Ker se je DMI izkazal za vrečo brez dna in brez
objektivne možnosti po hitri popravi stanja, so po petih letih projekt ukinili.
Navkljub temu, da BBC velja za odlično organizirano hišo in je na mnogih področjih vzor v
svetovnem merilu, se je izkazalo, da lahko projekt s slabim načrtovanjem propade v vsakem
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okolju. Tako lahko ocenimo slovensko Mediateko kot uspešno, saj je njena vzpostavitev in vsi
nadaljnji procesi minila brez pretresov. Sama digitalizacija arhiva BBC-ja je v zaključni fazi,
torej je tudi časovno primerljiva z našo.
Poglejmo, kako so se z izzivom moderne hrambe AV-gradiva spoprijeli na sosednjem
Hrvaškem, ki je bila dolgo del istega RTV sistema v Jugoslaviji. Zato je ustroj njihovega HRT
podoben kot na RTV Slovenija, njihov arhiv pa hrani 23,6 milijonov metrov filma, 700.000
naslovov zvočnih zapisov, 5200 mikrofilmov, 30.000 notnih zapisov, 33.000 knjig in 7.000.000
časopisnih člankov. Prizadevali so si, da bi bila hramba zvoka organizirana znotraj državnega
arhiva, a do tega ni prišlo, vseeno pa obe instituciji – arhiv HRT-ja in Državni arhiv –
sodelujeta (HRT, 2014, str. 3). To je podobno ureditvi pri nas in odnosu med Mediateko RTV
Slovenija in Arhivom RS.
Da bi lažje določili, kaj digitalizirati in česa ne, je hrvaški Arhiv določil naslednje kriterije za
selekcijo (Radovinović, 2007):
–
–
–
–
–
–

stanje nosilcev zvoka,
kulturni, znanstveni in akademski pomen vsebine,
redkost oziroma pogostost materiala,
fizična obstojnost,
razpoložljivost naprav za reprodukcijo,
razpoložljivost strokovnega osebja.

Težave, s katerimi so se spopadli, so bile pričakovane: neustrezni prostori hrambe in
neustrezna uporaba fizičnih nosilcev, pomanjkanje sistematične raziskave s področja hrambe
zvoka in slabega katalogiziranja podatkov iz zbirk. Poleg tega pa je hrvaška zvokovna
zapuščina razpršena med naslednjimi institucijami:
–
–
–
–
–
–
–
–

Državni arhiv,
arhiv Radia Zagreb,
Državna in univerzitetna knjižnica,
javne knjižnice,
Zagrebška akademija za glasbo,
razne ustanove (založba Croatia records),
muzeji,
zasebne zbirke.

Od teh je bil arhiv zagrebškega radia najbogatejši in temelji za elektronsko hrambo so bili
položeni z izgradnjo integriranega sistema za produkcijo in predvajanje petih kanalov, kar je
vključevalo tudi digitalizacijo in poenotenje obstoječega zvočnega arhiva (HRT, 2009). Kot
član EBU je radio pri digitalizaciji prevzel njihove standarde, torej NOA-standarde za
predvajanje. Poleg glavnega arhiva v Zagrebu so pomembne tudi lokalne izpostave v
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Dubrovniku, Kninu, Osijeku, Puli, na Reki, v Splitu in Zadru, kjer hranijo veliko količino
domačih avtorjev in izvajalcev.
Načrt, da z digitalizacijo zaključijo leta 2015, se ni izšel. Ocenjujejo, da potrebujejo še
približno 5 let (HRT, 2014, str. 3). Za lažjo organizacijo so muzejski arhiv, knjižnico in
izobraževalno akademijo združili v AV Center. Poleg zajema celotnega AV-arhiva HRT so
morali reševati tudi področje avtorskih pravic s ciljem po hitrejši, enostavnejši in kvalitetnejši
uporabi struktur za potrebe aktualnih medijskih potreb, programske produkcije, v
komercialne namene, internega izobraževanja, strokovnih raziskovalnih in splošnih
kulturoloških potreb zainteresirane javnosti (Radman, 2012, str. 77).
Eden od razlogov za zamudo pri procesu digitalizacije in restavracije so tudi visoki stroški.
HRT je tako iskal pomoč evropskih in državnih sredstev, a tudi zaradi razpršenosti gradiva po
regionalnih centrih projekt ni potekal po zastavljeni časovnici. Na začetku je bilo nekaj
ljubiteljev z največjimi zbirkami plošč na Hrvaškem pripravljenih dati svoje nosilce na voljo za
digitalizacijo, a na voljo ni bilo primerne institucije.
Leta 2008 so sicer ustanovili Hrvaški avdio-vizualni center (HAVC), a ime zavaja, saj se
ukvarja pretežno s filmsko umetnostjo in glasbe v svojem programu sploh ne omenja. So pa
vse glasbene založbe obvezane kopijo posnetka predati Državnemu arhivu. Ta hrani fizične
kopije, lastnik pravic pa seveda ostane izdajatelj in z materialom tudi razpolaga (Goreta,
2015).
Ugotovimo lahko, da je stanje podobno našemu, a da je imela Slovenija nekaj lažje delo
zaradi majhnosti, ki pomeni manj gradiva, in pa bolj centralizirane organizacije.
Primerjavo med obravnavanimi državami lahko predstavimo tudi v tabeli:
Tabela 4: Primerjava praks elektronske hrambe med Slovenijo, Nizozemsko,
Veliko Britanijo in Hrvaško
hramba
centralizirana
digitalizacija
zvočnega gradiva
javna dostopnost
spletna
dostopnost
količina zvočnih
zapisov

