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VIRTUALNE RAZSTAVE PROJEKTA EUSCREEN -  
edinstvena popotovanja po izbrani televizijski vsebini portala 

EUscreen  

Izvleček: 

Spletni portal EUscreen omogoča dostop do več kot 30.000 vsebin televizijskih programov in s 
programom povezanih vsebin evropskih avdio-vizualnih arhivov. Da bi uporabnik kar najbolje spoznal 
dragocenost gradiva, so ustvarjalci projekta v sodelovanju s sodelujočimi partnerji in medijskimi 
raziskovalci ustvarili serijo virtualnih razstav, ki zajemajo zgodovinske dogodke, politične razprave, 
šport in številne druge vidike vsakodnevnega življenja v Evropi. Članek nas seznani s postopkom 
ustvarjanja  virtualne razstave vse od začetne ideje pa do končno izoblikovane virtualne pripovedi. 
Smernice v članku so predstavljene z vidika ustvarjalca, ki je obenem tudi kurator ene izmed 
partnerskih zbirk sodelujočih avdio-vizualnih institucij. RTV Slovenija je za osrednjo zbirko ustvarila tri 
virtualne razstave; dve v povezavi s smučarskimi poleti in Planico ter razstavo o zgodovini RTV 
Slovenija ter njeni vlogi pri osamosvajanju slovenske države.  

Ključne besede: 

virtualne razstave Euscreen, Europeana, konference in strokovne delavnice,  avdio-vizualni arhivi, 
televizijska in kulturna dediščina 

Abstract:  

EUscreen Virtual Exhibition  
– The Fascinating Way of Browsing through Selected Television Material 

The EUscreen collection includes over 30,000 clips, programmes, documents, audio recordings and 
photographs from Europe's television history. In order to help site visitors navigate these content, 
researchers, experts and members of EUscreen partner broadcasters and audiovisual archives have 
created a series of online exhibitions. These exhibitions cover historical events, political debate, sports 
and everyday life in Europe. Presented article addresses the process of creating Virtual Exhibitions 
from its initial idea to its final contextual virtual narrative. The conceptual and practical perspective is 
described from the viewpoint of an expert creator, who is also the curator of one of the participating 
partner audio-visual collection. RTV Slovenia contributed three Virtual Exhibitions in the currently 
available set of exhibitions – a multi strand exhibition connected to ski-flying and Planica and an 
exhibition about the beginnings of RTV Slovenia and its role during Slovenia’s independent movement. 
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1 PREDGOVOR 

Članek prikazuje in utemeljuje inovativnost, strokovnost in ne nazadnje tudi 
namenskost aplikacije virtualnih razstav spletnega portala EUscreen. S perspektive 
kustosa razstave in kuratorja zbirke ene izmed partnerskih institucij je opisana 
metodologija organiziranega dela, vse od začetne ideje, načrtovanja, načina 
komunikacije med soustvarjalci in procesa skupnega odločanja do končnega želenega 
rezultata - virtualne razstave. 

Viri, uporabljeni v članku, so glede na novost projekta in neobstoječe pisne 
publikacije v celoti elektronski, pridobljeni z uradnih spletnih strani, nekateri izmed 
njih pa javnosti nedostopni, saj izhajajo iz osebnih pogovorov, elektronske pošte ali 
zaprtega foruma, vzpostavljenega izključno za izmenjavo informacij sodelujočih pri 
projektu.   

 

2 PORTAL EUSCREEN IN NJEGOV RAZVOJ 

V zadnjih treh letih, od leta 2009 do 2012, sta portal EUscreen in njegova ekipa 
v sodelovanju s partnerskimi avdio-vizualnimi institucijami zagotovila dostop do 
izjemno dragocene in raznolike avdio-vizualne zbirke.  

Na portalu, edinem te vrste, je zbranih in brezplačno dostopnih več kot 30.000 
prispevkov 28 sodelujočih avdio-vizualnih institucij in 9 pridruženih partnerjev iz 20 
evropskih držav (About EUscreen). Portal omogoča dostop do strokovno oblikovane 
zbirke digitaliziranih videoposnetkov, fotografij, dokumentov in zvočnih posnetkov 
številnih evropskih televizijskih hiš in drugih avdio-vizualnih institucij (EUscreen, 
Discover Europe's television heritage). Pravzaprav gre za dva portala, saj so vse  
vsebine istočasno na voljo tudi na spletni strani evropskega projekta Europeana 
(http://www.europeana.eu/portal/), kjer zasedajo prostor med skoraj 22.000.000 
predmetov evropske kulturne dediščine muzejev, galerij, knjižnic in arhivov iz vse 
Evrope (About Europeana, Facts & Figures).  