SLOVENIJA
ne

NIZOZEMSKA
da

VELIKA BRITANIJA
ne

HRVAŠKA
ne

končana

končana

v teku

v teku

da
ne

Da
Delno

da
delno

da
ne

175.400 ur

310.566 ur

6.500.000 naslovov

700.000
naslovov

Vir: lasten
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8 PREDSTAVITEV POMENA DIGITALIZACIJE NA PRIMERU VALA
202
Na radio že od samega začetka okoli leta 1860 (Maxwell, 1873) vplivajo mnoge tehnične
iznajdbe in novosti. Začetki so bili sicer počasni, približno 50 let je trajalo, da je brezžična
tehnologija lahko zagotovila zanesljiv prenos na velike daljave, po prvi svetovni vojni pa se je
začel skokovit razvoj (Wyman, 2008).
Prehod v 21. stoletje je prehod v digitalni svet, ta pa stoji na enicah in ničlah. Za samo
digitalizacijo je najpomembnejše rojstvo računalnika, čigar uporaba je ključno posegla v
produkcijo, distribucijo in uporabo vsebin. To je v širšo ljudsko zavest prišlo leta 1983 s
prihodom CD-jev na tržišče, ti pa so v petih letih po prodaji ujeli gramofonske plošče. Sicer je
tudi že pred tem obstajala digitalna tehnologija snemanja glasbe, a analogni mediji, kot so
bili vinilne plošče in kasete, tega niso mogli digitalno prenesti poslušalcu. To se je zgodilo šele
s kompaktnim diskom. Ker je bila kvaliteta toliko boljša, si je CD hitro utrl pot v popularno
kulturo, čeprav je bil najprej mišljen predvsem za elito, zato so bile prve izdaje na tem nosilcu
jazz in klasika. Poslušalci so kmalu začenjali nadomeščati svoje zbirke plošč s CD-ji, kar je bila
ogromna finančna injekcija za glasbeno industrijo. Če je bila ta stopnja digitalizacije
dobrodošla za glasbeno industrijo, pa ji je naslednja povzročila sive lase. Z internetom se je
pojavila možnost hitrega širjenja nelegalnih kopij, ki je bilo vse nekaj drugega kot romantično
presnemavanje na kasete, ki je bilo prej tolerirano.
V tem času radijski prenos še ni mogel do poslušalca prenesti kvalitete zapisa, s katerim se
ponaša CD, saj ni bil dovolj le digitalni oddajnik na strani oddajanja signala, potreben je bil
tudi digitalni sprejemnik (Yaseen, 2014, str. 8). Kot bomo videli kasneje, pa sama možnost
pošiljanja kvalitetnega signala ni dovolj, saj se je zaradi količine podatkov, ki jo ta zahteva,
najpogosteje odloča za kompromis med kvaliteto in ceno, ki jo je treba plačati za prenos
podatkov. Za FM-signal, ki je bil dolgo časa najpogostejši način sprejemanja radijskega
programa, pa sploh velja, da je po kvaliteti bližje kaseti kot CD-ju (Quora, 2013).
Radio Slovenija za prenos enega kanala po svoji mreži uporablja pasovno širino 2.3 Mbps, saj
smo leta 2015 v produkciji prešli na 24-bitni zapis zvočnih datotek, kar pomeni tudi za
devetkrat povečano potrebo po prostoru v bazah podatkov. Prenos tako velikih datotek do
končnega uporabnika je zaradi dragih najemov pasovnih širin praktično nemogoč in tudi
nesmiseln, saj rezultat tega ne upraviči. Razlika med izvornim posnetkom in pa kvalitetno
stisnjenim praktično ni slišna. Na podlagi testiranj velja dogovor, da se šteje MP3, stisnjen na
320 Kbps kot tisti, ki predstavlja CD-kvaliteto. Poleg tega pa se radio pretežno posluša v
okoljih, ki niso avdiofilska in kjer je prisotno veliko šumov, recimo v avtu in službi.
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8.1 PRIHODNOST POSLUŠANJA
Če si še pred časom nismo mogli predstavljati doma brez radijskega sprejemnika oziroma
celo več njih, pa se to počasi dogaja. V ZDA je ta delež padel s 96 % leta 2008 na 79 % v
letu 2016. Še bolj izrazit je padec v starostni skupini 18–34-letnikov, kjer je ta odstotek v
istem obdobju padel s 94 % na 68 % (Edison Research, 2016). Ta sprememba je rezultat
spremembe navad poslušanja, saj se radio vse več posluša prek mobilnih naprav in
računalnikov, sama priljubljenost radia pa ne upada, čeprav se je pred leti to napovedovalo.
Veliko večji vpliv je imel prihod televizije v 50-ih letih prejšnjega stoletja, kar nam pove tudi
pesem Video Killed the Radio Star. Internet namreč ne pomeni neposredne konkurence
radijskim programom, ampak je ponudil veliko možnosti za razvoj. Je pa zaradi sodobne
tehnologije toliko večja tudi konkurenca, česar se Radio Slovenija in znotraj njega Valu 202
zaveda. Radio Ljubljana, predhodnik Radia Slovenija, je do osamosvojitve in pojava prvih
komercialnih postaj imel monopol, potem pa se je bilo treba prilagajati trgu. Val 202 je zato
dejaven na vseh področjih, kjer je treba iti v korak s časom in je s pogledom zazrt v
prihodnost.
8.1.1 DAB (DIGITAL AUDIO BROADCAST – DIGITALNI RADIO)
Ustvarjanje programa z mislijo samo na prenos prek FM-frekvenc že nekaj časa ni dovolj. V
Veliki Britaniji radio analogno posluša še dobra polovica ljudi, je pa na letni ravni ta delež
upadel za 6 odstotnih točk (Ofcom, 2015, str. 1). Ostali do radia pridejo po digitalnih poteh,
to je prek digitalne televizije, interneta, pametnega telefona ali tablice in prek digitalnega
radia (DAB).
Pester nabor radijskih postaj in čist zvok visoke kakovosti sta glavna atributa, ki naj bi
prepričala poslušalca, čeprav je ta drugi zvočna utvara, ki jo poslušalec dobi zaradi
digitalnega zvoka brez šuma, sama kvaliteta signala je dejansko namreč nižja. DAB omogoča
tudi direktno komunikacijo z radijsko postajo – signal pride prek DAB-a, povratno pa prek
interneta.
DAB je tehnologija, za katero se že leta napoveduje, da bo prevzela primat pri poslušanju
radia predvsem v Evropi in tihomorski Aziji, saj je primerna za področja z zgoščeno
poseljenostjo. Do zdaj je samo Norveška naznanila, da bo z 11. januarjem 2017 prenehala z
oddajanjem prek FM-frekvenc (Palermino, 2015), v Veliki Britaniji, ki vodi po uporabi DABtehnologije, pa je vlada odpovedala to odločitev, ko naj bi do preklopa prišlo v letu 2015
(Gibbs, 2014). Ob začetku širjenja DAB-a pred dvajsetimi leti je bilo pričakovati, da bo do
sedaj že več držav povsem prišlo na ta sistem, a se to še ni zgodilo.
V Veliki Britaniji poseduje DAB-sprejemnik nekaj več kot polovica prebivalcev (54 %), kar
predstavlja dve tretjini vseh sprejemnikov na svetu, skoraj tri četrtine (73.4 %) novo
registriranih avtomobilov pa ima sedaj vgrajenih DAB-sprejemnik kot standard (Ofcom, 2015,
86