Od vsega začetka pri projektu sodeluje tudi Televizija Slovenija. Pravzaprav sta 
Televizija Slovenija in takratni vodja TV-arhiva Aleksander Lavrenčič sodelovanje pri 
projektu EUscreen vzpostavila že pred začetkom projekta, leta 2008. V sklopu 
konference FIAT/IFTA se je namreč od 19. do 20. septembra 2008 v Kopenhagnu 
odvijalo prvo srečanje starih udeležencev iztekajočega se projekta Videoactive1 in 
tistih, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje pri novem projektu, projektu 
EUscreen. Sestanek je vodila dr. Sonja de Leeuw z univerze v Utrechtu, sicer idejna 
vodja projekta EUscreen. V imenu RTV Slovenija se je sestanka v Kopenhagnu 
udeležil Aleksander Lavrenčič, takratni vodja televizijskega arhiva.  

Televizija Slovenija je povabilo ustvarjalcev novega, sicer nadaljevalnega 
projekta sprejela in se odločila za sodelovanje. Na priporočilo vodje programskih 
služb, Draga Pečka, sta sodelovanje pri projektu odobrila takratni direktor televizije 
dr. Jože Možina in takratni generalni direktor Anton Guzej. Pri nadaljnjem 
vključevanju Televizije Slovenija je pomagal dr. Alexander Hecht z Dunaja, arhivski 
strokovnjak z avstrijske nacionalne televizije ORF. Televizija Slovenija je sodelovanje 
razširila tudi na področje zasnove in izvedbe projekta. Aleksander Lavrenčič je 

                                                 
1  V okviru programa eContentplus je projekt EUscreen nadaljevanje projekta Video Active. Video Active je v letih 

2006-2009 vzpostavil arhivsko bazo televizijske vsebine in drugih digitaliziranih sredstev programa 11 evropskih 
avdio-vizualnih arhivov. 
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deloval v strokovni komisiji za pripravo metapodatkovne sheme in strategije 
vsebinske selekcije projekta EUscreen. Ob tej sta obstajali še komisiji za ureditev 
tehničnih in pravnih vprašanj pri projektu.  

Delo in smernice za naprej so bile sprejete na nadaljnjih srečanjih in generalnih 
skupščinah v Budimpešti (22.–23. februarja 2010), Rimu (7.–8. oktobra 2010), 
Stockholmu (15.–16. septembra 2011) in zaključni konferenci v Budimpešti (12.–14. 
septembra 2012), ki so se jih udeležili tudi predstavniki RTV Slovenija.   

 Valorizacijo, kriterije in metode odbiranja predstavljenega arhivskega gradiva 
na portalu EUscreen je ob splošnih načelih in kriterijih za vrednotenje 
dokumentarnega gradiva usmerjal seznam predpisanih tem2 vsebinske selekcije 
avdio-vizualnega gradiva. Izbrane so avdio-vizualne vsebine, ki so najpomembnejše 
za potrebe slovenskega zgodovinopisja, kulture in znanosti, pri tem pa so kuratorji 
zbirk Televizije Slovenija upoštevali časovno pokritost daljšega časovnega obdobja 
celotnega televizijskega ustvarjanja in geografsko zastopanost celotne države. 
Podlago valorizacije in navodila za odbiranje je predstavljal seznam arhivskega 
gradiva, izoblikovan na podlagi klasifikacijskega načrta za razvrščanje TV-
dokumentacije, ki ga je leta 1987 RTV Ljubljani izdal Arhiv Republike Slovenije. Kot 
je zapisal že Vladimir Žumer v Valorizaciji dokumentarnega gradiva za zgodovino, 
znanost in kulturo, je valorizacija omejena na izvirno slikovno, zvočno in k temu 
pripadajoče spisovno gradivo tujega izvora, ki zadeva Slovenijo in Slovence (Žumer, 
1995). 

Pri dokončni izbiri so bili kuratorji zbirk omejeni z zahtevami projekta samega. 
Narava spletnih prispevkov praviloma ne priporoča daljših prispevkov, kar je omejilo 
izbor in podaljšalo pripravljalni postopek obdelave gradiva. Uporabljeni metapodatki 
so rezultat dopolnjene obdelave gradiva, saj podatkovni sistem dokumentacije ne 
vsebuje vseh zahtevanih podatkov. Tako so kuratorji gradivo dopolnili s podatki iz 
tekstovnega gradiva t. i. "srajčk" oddaj, kinotek – popisnih knjig ter identifikacijskih 
kartončkov. Pri starejšem gradivu so bili kuratorji soočeni s pomanjkanjem podatkov 
o gradivu in avtorjih, pri novejšem pa z dovoljenji nosilcev avtorskih pravic in pogoji 
uporabe avdiovizualnih gradiv na spletu. Dodatni kriterij izbire je predstavljala 
kakovost televizijske slike, kuratorji pa so upoštevali tudi primarni cilj projekta 
EUscreen, to je zadovoljitev potreb različnih ciljnih skupin. Tako so izbirali gradivo, 
ki pripomore k znanstvenim raziskavam, kot tudi gradivo, ki je uporabno pri pouku v 
šolah pri vzgoji mlade generacije.  

Na osrednjem blogu portala EUscreen, ki ima svojo uradno spletno stran 
(http://blog.euscreen.eu/), so ustvarjalci projekta v sporočilu za javnost 2. julija 
2012 sporočili, da je primarni cilj projekta EUscreen omogočiti dostop do 
predstavljenih vsebin čim širšemu krogu uporabnikov in vzbuditi njihovo vedoželjnost 
(Exhibiting EUscreen, Exploring Television History, 2012). Da bi uporabnik portala kar 
najbolje spoznal dragocenost predstavljenega gradiva in ocenil vsebinsko raznolikost 
vsebin so ustvarjalci projekta ustvarili serijo virtualnih razstav. V sporočilu za javnost 
so tega dne zapisali še, da ustvarjalci z virtualnimi razstavami želijo vzbuditi interes 

                                                 
2  Po zaporedju angleške abecede so te razdeljene na naslednja področja: umetnost in kultura, katastrofe (potresi, 

orkani, poplave, lakota, večje prometne nesreče), izobraževanje in šolstvo, okolje in narava, zdravje 
(zdravstvena oskrba, promocija zdravja in zdravega načina življenja), življenjski stil in potrošništvo 
(nakupovanje, moda, prosti čas, turizem, hrana in pijača), mediji (radio, televizija, časopisi in internet), 
prazniki (državni prazniki, festivali, obletnice, letni dogodki), politika in gospodarstvo, vera, družba in družbena 
vprašanja (droge, alkohol, priseljevanje, izseljevanje, stanovanjsko vprašanje, družina, feminizem, spolna 
revolucija), promet, znanost in tehnologija kot celosten sklop, vojne z ozemeljskimi spori in štirinajsti tematski 
sklop delo in proizvodnja (delovni pogoji, proizvodnja in kmetijstvo) (Šturm, 2011).  
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uporabnika in ustvariti predloge tako uporabe avdio-vizualnega gradiva, kot samega 
raziskovanja portala in njegove vsebine (Exhibiting EUscreen, Exploring Television 
History, 2012).  

Že z vstopno stranjo (http://www.euscreen.eu/exhibitions.html) so ustvarjalci 
projekta in virtualnih razstav želeli pritegniti pozornost uporabnika in vzbuditi njegov 
interes. Vstopna stran virtualnih razstav uporabnika seznani z razpoložljivim 
tematskim spektrom, ki zajema različne zgodovinske dogodke, politične razprave, 
šport in številne druge vidike vsakodnevnega življenja v Evropi (Exhibitions, 
EUscreen). Strokovno znanje arhivistov in kustosov razstav se na tem mestu združuje 
z osupljivo paleto vsebin portala EUscreen (Exhibitions, EUscreen) in takšno 
sodelovanje ponuja edinstveno virtualno popotovanje po vsebini evropske televizijske 
dediščine. 