str. 2). Nemčija je že nekaj let v večini pokrita z DAB-signalom, posluša pa ga le 4,5 % ljudi
(Digital Radio FM Europe, 2013). Dvajset letih favoriziranja DAB-a kot tehnologije prihodnosti
torej ni prinesla želenih rezultatov. Zdi se, da namesto, da bi ponudila rešitev v odpravljanju
težave, je rešitev, ki išče težavo (Digital Radio FM Europe, 2016). DAB tudi ni prepričal
operaterjev, saj v njem ne vidijo bistvenega napredka, bojijo pa se težav, kot je sprejem
znotraj stavb. Pogled na prehod je nepriljubljen tudi v očeh poslušalcev, saj ta zahteva
zamenjavo opreme, ki pa se ne bo zgodila, dokler so aktivne FM-frekvence. Tako se lahko
celo zgodi, da ta tehnologija propade, saj ima večina populacije poleg računalnikov tudi
pametne telefone, ki jim prav tako omogočajo poslušanje radijskih programov, tako da se zdi
nakup novega aparata še toliko večja težava.
Možno je tudi, da se bosta ti tehnologiji združili, saj se pojavljajo pametni telefoni z vgrajenim
DAB-radiem. Prednost je v manjši porabi baterije, saj so prvi testi pokazali, da s hibridno
aplikacijo, ki lahko predvaja tako internetni radio kot tudi DAB, slednji porabi petkrat manj
moči baterije kot internetni radio prek 4G povezave (Radio Today, 2016).
Pri nas z DAB-om še nimamo izkušenj, saj je bila šele januarja 2016 podeljena koncesija, ki jo
je dobila RTV Slovenija oziroma njena enota Oddajniki in zveze, da bo upravljala multipleks
R1. Prva naloga je postavitev treh oddajniških točk (Pohorje, Krvavec in Nanos), s katerimi
bodo pokrili 70 % prebivalstva. Testno oddajanje se bo začelo septembra, po pričakovanju bo
prvi Val 202, ki velja za najbolj sodobnega in dojemljivega za spremembe, pripravljen pa je
tudi že tematski športni kanal. Pojavlja se dilema, kakšen program na tem multipleksu
ponuditi. Za pripravo posebnega programa, prirejenega za DAB, je trenutnih finančnih in
kadrovskih zmogljivosti premalo, tako da je najbolj verjetna možnost, da bo šlo preprosto za
prenos istega programa, ki ga poslušamo prek FM-frekvenc. Je pa želja čez čas ponuditi prav
poseben program, ki bi bil povsem ločen za DAB, osnovno vsebino pa bi še vedno črpal z
glavnega programa Vala 202. Poleg tega so v načrtu tematski glasbeni programi, ki bi bili
specializirani po zvrsteh (pop, rock, indie in podobno), a to za zdaj po veljavnemu
medijskemu zakonu ni možno. Na težavo namreč naletimo pri kvotah, ki predpisujejo
obvezen delež slovenske glasbe (40 %), kar je pri tako usmerjenemu programu nemogoče
zagotoviti. Nov medijski zakon, ki bi upošteval to in druge zagate, ki jih prinaša razvoj na
področju medijev, je v nastajanju, ne ve pa se še, kdaj bo ugledal luč dneva.
Kapaciteta enega DAB multipleksa je 2.3 Mbps, znotraj te širine pa oddaja približno 10
radijskih postaj. Ni pa nujno, da vse zasedejo enako pasovno širino. Glasbeni kanali imajo
tako širino prenosa 192 Kbps, govorni pa 80 Kbps, te številke pa se lahko spreminjajo sproti
glede na vrsto programa (Reviseomatic). Tudi glede na vrsto glasbe se lahko pasovna širina
prilagodi. 3. program Radia Slovenija ARS, ki ima glasbeno zahtevnejše vsebine, ki so bile
tudi drugače posnete kot recimo sodobna popularna glasba, ki se predvaja na Valu 202 in je
že tako ali tako stisnjena, bi lahko dobil signal boljše kakovosti. Bolj kot je glasba dinamična,
večje so izgube pri kasnejšem stiskanju.
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Navkljub temu, da imajo nekateri pametni telefoni zdaj že vgrajene čipe z DAB-sprejemniki,
so ti zelo potratni z baterijo, saj je poraba energije kar 8- do 9-krat višja, kot jo ima FMsprejemnik (Digital Radio FM Europe, 2013). Zato je pričakovati razmah internetnih radijev in
prehod poslušalcev na splet, predvsem mladih. Tam je VAL 202 že zelo aktiven.
Satelitski radio pa predstavlja boljšo in cenejšo opcijo za manj poseljene teritorije, zato se v
Evropi praktično ne pojavlja, je pa popularen v ZDA. Gre pa za prenos slabše kakovosti kot
DAB (Paul Denton).
8.1.2 SPLETNI RADIO
Spletni radio je najprej navdušil tiste poslušalce, ki jih lokalne postaje niso zadovoljile, in
tiste, ki so želeli poslušati tuje radijske postaje. Načeloma je vsaka spletna radijska postaja
dostopna po vsem svetu, če imamo napravo (računalnik, telefon, tablica) priklopljeno na
splet. Izjema so določene postaje, ki so oddajanje zaklenile na samo svoj teritorij zaradi
glasbenih avtorskih pravic in oglaševanja.
V ZDA posluša spletni radio že več kot 50 % ljudi, v VB pa 16,4 %. Očitno razhajanje teh
številk ne nastane zaradi v dejanskih razlik pri navadah poslušanja, ampak načina
pridobivanja podatkov oziroma terminologije, kaj se v določeni državi šteje kot spletni radio.
V Združenih državah namreč s tem pojmom označujejo tudi poslušanje prek ponudnikov t. i.
streaminga, torej Spotifyja, Deezerja, Apple Musica, Pandore in drugih (Cridland, 2016).
Prek spleta oddajajo tako radiji, ki prenašajo svoj program prek FM-frekvenc, ker za to
potrebujejo le nekaj najetega prostora na spletnih strežnikih, kot tudi specializirani spletni
radiji, pri nas sta to recimo Radio Nula in Radio Terminal. Vzpostavitev take postaje je
neprimerljivo cenejša v primerjavi s klasičnimi, saj potrebujemo le manjši prostor, računalnik
ali dva, soliden mikrofon, majhno mešalno mizo, lastni ali najet spletni server in ponudnika
spletnih storitev. Tudi plačilo nadomestil avtorskih pravic je zelo nizko (Laxton, 2014).
Prek spleta je radijski postaji na voljo celotno svetovno občinstvo, vendar pa je po drugi
strani tudi konkurenca izredna, postaj je namreč že več kot 100.000. In če smo pri DAB-u
govorili, da je izbira prednost, pa je tolikšen nabor lahko za poslušalca prevelik, saj nima časa
za izbiranje, da bi prišel do tiste, ki mu je res všeč. To je prednost za domače radijske
postaje, saj se občinstvo lažje poistoveti z njimi.
Poleg ogromne konkurence je slaba stran poslušanja prek spleta tudi ta, da kadar nismo na
wi-fi povezavi, porabljamo podatke, ki jih imamo zakupljene znotraj paketa mobilne
telefonije. Čeprav je že v bližnji prihodnosti pričakovati, da bo poraba podatkov neomejena,
pa je danes upravičen strah, da nas zaradi preveč časa preživetega na spletu s prenosom
podatkov, čakajo dodatni stroški. Ker je poslušalec neinformiran, koliko ga določen čas
poslušanja sploh stane, sta na izgubi tako on, ker se temu strahu raje izogne, in pa radijska
postaja, ki izgublja poslušalce. Pa je matematika preprosta – poslušalec mora vedeti le, s
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kakšno širino prenosa podatkov oddaja spletni radio, ki ga posluša. V primeru Vala 202 je to
192 Kbps, kar velja za zelo kakovosten signal. Še pred kratkim je za normalno veljalo med 64
in 128 Kbps. Pri 192 Kbps v eni uri prenesemo 84.38 MB podatkov (MyBroadBand, 2005). Za
primerjavo poglejmo, koliko podatkov prenesemo z ogledom približno 4 minute dolgega videa
prek YouTuba, ki velja za enega najbolj priljubljenih virov spremljanja glasbe predvsem pri
mlajših:
Tabela 6: Količina prenešenih mobilnih podatkov pri ogledu video posnetkov glede
na ločljivost
Ločljivost videa
144 P
240 P
360 P
480 P
720 P
1080 P

~ Velikost
6.6 MB
9.6 MB
15.2 MB
25.2 MB
44.6 MB
73.5 MB

+ Avdio
4 MB
4 MB
4 MB
4 MB
4 MB
4 MB

Skupaj
10.6 MB
13.6 MB
19.2 MB
29.2 MB
48.6 MB
77.5 MB

Vir 1: MyBroadBand (2005)
Glede na to, da je povprečna kvaliteta glasbenih video spotov 480 P, pomeni, da v eni uri
prenesemo približno 400 MB podatkov, torej kar petkrat več kot pri poslušanju spletnega
radia z dobrim signalom (MyBroadBand, 2005).
Seveda pa je oddajanje radijskega programa zgolj osredna dejavnost radijske postaje, splet
ponuja še obilo drugih priložnosti za podajanje vsebin in komunikacijo z občinstvom.
Spletna stran nam ponuja prenos programa v živo, kaj vse želimo poleg tega prek spletne
strani sporočati, pa je odvisno od želja in domišljije ustvarjalcev. Prihodnost je torej tukaj in
zdaj. Kot zapisano, radijska postaja ni več samo zvočni program, ampak skupek multimedije
in Val 202 razume, v katero smer gre napredek in se loteva vseh izzivov, saj je to edini način,
da ostane v stiku s svojimi poslušalci in dobiva nove. Spletna stran je že nekaj časa ogledalo
vseh vsebin, ki na program šele prihajajo, ter tistih, ki so bile že predvajane. Te so pogosto
obogatene z avdio posnetki, videi in galerijami.
Prenos programa v živo je poslušalcu na voljo preprosto s klikom na ikono. Kvaliteta je
primerljiva s tisto prek FM-frekvence, ima pa signal nekajsekundni zamik glede na oddajanje.
Spored je ena tistih osnovnih funkcij, ki jih pričakujemo od spletne strani. Pove nam, kaj
lahko pričakujemo na programu, poleg tega pa z opisom vsebine poslušalec dobi sliko, kaj
pričakovati, dopolnjen pa je z multimedio – foto galerijo, zvočnimi posnetki na Soundcloudu,
video posnetki in po predvajanju tudi z možnostjo poslušanja cele oddaje. Te se v najkrajšem
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možnem času pošlje na MMC-jev 4D predvajalnik, ki je baza oddaj, na voljo poslušalcem za
poslušanje na zahtevo.
S.O.S. je storitev na spletni strani, kjer ponujamo seznam predvajanih pesmih v preteklih
dveh dnevih. S klikom na povezavo pesmi nas ta odpelje na YouTube. Z nadaljnjim razvojem
te storitve bomo lahko sledili, na katere pesmi poslušalci največkrat klikajo. Te podatke pa že
zdaj dobimo za tiste poslušalce, ki to storitev uporabljajo prek mobilnih telefonov s
pošiljanjem SMS-sporočil, deluje pa to samo za tisto pesem, ki se trenutno predvaja. Tako
dobimo dragoceno povratno informacijo, po katerih pesmih so poslušalci s sporočili
povpraševali.
Radio rez je storitev, ki ponuja poslušanje programa za nazaj, kjer želi poslušalec slišati samo
košček programa in ne cele oddaje, ki je shranjena v predvajalniku MMC 4D. Povezavo do
izbranega odlomka lahko uporabnik tudi deli dalje. Je pa sama storitev še rahlo okorna, saj
iskanje želenega posnetka terja kar nekaj časa in potrpljenja, saj povsem točnega začetka
tistega, kar iščemo, po navadi ne poznamo. Tako moramo vedno znova vnašati čas po
principu poskušanja in napake, bilo bi pa dosti lažje, če bi se lahko po posnetku premikali z
drsnikom.
Večina oddaj je na voljo tudi v obliki podcasta. To pomeni, da jih v obliki MP3-datotek

dostavimo na mobilni telefon, računalnik ali MP3-predvajalnik. Za razliko od avdio-video
arhiva se podcast-datoteke na predvajalnik shranijo. Povezava z internetom je torej nujna
le za prenos, ne pa tudi za poslušanje oddaj. Potrebna je še ustrezna programska oprema
za osebni računalnik (npr. iTunes) ali aplikacija za mobilni telefon. Podcasti so v tujini
popularni, v ZDA jih vsak mesec jih posluša 21 % odstotkov populacije, kar je povečanje s 17
% leta 2014 (Edison Research, 2016). V Sloveniji se je zdelo, da podcasti ne bodo zaživeli, a
se v zadnjem času stanje spreminja. Najpopularnejša sta Apparatus in Metin čaj (Kožar,
2015), ki dobro sodelujeta tudi z Radiem Slovenija, saj velja, da si podcasti niso konkurenčni,
temveč si med sabo pomagajo.
Za sodobno novinarstvo je zelo pomembno tudi aktivno delovanje na družabnih omrežjih, saj
Facebook, Twitter in Instagram, če omenimo le vodilne, novinarjem vsak trenutek
omogočajo, da delijo aktualne zgodbe z občinstvom, ga opozarjajo na radijski program in z
njim komunicirajo. Spletna ekipa Vala 202 je povezana praktično dan in noč, s čimer je
zagotovljeno optimalno poročanje in stalna izmenjava idej. Trenuten trend je tak, da so
najbolj opazni video posnetki, zato intenzivno dela v tej smeri, da se dogodki in vsebine
pokrijejo na ta način.