 

3 VIRTUALNE RAZSTAVE 

Virtualna razstava sodelujočim avdio-vizualnim institucijam ponuja izjemne 
možnosti za predstavitev avdio-vizualne vsebine v novem kontekstu prostora in časa. 

Dr. Dana Mustata z Univerze v Groningenu je na zaključni, tretji EUscreen 
konferenci v Budimpešti 13. septembra 2012 v svoji predstavitvi o Virtualnih 
razstavah dodala, da kot medijska raziskovalka opaža neodkrite vidike televizijske 
zgodovine, ki prihajajo na dan prav z izbranimi pripovedmi arhivistov in kustosov 
razstav, ki televizijsko vsebino oživijo na nov način in katerih vidik še ni zapisan v 
medijskih študijah (EUscreen Webcast, Budapest – September 2012,  08 EUscreen 
Virtual Exhibition, Dana Mustata).  

Mathy Vanbuel (2012), predstavnik ATiT3-a iz Belgije, se strinja, da je virtualna 
razstava zasnovana kot knjiga s kratko izbrano pripovedjo. Vsebuje manjše število 
strani, kjer je virtualni sprehod med izbrano vsebino obvladljiv, reprezentativen in 
poučen. Na straneh se odkriva izbrana avdio-vizualna vsebina z opisnim besedilom, z 
morebitnimi zunanjimi povezavami za izčrpnejšo poglobitev tematike in označbami, 
ki uporabnika povedejo nazaj na glavne vsebine portala, kot so videoposnetki, slike, 
zvočni posnetki ali PDF-dokumenti. 

Virtualne razstave sodelujočih partnerjev prikazujejo izbrane teme s 
perspektive arhivista teiste vsebine. Ideja virtualnih razstav je po mnenju dr. Sian 
Barber z Royal Holloway Univerze v Londonu prav v priložnosti arhivistov in 
dokumentalistov različnih televizijskih hiš, da predstavijo ključno vsebino njihove 
institucije na način, ki jo bo postavil v ospredje, osmislil, vzbudil uporabnikovo 
radovednost in njegovo nadaljnje raziskovanje (EUscreen Webcast, Budapest – 
September 2012,  08 EUscreen Virtual Exhibition, Sian Barber). S tem je omogočen 
nov način odkrivanja bogate evropske kulture dediščine, saj odkrivamo do sedaj 
nepoznane fenomene tako televizijske kot evropske dediščine.   

Sodelujoči pri projektu EUscreen ustvarjajo dva tipa virtualnih razstav, in sicer 
dve večsklopni primerjalni virtualni razstavi "Zgodovina evropskih televizij" in "Biti 
Evropejec", ki ju ustvarjata dr. Sian Barber in dr. Dana Mustata, ter posamezne 
virtualne razstave različnih tematik, ki jih pripravljajo sodelujoči partnerski avdio-
vizualni arhivi (Virtual Exhibitions/ Design & Testing, About). 

                                                 
3  ATiT - Audiovisual Technologies, Informatics and Telecommunication (ATiT), Belgija. 
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3.1 Primerjalne virtualne razstave 

Primerjalne virtualne razstave (CVE4) združujejo strokovno pripoved medijskih 
raziskovalcev s skrbno izbranim avdio-vizualnim gradivom sodelujočih partnerskih 
arhivov (Virtual Exhibitions/ Design & Testing, Curating VEs).  

Rob Turnock z Royal Holloway Univerze v Londonu je 20. junija 2011 v poročilu, 
namenjenemu sodelujočim partnerjem projekta EUscreen, predstavil naloge in 
smernice kuratork in kustosinj primerjalnih razstav dr. Dane Mustate in dr. Sian 
Barber (Turnock, R., Comparative Virtual Exhibitions, June 20'11. Basecamp blog5).  

 

3.1.1 Zgodovina evropskih televizij 

Rob Turnock je predstavil raziskovanje dr. Dane Mustate, kustosinje 
primerjalne razstave z naslovom "Zgodovina evropskih televizij", ki raziskuje razlike 
in podobnosti različnih nacionalnih televizijskih programov, dotakne pa se tudi 
različnih tehnologij in različnih navad gledanja televizije. 