8.2 DALET
Radijski program se začne ustvarjati na najnižjem nivoju z informacijo. Sledi odločitev, kaj s
tem narediti, posnetek, oddajo. Vse to od začetka do konca poteka v Daletu oziroma njegovi
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nadgradnji DaletPlus. Gre za je zbirko računalniških aplikacij, ki jih radijska postaja uporablja
v svojem računalniškem omrežju. Uporabniki s pomočjo aplikacije DaletPlus organizirajo,
producirajo, načrtujejo in objavljajo radijske, televizijske in internetne vsebine. Številne
največje medijske hiše, kot so National Public Radio (USA), Voice of America, Radio France
International, Radio Corporation of Singapore, BBC in Deutsche Welle uporabljajo programski
paket DaletPlus kot osrednje orodje za svoje medijsko ustvarjanje (Gačar, 2008, str. 8).
Namenjen je uporabi osebju, ki sodeluje pri ustvarjanju programa, torej zvokovnim tehnikom
in mojstrom, novinarjem, moderatorjem in bralcem, urednikom in ostalim.
Radio Slovenija je sistem Dalet vzpostavil leta 1998. Že dve leti pred tem je v Sloveniji
deloval na Murskem valu, od koder je Radio Slovenija pridobil tudi glavnega strokovnjaka,
Franca Kuplena. Pod njegovim vodstvom je bil sistem postavljen, vodi pa ga še danes. Dalet
se je ob uvedbi prilagajal takratnemu stanju, čeprav bi moralo biti drugače, torej da bi se
ustroj dela prilagodil zmožnostim in vsem funkcijam novega sistema. To pa je v tako veliki
organizaciji, kot je Radio Slovenija, težko. To veliko spremembo so zaposleni videli na dva
možna načina: ali kot dobrodošlo novost, ki bo olajšala in izboljšala delo, ali pa kot
novotarijo, zaradi katere bo treba osvajati nova znanja, nekatera delovna mesta po bodo
postala odveč.
Leta 2012 je Radio Slovenija prešel na novo, naprednejšo različico programa, imenovano
DaletPlus. Za več kot 130 delovnih postaj je zaposlen en sam skrbnik, kar se pogosto izkaže
za premalo, kajti na vsaki od delovnih postaj lahko uporabnik naleti na povsem svojstveno
težavo, tako specifično in raznovrstno je delo, ki se na njih opravlja.
Kuplen sistem Dalet opiše kot širok in hkrati zaprt. S kombinacijami nastavitev se lahko
prilagaja uporabniku, tako da so predlogi in razprave vedno dobrodošle, saj se tako sistem
razvija. Tako je dosti odvisno od želja uporabnika in sodelovanja s tehničnim osebjem, ne gre
samo za togo orodje.
V sistemu DaletPlus si lahko vsak uporabnik sam ustvari svoj prikaz vsebine glede na potrebe
in specifike njegovega dela. Določi si lahko polja, ki bodo vidna, vrstni red in prostor, ki je
nekemu polju na voljo.
DaletPlus vsebuje (Gačar, 2008, str. 8):
–
–
–
–
–
–

zavihke (tab) v oknu Browser,
urejevalnike zvoka, slike, besedila in drugo,
snemalne module,
predvajalne (broadcast) module,
orodja za načrtovanje programa (scheduling),
podporne module.

91

DaletPlus predstavlja tudi orodje za urejanje in dostop do zvočnih posnetkov v realnem času.
Je enostaven za učenje in delo, uporabnikom pa omogoča, da se osredotočijo na vsebinski
vidik svojega dela in pozabijo na tehnologijo. DaletPlus zagotavlja celovit set orodij za
produkcijo in upravljanje z zvočnimi posnetki. Ta set sestavljajo naslednji moduli:
–
–
–
–
–

AudioSurfer (skrajšano: Surfer) za snemanje in urejanje zvočnih posnetkov,
ClipBin služi kot delovno okolje za urejanje, shranjevanje, združevanje in razporejanje
zvočnih izsekov (clipov),
Manual Recorder je osnovni snemalni modul brez možnosti urejanja posnetka,
CueEditor omogoča nastavitev prednastavljenih točk prehodov zvočnih posnetkov
(default mixov),
MixEditor omogoča urejanje zvočnih prehodov med zvočnimi posnetki v programski
knjigi (mixi med skladbami, jingli itd.).

V sistemu DaletPlus lahko v Surfer prenašamo zvočne posnetke različnih formatov. Podprte
so datoteke formatov MP2, MP3, FLAC in linearni WAV, predvsem je pomembno, da zna
sistem prepoznati datoteke, ki so stisnjene brez izgube in jih pretvoriti v format za
predvajanje. Uporabnik mora po tem, ko je posnetek prenesel v Surfer, le-tega najprej
shraniti v eno od kategorij. S tem se posnetek pretvori v format, ki ga uporabljamo znotraj
sistema Dalet, torej wav (Gačar, 2008, str. 50). V zadnjem času smo uspeli tudi zunanje
partnerje navaditi, da nam datoteke predvsem v glasbeno uredništvo dostavljajo v tem
formatu. Do tega je prišlo zaradi hitrosti širokopasovnega interneta in razvoja ponudnikov
storitev v oblaku, ki se ponuja kot najlažji način distribucije. S tem se so se tudi razbremenili
nabiralniki elektronske pošte, ki so se hitro napolnili prav zaradi pošiljanja MP3-jev. Niso pa
se še vsi navadili, da morajo datotekam pripenjati tudi dokumente z metapodatki, torej
predvsem z avtorji zvočnih posnetkov.
DaletPlus prek modula InterWeb omogoča uporabo interneta kot način dostopa do matične
baze sistema DaletPlus. Omogoča torej opravljanje določenih operacij in prenos zvočnih in
drugih datotek od in do točke kjerkoli izven sistema radija. S pomočjo prijavnih gesel se lahko
s sistemom povežemo s katere koli točke na svetu. Z InterWebom lahko opravljamo
najpomembnejša opravila novinarske redakcije, kot so iskanje agencijskih novic,
pregledovanje logov – programske knjige, spremembe statusov datotek, prenos datotek v
obeh smereh in še nekatera druga opravila. Še ena vrsta komunikacije, ki poteka skozi
DaletPlus, je izmenjava materialov med regijskimi centri. To poteka skozi mape, katerih že
ime pove, kam se datoteke pošilja in kdo je prejemnik, na primer ‘Za Maribor’ in ‘Iz Maribor’.
To nam zelo olajša delo, saj ni potrebno nikakršno izvažanje in uvažanje materialov, ti
posnetki pa so tudi že opremljeni z metapodatki in pripravljeni za predvajanje (Gačar, 2009,
str. 54).
Delovne postaje sistema DaletPlus so razporejene na različnih lokacijah znotraj radijske
stavbe: snemalni in predvajalni studii, pisarne itd. Te delovne postaje so na voljo vsem
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uporabnikom, da opravijo svoj del v verigi nastajanja radijskega programa, ima pa vsak
uporabnik glede na svojo vlogo različen nivo dostopa do funkcij znotraj sistema. Veliko teh
postaj si deli več uporabnikov, zato se je treba vedno znova prijaviti s svojim profilom, saj
nam to zagotavlja dostop do samo določenemu uporabniku vidnih kategorij, datotek in
nastavitev. Prav tako se na ta način ustvarja sled o avtorjih določenih operacij pri nastanku
nekega prispevka (Gačar, 2008, str. 13). V primeru napake tako ni prelaganja odgovornosti,
saj DaletPlus beleži vsak klik, vsak poseg v datoteko, tako da je celotna življenjska pot
zapisana.
Tako kot vsakemu uporabniku, je tudi vsaki zvočni, tekstovni ali kaki drugi datoteki, ki jo
lahko najdemo v sistemu DaletPlus, dodeljen določen status. Le-ta se lahko po določenih
pravilih spreminja, kot se datoteka premika skozi produkcijski proces: od nastanka preko
predvajanja in do arhiviranja. Status vsake datoteke je viden na več mestih, odvisno od
zahtev delovnega toka (Gačar, 2008, str. 28).
Pred uvedbo Daleta, ko gradiva še ni bilo možno obdelovati računalniško, so se oddaje
pripravljale na trakovih. To je mlajšim kolegom, ki tega niso doživeli, nepredstavljivo, saj gre
za povsem drugačen način dela. Takrat se je pogosto zgodilo, da so se po hodnikih razvijali
dolgi metri trakov, katere se je potem rezalo in nazaj lepilo. Del tega procesa je bila tudi tako
imenovana predmontaža, ki je v analognih časih zahtevala poseben termin s tehnikom. Ta je
na trak posnel izseke in jih v redni montaži predvajal. Za vsako napako je trak bilo treba
rezati. Danes to preprosto rešimo s klikom na gumb ‘undo’ in ‘redo’, elemente za montažo pa
v sistemu zloži novinar sam.
Novinar lahko danes skoraj vse opravi sam. Po kreativni fazi, ko pride do ideje, je na vrsti
snemanje materiala. Še do nedavnega smo s snemalnikov uvažali MP2-datoteke predvsem
zaradi počasnih prenosnih poti (USB 1), danes pa so posnetki linearni, saj je čas prenosa s
snemalnika v sistem zanemarljiv. Še pred tem pa so snemalniki delali na kasete. Ko je
posnetek zajet v Dalet, sledi njegova obdelava, podlaganje z glasbo in dodajanje prevodov,
če so ti potrebni. Tudi preproste montaže lahko novinar opravi sam, zahtevnejše pa skupaj s
tehnikom v montirnici. To je optimalno glede porabljenega časa, saj novinar ni tako zelo
spreten in usposobljen, da bi se z zahtevnejšimi montažami ukvarjal sam, poleg tega pa ima
tehnik na boljši opremi tudi realnejšo predstavo, kako se izdelek sliši, saj velja, da na
slušalkah ne dobimo tistega pravega občutka glede razmerja glasnosti glasbe in govora. Po
tem, ko narejeno potrdi urednik, je posnetek pripravljen za predvajanje.
To življenjsko pot oddaje spremlja tako imenovana srajčka, gre za mapo z vsemi potrebnimi
podatki in potuje po hierarhični poti od novinarja do urednikov. Urednik odloči, kdaj je oddaja
urejena in pripravljena za poslušanje. Te srajčke so eden redkih papirnatih dokumentov, ki so
še ostali, se pa tudi za njih v kratkem načrtuje, da bodo postale elektronske. Glede na to, da
se je še pred enim letom za potrebe režije programa tiskalo dve podrobni verziji razporeda
celotne dnevne vsebine na papir, lahko danes rečemo, da je napredek v tej smeri zelo
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vzpodbuden in da se tiska res malo dokumentov, digitalizacija torej pozitivno vpliva tudi z
ekološkega vidika.
Samostojnost novinarja, ki lahko skoraj vse opravi sam, pa ima tudi negativne plati (Lerau,
2010):
–