V poročilu je prav tako pojasnil, kako je dr. Dana Mustata predhodno pozvala 
sodelujoče partnerske arhive, da naj pri izboru vsebine za primerjalno razstavo o 
zgodovini evropskih televizij razmišljajo o smernicah televizijske tehnologije in 
infrastrukture, načinu oddajanja, o televizijskih programih, navadah gledanja 
televizije, prostorih gledanja televizije (gledanje televizije doma, gledanje televizije 
v javnosti, sprejemnik, televizijski prenos), o vzorcu tipičnega 
dnevnega/tedenskega/sezonskega programa iz različnih zgodovinskih obdobij 
delovanja institucije in o vrstah predvajanih dogodkov (Turnock, R., Comparative 
Virtual Exhibitions, 2011). 

 

3.1.2 Biti Evropejec 

V nadaljevanju je Rob Turnock predstavil dr. Sian Barber in pojasnil pristop 
raziskovanja druge primerjalne razstave "Biti Evropejec". Kustosinja dr. Sian Barber 
je preučila podobnosti in razlike med članicami Evropske skupnosti in vprašanje, kaj 
ljudem v različnih državah Evropske unije pomeni "biti Evropejec".  

Izbor vsebine za primerjalno razstavo so ponovno pripravili posamezni 
sodelujoči avdio-vizualni arhivi, ki so jih usmerjale smernice, kot so vprašanja, kaj 
jim pomeni "biti Evropejec", kako gledajo nase in kako na druge, katere stvari so jim 
pomembne (hrana, glasba, kultura, oblačila in noše, zgodovina, jezik, geografija, 
itd.), kako so se pridružili Evropski uniji; povprašala jih je o obiskih v drugih državah 
in lastnih turističnih programih, televizijski pokritosti evropskih dogodkov, 
zaskrbljenosti ob vstopu v Evropsko unijo (razprave o nacionalni identiteti, 
nacionalizem, patriotizem), kako so se počutili ob vstopu v Evropsko unijo in kako, ko 
so se pridruževale ostale članice, o njihovi nacionalni in regionalni identiteti in o 
tem, ali se počutijo drugačne od drugih Evropejcev (Turnock, R., Comparative 
Virtual Exhibitions, 2011).  

 

                                                 
4  CVE - Comparative Virtual Exhibition . 
5  Basecamp, account Sound and Vision; notranji forum, vzpostavljen za komuniciranje partnerskih avdio-vizualnih 

institucij, sodelujočih pri projektu EUscreen. 
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Sodelovanje arhivskih strokovnjakov evropskih avdio-vizualnih institucij pri 
skupni medarhivski razstavi doda že tako izjemni zbirki avdio-vizualnega arhivskega 
gradiva televizijskih hiš nov, edinstven pomen in omogoča večjo prepoznavnost in 
angažiranost širšega kroga občinstva (EUscreen releases Online Exhibitions, 2012). 
Znanje medijskih raziskovalcev in zanimiv izbor vsebine ponuja presenetljive 
razstave o različnih vidikih izbrane tematike. 

 
Slika 1: Primerjalna virtualna razstava "Biti Evropejec"(Press package Online Exhibitions) 

 

3.2 Virtualne razstave sodelujočih partnerjev 

Sodelujoči avdio-vizualni arhivi so v obdobju pomlad–poletje 2012 pripravljali 
lastne virtualne razstave (CPVE6). Virtualne razstave posameznih avdio-vizualnih 
arhivov temeljijo na posebni zbirki, oblikovani posebej in izven začrtanih 
zgodovinskih tem.  

Uporabnik portala bo s pregledom specialne zbirke posameznih institucij odkril 
privlačno in zanimivo potovanje po vsebini ponudnika, ki jo le-ta šteje za posebej 
dragoceno in je morda ni mogel vključiti v 14 zgodovinskih tematik7 niti v tematiko 
obeh primerjalnih razstav ("Zgodovina Evropskih televizij" in "Biti Evropejec"). 

Specialna zbirka predstavlja 20 % vseh vsebin, ki jih sodelujoča avdio-vizualna 
institucija zagotavlja projektu EUscreen (Virtual Exhibitions/ Design & Testing, 
Curating VEs). 