–

–

zmanjševanje števila zaposlenih: od delavca se pričakuje, da počne in zna vedno več
stvari, multiopravilnost je dandanes ključna, zaradi tega se tudi brišejo meje med
poklici in opravili; tako se ustvarja mnenje, da lahko z manjšim številom ljudi
opravimo enako količino dela, čeprav je resnica večinoma drugačna – zaradi dinamike
je treba narediti več;
na podlagi zgoraj napisanega bi sklepali, da če eden zaposleni opravi več dela, je tudi
primerno nagrajen; a temu ni tako, ker se določena opravila lahko ponudi zunanjim
izvajalcem, tudi v državah s cenejšo delovno silo, s čimer se na tržišču nižajo plače;
vse to je pripeljalo do tega, da so se zvišale zahteve, kaj se od zaposlenega pričakuje,
da bo storil znotraj delovnega časa; medijska bitka, kdo bo novico objavil prvi, je še
bolj neizprosna, zaradi česar pogosto trpi kakovost vsebine. Na Valu 202 se trudimo,
da temu ni tako in se trudimo zadostiti obema parametroma.

Digitalizacija je vplivala na delo vseh ljudi, ki se na radiu ukvarjajo z vsebino, od tehnikov,
novinarjev, montažerjev in drugih, povsem pa je spremenila delo glasbenih urednikov. Na
mizi glasbenega urednika smo pred dvajsetimi leti našli pisalni stroj, kup glasbenih revij in
plošč ter kaset, danes pa samo še računalnik. Takrat je albume poslušala cela redakcija
skupaj, saj so dobili le en izvod. Danes pa lahko vsak od glasbenih urednikov kadar koli
posluša katero koli pesem v Mediateki, ki je dosegljiva v nekaj sekundah in jo potem uvozi v
Dalet, kjer se pojavi v manj kot minuti. V Daletovi bazi posnetkov imamo okoli 18.000
domačih in 55.000 tujih pesmi, kar je približno 1 % vsega gradiva, ki ga hrani Mediateka. Val
202 v enem letu zavrti več kot 20.000 različnih pesmi. Veliko posnetkov, ki so v Mediateki, ne
bo nikoli uporabljenih, saj so na posameznih albumih zanimive samo nekatere pesmi, na
mnogih tudi samo po ena. Zato je trenuten sistem smiseln; če bi vse uvozili v Dalet, bi bila to
prevelika poplava posnetkov za urejanje in za samo zmogljivost Daleta. Ta se že zdaj počasi
odziva, kadar odpiramo mape z več deset tisoč posnetki. Zato bo potrebno dodatno urejanje
s klasifikacijo v podmape, kar bo pospešilo dostop do materiala.
Sistem pred računalniki je bil urejen s podatki na kartončkih, kjer so bili zabeleženi vsi
podatki o posameznem nosilcu, temu bi danes rekli metapodatki. Za vsako glasbeno opremo
je urednik izpisal podatke o želenih pesmih in ta seznam odnesel v arhiv, imenovan
diskoteka, torej predhodnico današnje Mediateke. Tam so nosilce naložili na voziček in jih
odpeljali na program. Nazaj so jih pripeljali šele naslednji dan, kar pomeni, da so bili do
takrat nedosegljivi za koga drugega. V tem postopku so bili nosilci podvrženi izgubi in
poškodbam zaradi malomarnega ravnanja ter tudi napakam ob vračanju nosilcev v arhiv, kar
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je pri elektronski hrambi nemogoče. Tudi če bi kakšen vnos po pomoti iz baze pesmi izbrisali,
je kopija vedno na voljo v Mediateki.
Sredi devetdesetih let so dobili na voljo računalnike, ki so imeli programsko opremo, s katero
se je ustvarila baza podatkov o nosilcih zvoka. Možno je bilo iskanje po glavnih parametrih, ni
pa se dalo poslušati posnetkov, kar je danes glavna prednost Mediateke. Izmenjava podatkov
med Mediateko in Daletom poteka na podlagi aplikacij, ki jih Dalet podpira, te pa so nastale z
znanjem ljudi znotraj Radia Slovenija. Ker je za glasbenega urednika najpomembneje, da ima
med delom v Daletu dostop do Mediateke, se je temu posvečalo veliko pozornosti. Kot smo
že omenili, se oddaje avtomatično izvažajo v Mediateko s strani Daleta. Tako lahko poišče
določen posnetek in ko najde želeno, se s preprostim ukazom ta datoteka uvozi v Dalet. Da
vse to poteka tekoče, skrbijo programi, ki so samostojni, torej niso del Daleta ali Mediateke.
Gre za živ sistem, ki se neprestano usklajuje.
Iz Daleta se na podlagi predvajanja avtomatsko izvažajo avtorski podatki o posnetkih
službam, ki obdelujejo in oddajajo poročila kolektivnim organizacijam za avtorske pravice.
Zato je obvezno, da so v Daletu vneseni vsi potrebni podatki. Prej je to potekalo ročno s
prepisovanjem podatkov v obrazce, kasneje v Excel datoteko. Kar je še vedno potrebno,
kadar gre za oddajo, kjer imamo v eni datoteki posnet tako govor kot tudi glasbo. V tem
primeru sistem ne more prepoznati, katero glasbo smo uporabili, zato obrazec pošiljamo
ločeno.
Digitalizacija sistema je poenostavila tudi zakonsko obvezo, po kateri je radijska postaja
zakonsko dolžna zagotoviti posnetek zadnjih 15 dni oddajanega programa, in sicer vseh 24
ur. Včasih se je to snemalo na trakove, za kar je bilo treba vsako uro zamenjati posneto
kaseto. Ena oseba na Radiu Slovenija je bila zaposlena samo s to funkcijo, in sicer za vse tri
programe, poleg samega snemanja je v opis njenih nalog sodilo tudi razpolaganje s temi
trakovi, torej zajem vsebine po naročilu. Leta 2002 pa se program začel snemati neposredno
v Dalet. Trenutno se to počne še v dveh kakovostih zapisa, a se načrtuje, da se bo MP2
počasi opustil in se bo snemalo na disk samo še linearno. V taki kakovosti pa mora biti, ker se
od tu oddaje avtomatsko kopirajo v trajno hrambo Mediateke. Še večje število oddaj se
pošilja v spletni predvajalnik 4D na Multimedijskem centru (MMC), kjer pa zahtevajo MP3datoteke, tako da je treba za njih posnetke prekonvertirati, kar je nepotrebno dodatno delo.
MMC ni pravi arhiv, ampak interaktivni multimedijski portal za ogled po naročilu.
Očitno je, da radio doživlja take spremembe, kot morda še nikoli v zgodovini. Elektronska
hramba je le del tega, digitalizacija posega na vsa področja njegovega delovanja, s tem pa se
spreminja tudi radijska vsebina. Spremembe se torej dotaknejo tudi poslušalca, poleg
samega programa tudi glede tehničnega načina, kako bo signal prišel do njega. Mnoge
spremembe so se že zgodile, elektronska hramba je zdaj vzpostavljena, čakajo pa nas še
mnogi izzivi. Za tistega, ki se sprememb ne boji, so to razburljivi in zanimivi časi, katerih
rezultat bo povsem prenovljen medij.
95