 

                                                 
6  CPVE - Content Provider Virtual Exhibition. 
7  Glej opombo 2.  
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RTV Slovenija je za specialno zbirko izbrala smučarske skoke in polete. Ti niso 
predstavljeni zgolj s športne plati, temveč se kuratorji osredotočajo predvsem na 
zgodovino športne discipline in njene vpletenosti v slovensko družbo, na razvoj malih 
skakalnic in razširjenost športne discipline v Sloveniji, težave vrhunskih športnikov 
itd. V specialni zbirki so tudi vsebine, ki se dotaknejo razvoja televizijske tehnike, ki 
se je razvijala sočasno s smučarskimi poleti, mednarodnega sodelovanja in 
emancipacije spolov. Sicer je virtualna razstava RTV Slovenije osredotočena na 
dogajanje v Planici. 

 
Slika 2: Virtualna razstava RTV Slovenija o smučarskih skokih in poletih (Exhibitions that Jump, 

Dance, Pray and Revolt, 2012) 

 

4 ORODJE ZA OBLIKOVANJE VIRTUALNE RAZSTAVE 

Ustvarjalci projekta so vzpostavili poseben program, orodje, namenjeno 
oblikovanju virtualnih razstav, ki omogoča spletno predstavitev različnih medijev in 
besedila. 

Oblikovanje orodja je vključevalo različne dejavnosti, med drugim tudi 
skupinske delavnice, kjer so razmišljali kako funkcionalno kot tudi vizualno izboljšati 
model virtualnih razstav (Exhibiting EUscreen, An Online Exhibition Space, 2012). 
Končna podoba vzorčne virtualne razstave je nastajala postopoma, v skladu z željami 
in potrebami bodočih potencialnih uporabnikov.  

Tehnični razvoj in oblikovanje programa sta v tesnem sodelovanju s 
kustosinjama primerjalnih virtualnih razstav, dr. Dano Mustato iz Univerze v 
Groningenu in dr. Sian Barber iz Royal Holloway Univerze v Londonu, idejno 
zasnovala EUscreen partnerja Noterik8 in TAIK9 (Exhibiting EUscreen, An Online 
Exhibition Space, 2012). 

                                                 
8  Noterik, The Netherlands. 
9  Aalto University, The School of Arts, Design and Architecture TAIK, Finland. 
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Kati Hyyppa, TAIK, in Daniel Ockeloen, Noterik,  sta ustvarila spletna navodila 
uporabe orodja za oblikovanje virtualne razstave (https://sites.google.com 
/site/virtualexhibitionstesting/). V nadaljevanju projekta, najverjetneje že v 
projektu EUscreenXL10, bo ustvarjanje virtualnih razstav na voljo vsem uporabnikom 
portala, kamor bodo vključena tudi navodila uporabe, ki sta jih ustvarila K. Hyyppa in 
D. Ockeloen (Virtual Exhibitions/Design & Testing, About). 

 

4.1 Navodila za uporabo orodja 

K. Hyyppa in D. Ockeloen svetujeta, da uporabnik, preden začne uporabljati 
orodje, uredi nekaj predhodnih stvari. Vsekakor se ne more izogniti začetni 
akreditaciji in pridobitvi računa (http://www.euscreen.eu/login.html? 
next=myeuscreen.html). Orodje je optimizirano za večino najpogosteje uporabljenih 
brskalnikov, kljub temu pa je nujno, da uporabnik preveri svojo različico brskalnika 
in ga za zagotovitev nemotenega delovanje optimizira na priporočeno verzijo. Prav 
tako je priporočena najnovejša različica programa Flash player (Virtual Exhibitions/ 
Design & Testing, VE Builder, Before testing).  

K. Hyyppa in D. Ockeloen poudarjata, da morajo uporabniki vsebine, ki jih 
želijo uporabiti v razstavi, predhodno označiti in dodati v knjižnico za nadaljnje 
obdelovanje. Avtorja navodil podrobno opišeta postopek označevanja in dodajanja 
vsebin v medijsko knjižnico. Vsebino, pa naj bo to video, fotografija, zvočni posnetek 
ali PDF-dokument na glavnem EUscreen portalu, označimo v desnem zgornjem kotu in 
ga dodamo med zaznamke. Zbrane zaznamke najdemo na strani  My EUscreen. Za 
virtualno razstavo je priporočljivo, da ustvarjalci poleg izbranih vsebin s portala 
pripravijo tudi kratke tekstovne zapise, povezane z izbrano vsebino, in povezave do 
zunanjih spletnih strani v tem besedilu, kar doda razstavi neizbrisen pečat (Virtual 
Exhibitions/Design & Testing, VE Builder, Before testing).  