9 ZAKLJUČEK
Digitalizacija kot rezultat nenehnega razvoja tehnologije je prinesla mnoge spremembe na
področju radia. Za ustvarjalce to pomeni povsem prenovljen postopek dela in nove možnosti
za ustvarjanje in širjenje vsebin, za poslušalce pa možnost spremljanja radijskega programa
prek novih poti in bogatejše, multimedijske vsebine. To je omogočil prehod od analognega k
digitalnemu in vzpostavitev elektronske hrambe vsebin, s čimer moramo tudi poskrbeti, da so
te vsebine varno hranjene in dostopne na dolgi rok.
Da pa smo do trajne elektronske hrambe zvoka sploh lahko prišli, smo v prvih poglavjih
predstavili teorijo hrambe in osnove elektronske hrambe ter hrambo zvoka. Vse to se združi
na področju elektronske hrambe zvoka, ki je tisto, kar nas je najbolj zanimalo in je osnova za
vzpostavitev takega sistema na Radiu Slovenija.
Cilj naloge je bil na praktičnem primeru predstaviti, kako se je na podlagi teorije in dobrih
praks ta sistem vzpostavil, skozi na začetku postavljene hipoteze pa smo ocenili uspešnost
projekta. Glede na to, da smo s pisanjem začenjali ravno ob zaključevanju procesa
digitalizacije, gre za prvo delo, ki se loteva te teme, po tem, ko je bila naloga opravljena,
poleg tega pa v delu izpostavljamo možne izboljšave in rešitve ter s tem prispevali k stroki.
V prvi hipotezi smo zapisali, da je digitalizacija zvočnih arhivov za ta čas nujna in neizbežna.
To se je pokazalo za resnično z več vidikov. Napredek tehnologije je tak, da narekuje
spremembe in novosti, zato jim moramo slediti. Nosilci zvoka, na katerih smo hranili zvočne
posnetke, so dotrajani, postali so občutljivi zaradi uporabe ali pa samega časa, ki je načel
materiale. Prav tako so dragi za vzdrževanje. Magnetni diski, na katerih hranimo digitalne
posnetke, pa so neprimerno lažji za vzdrževanje ter tudi uporabo. Poleg tega se starajo tudi
naprave za predvajanje glasbe na fizičnih nosilcih, določeni stroji ali njihovi deli postajajo
redki ali pa se sploh več ne proizvajajo, zato je njihovo nadomeščanje ali popravilo zelo
drago. Izgublja pa se tudi znanje za servisiranje teh naprav. Glede na to, da so vse države
mreže EBU in tudi druge začele s postopki prehajanja na digitalno okolje ob približno ob
enakem času, si ne bi mogli privoščiti večletnega zaostanka, saj bi se spopadali s povsem
drugačnimi težavami, kot druge države. Primerjava korakov razvoja tega področja v različnih
državah dokazuje, da je Slovenija naredila pravi korak in sprejela pravilno in pravočasno
odločitev.
Druga hipoteza predvideva, da je razvoj nosilcev datotek in formatov shranjevanja pripeljal
do optimizacije elektronske hrambe zvočnih zapisov. S tem se lahko strinjamo kar se tiče
izbranega najnaprednejšega avdio formata BFW, kateri dosega raven kvalitete, ki zadošča
vsem potrebnih kriterijem digitalne oblike zapisa zvoka in si boljše ne znamo niti predstavljati
niti je ne potrebujemo. Kot smo omenili, je možno kvečjemu nasprotno – za nekatere
namene bi bil hranjen format lahko tudi slabše kvalitete, predvsem tam, kjer gre za
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pogostejšo izmenjavo datotek in kjer je vsebina bolj pomembna od same kvalitete. Ampak to
je opomba za današnji čas. V kratkem namreč pričakujemo, da bodo enote, na katerih
hranimo podatke, tako poceni, da bodo velikosti datotek praktično nepomembne, prav tako
pa bodo komunikacijske poti razvite do te mere, da bo pretok podatkov še mnogo hitrejši kot
sedaj. Kar pa se tiče nosilcev datotek, pa povsem optimizirana elektronska hramba ne bo
nikoli. S tem, da hranimo ogromno število podatkov na enem disku namesto na nepregledni
množici nosilcev zvoka, ki so občutljivi na obrabo, neprimerno ravnanje, vremenske vplive in
druge faktorje, je bil narejen glavni korak. Toda tudi trdi diski imajo precej kratko življenjsko
dobo (ocenjeno na pet let), tako da moramo skoraj neprestano razmišljati o migraciji
podatkov na nove nosilce (osveževanje medijev). Diski so zdaj relativno poceni, čeprav se je
pred leti pričakovalo, da bo cena še dosti nižja. Da pa niso optimalni, priča tudi dejstvo, da se
v kratkem na podlagi nano tehnologije pričakuje prava mala revolucija, saj naj bi še letos
SDD-diski po kapaciteti dosegli HDD-diske in s tem postali tudi cenovno ugodnejši. SDD-diski
pa so dosti manj podvrženi okvaram in imajo tudi precej daljšo življenjsko dobo, saj jih ne
sestavlja noben vrtljiv del. Zaključimo lahko torej z oceno, da je bila v danem trenutku
elektronska hramba z razpoložljivimi nosilci in formati optimalna, da pa se tehnologija in
okolje s časom spreminjata, tako da je treba biti previden pri načrtovanju in ves čas slediti
novostim tudi v prihodnosti.
Tretja hipoteza predpostavlja, da je bila vzpostavitev elektronske hrambe zvočnega gradiva
javnega zavoda Radia Slovenija nujna, začeta pravočasno in opravljena v korektnem času,
projekt pa zastavljen in izpeljan primerljivo s tujino. Kot smo omenili že zgoraj, je bil projekt
nujen, zato lahko pohvalimo vodstvo zavoda, da je pravočasno odobrilo in omogočilo njegovo
izvedbo. Tako smo lahko začeli s postopkom digitalizacije in elektronske hrambe brez naglice,
kajti v primerjavi s tujino imamo pri nas opravka z manjšo količino gradiva. Hrvaška in Velika
Britanija tako še nista zaključili s temi procesi, pri nas pa ne samo, da smo končali
pravočasno, ampak celo leto pred pričakovanim. To pomeni, da je projektna skupina dobro
opravila oceno trajanja naloge in jo uspešno tudi končala. Lahko potrdimo, da je bil projekt
glede na količino gradiva, številčnost ekipe in sredstva opravljen v korektnem času.
S četrto hipotezo smo postavili trditev, da projekt ni bil zastavljen kot pomemben na državni
ravni, pa bi moral biti. Kot smo ugotovili, je Radio Slovenija projekt digitalizacije in
vzpostavitve sistema elektronske hrambe gradiva izpeljal sam, ista ekipa pa bo nadaljevala
delo v arhivu Televizije. To je torej eden od načinov izpeljave, kjer ustanova poskrbi za to, da
bo gradivo tudi po prehodu na digitalni sistem varno in trajno hranjeno. V primerjavi z nekaj
tujimi državami smo ugotovili, da je druga pot, kjer je projekt sprejet in izpeljan na nacionalni
ravni, redka. Nizozemci, ki so to storili v okviru za to ustanovljenega instituta Sound & Vision,
so tako bolj izjema kot pravilo. Prva ovira, na kateri se po navadi zatakne, so finance. S tem
je povezan tudi čas, ki pa je v našem primeru ključen. Če so v iskanju politične volje in nato
še sredstev minevala leta, bi lahko prišlo do nepopravljive škode s propadanjem fizičnih
nosilcev, zato ocenjujemo, da ni nič narobe s tem, da je bil projekt izpeljan na ta način. Bilo
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bi lepo, če bi država zvočno in video gradivo prepoznala kot nacionalno, kulturno in
zgodovinsko pomembno, kar zagotovo je, a najpomembneje je, da to ne bo propadlo.
Strokovne službe javnega zavoda RTV Slovenija pa bodo skupaj z Arhivom RS poskrbele, da
bo pomembno gradivo na voljo tudi našim potomcem.
Zadnja hipoteza kot rezultat digitalizacije zvočnega gradiva predpostavlja, da se je način dela
Radia Slovenija – konkretno Vala 202 – korenito spremenil, rezultat pa je lažje, hitrejše in bolj
učinkovito opravljanje dela. Kot smo podrobneje prikazali na konkretnem primeru dela
redakcije Vala 202, je na podlagi novosti prišlo do spremenjenih delovnih procesov, ki na
podlagi novih tehnologij poteka hitreje. S tem pride do racionalizacije dela, kar pa ne pomeni,
da za zagotovitev vsebin potrebujemo manj delavcev, ampak da ti dobijo nove naloge. Te so
interdisciplinarne, zato so bolj pisane na kožo mlajšim sodelavcem. Bo pa treba v prihodnosti
poskrbeti, da ta obremenitev, kjer naj eden novinar zna vse, ne bo prehuda. S tem v mislih
lahko našo tezo vseeno potrdimo kot pravilno.
Za konec lahko strnemo misli, da radio kot medij doživlja zanimive čase. Že pred leti so mu
napovedali zaton, ki ga prinašajo nove tehnologije, a izkazalo se je, da izkoriščanje teh
novosti lahko služi tudi njemu v prid. Navade poslušalcev se sicer spreminjajo, manj je tistih
zvestih in več takih, ki hitreje preklapljajo v iskanju bolj zanimivih vsebin. To se bo s
prihodom digitalnega radia še stopnjevalo, do te mere, ko bo poslušalec zasičen in soočen s
preveliko izbiro. Takrat si bo izbral svojo najljubšo postajo ali par njih in se jih držal. Digitalni
radio kot prihodnost poslušanja pa se sooča še z negotovo prihodnostjo. Dokler ne bo na
državni ravni prišlo do odločitve, da se analogno oddajanje ukine, tako kot je bil primer s
televizijskim signalom, bo ljudstvo težko prepričati v to spremembo.
Radio Slovenija je torej uspešno prestal prehod na digitalne formate in elektronsko hrambo. A
to je šele začetek. S tem se odpirajo številne možnosti in tudi odgovornosti, tako v urejanju
notranjih odnosov in procesov kot tudi s poslušalci. Čaka nas urejanje digitalnega gradiva, s
katerim bomo optimizirali programsko vsebino. Možnosti so dane, a za njihovo udejanjanje bo
potrebno še kar nekaj dela znotraj obeh sistemov, ki smo ju spoznali in sta nastala kot
posledica digitalizacije, torej Dalet in Mediateka. Oba se bosta v naslednjih letih razvijala dalje
predvsem s povratnimi informacijami uporabnikov, katerim se bosta morala prilagajati. Glede
na to, da dialogi potekajo od samih začetkov, pričakujemo še boljše in učinkovitejše delo, ki
so bo poznalo tudi tam, kjer na koncu koncev tudi šteje, torej pri poslušalcu.
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