Razdelki v opravilni vrstici sestavljajo ogrodje orodja za oblikovanje. Medijska 
knjižnica nam podaja seznam datotek, ki so bile predhodno zaznamovane in so na 
voljo za vnos v razstavo; zavihek za sodelovanje omogoča dodajanje soustvarjalcev 
razstave; dejavnosti ustvarjalca so zabeležene v naslednjem zavihku; zadnja 
operativna funkcija pa uporabniku omogoča, da razstavo nastavi kot zasebno ali 
javno. 

Ko je ustvarjalec določil naslov in zapisal kratek opis razstave, lahko prične z 
dodajanjem strani in vsebin. Gumb "+" na vrhu strani omogoča dodajanje nove in 
izbiro postavitve vsebine na straneh. Hyyppa in Ockeloen poudarjata, naj ustvarjalec 
vnaprej dobro premisli o postavitvi vsebine, saj že oblikovane vsebine kasneje ni moč 
predrugačiti. Stran se lahko izbriše s pritiskom na koš na dnu strani (Virtual 
Exhibitions/Design & Testing, VE Builder, Help text).  

                                                 
10  Projekt EUscreenXL je nadaljevalni triletni projekt s pričetkom marca 2013. 
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Slika 3: Dodajanje nove strani z orodjem za oblikovanje virtualne razstave (Virtual 

Exhibitions/Design & Testing, VE Builder, Help text, 2012) 

Naslov in tekstovna polja, ki prikazujejo "Dodaj besedilo", dovoljujejo samo 
vnos besedila. Medijski elementi iz predhodno selekcionirane medijske knjižnice se 
dodajajo na zanje določenih poljih. Z gumbom "Izberi medij" jih uporabnik vstavi v 
razstavo. Vse spremembe so shranjene avtomatsko. Status vsakega dejanja je viden v 
desnem zgornjem kotu. Predogled razstave je dostopen s klikom na oko na desni 
strani orodnega okna (Virtual Exhibitions/Design & Testing, VE Builder, Help text).  

Poudarjen del video vsebine in povezave do zunanjih uradnih spletnih strani so 
funkcije, ki so se izkazale za izjemno uporabne. Ustvarjalec na ta način poudari 
poseben vidik, ga osvetli in konkretizira ter podpre z zunanjimi viri. Vizualna oprema 
razstav je omejena z določenim številom prednastavljenih tem. Ustvarjalec le-to 
izbere s klikom na gumb palete na desni strani okenca. Trenutno je na voljo le nekaj 
primerov, ob morebitni želji oblikovno bolj osebne razstave se lahko ustvarjalec 
razstave obrne na razvojno ekipo. 

Kreditna stran je ustvarjena samodejno in vsebuje seznam in podatke vseh 
datotek, ki so uporabljene v razstavi. Stran vsebuje povezave do originalnih virov na 
portalu EUscreen. Kotiček ustvarjalca je samodejno ustvarjena stran, ki omogoča 
ustvarjalcu, da pojasni namen, metodologijo in cilje razstave ter proces nastajanja in 
pojasni, kdo so ustvarjalci v ozadju razstave. Dr. Sian Barber opozarja na kotiček 
ustvarjalca kot prostor, kjer ustvarjalec zapiše nekaj podrobnosti o sebi in o 
organizaciji, za katero ustvarja (Barber, S., Virtual Exhibition updates and deadlines, 
September 7'12. Basecamp blog). Ko ustvarjalec ustvari razstavo, je privzeto 
nastavljena kot zasebna, kar pomeni, da imajo dostop do nje samo on in morebitni
soustvarjalci razstave. Po nekaj uradnih postopkih in eventualnih popravkih le-ta 
postane dostopna širši spletni javnosti (Virtual Exhibitions/Design & Testing, VE 
Builder, Help text).  
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4.2 Strokovna delavnica - testiranje orodja za oblikovanje virtualnih razstav 

22. in 23. marca 2012 je bila v Pragi za sodelujoče v projektu organizirana 
strokovna delavnica, kjer je bila predstavljena delovna verzija Virtualne razstave. 
Sodelujoče partnerske avdio-vizualne institucije so se preizkusile v oblikovanju 
razstave in odkrivanju funkcijskih zmožnosti programskega orodja za oblikovanje 
virtualnih razstav.  

Kati Hyyppa je 10. aprila 2012 po internem forumu Basecamp razposlala 
najnovejše izsledke o razvoju virtualnih razstav in rezultate kratkega vprašalnika, ki 
so jih udeleženci strokovne delavnice v Pragi rešili po nekajtedenskem spoznavanju 
orodja in ustvarjanju razstav. V sporočilu je pojasnila, da so testni uporabniki orodja 
že v Pragi naleteli na nekaj napak in podali povratne informacije, ki jih je bilo v fazi 
tehničnega izpopolnjevanja orodja za pričakovati: tehnično nepodprte posebne znake 
(šumniki in drugi posebni znaki, ki jih angleški jezik ne uporablja), težave pri 
konsistentnosti ukazov in njihovem pravilnem izvajanju ter onemogočeno raznoliko 
oblikovanje besedila (Hyyppa, K., Virtual Exhibitions - Update on development & 
questionnaire results, April 10’12. Basecamp blog). 

Na podlagi teh povratnih informacij so razvijalci programa sestavili prioritetni 
seznam stvari, ki se jim je bilo treba nemudoma posvetiti. 

V nadaljevanju sporočila je Kati Hyyppa objavila rezultate kratkega 
vprašalnika, ki ga je rešilo dvanajst udeležencev strokovne delavnice iz enajstih 
avdio-vizualnih organizacij. Splošne ugotovitve v zvezi z razvojem virtualne razstave 
se skladajo v ugotovitvi, da je orodje relativno enostavno za uporabo in vsebuje 
ustrezne pripomočke, več pozornosti naj razvijalci programa namenijo funkciji 
umeščanja novih strani in brisanju posameznih elementov na strani. Skladno je bilo 
tudi mnenje, da bi dodajanje medijskih vsebin lahko potekalo neposredno iz zbirk 
glavnega portala, brez vmesne medijske knjižnice, kar bi omogočilo hitrejše 
ustvarjanje razstav. Anketiranci so izpostavili funkcionalnost naprednih orodij, kot so 
označevanje oseb, lokacij in izpostavljenih delov videoposnetka in njihovo nadaljnjo 
izpopolnjevanje (Hyyppa, K. Virtual Exhibitions - Update on development & 
questionnaire results, 2012). 

 

5 KONČNI IZDELKI – VIRTUALNE RAZSTAVE 

Dr. Sian Barber je 16. avgusta 2012 sodelujoče avdio-vizualne institucije 
razveselila z novico o objavljenem prvem sklopu virtualnih razstav, ki so zaživele na 
portalu (Barber S., Virtual Exhibitions live on EUscreen, Aug 16’12. Basecamp blog).  

Dostop z domače strani portala EUscreen je širši javnosti omogočal prvo 
spogledovanje s pripravljenimi razstavami. Prvi sklop razstav je vključeval dve 
večsklopni primerjalni razstavi, "Biti Evropejec" in "Zgodovina evropske televizije", ki 
sta ju pripravili dr. Sian Barber and dr. Dana Mustata in v kateri sta vključili gradivo 
večine sodelujočih arhivov pri projektu EUscreen. V vsaki razstavi je vključenih več 
kot 100 avdio in vizualnih vsebin različnih ponudnikov (Barber S., Virtual Exhibitions 
live on EUscreen, 2012).  

Vključno z dvema primerjalnima razstavama so v prvem sklopu vključene še 
posamezne razstave nekaterih arhivov. Obiskovalec portala in gledalec virtualnih 
razstav lahko raziskuje zgodovino francoske televizije, raznovrstno razstavo, ki jo je 
pripravila INA (Nacionalni avdio-vizualni institut), izve več o zgodovini RTV Slovenija 
in njeno vpletenostjo v osamosvojitveno gibanje, odkriva arhitekturni razvoj na 
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Nizozemskem z razstavo, ki jo je pripravil nizozemski Sound and Vision ali pa se pouči 
o ženskem športu na Švedskem v letih 1950–1960 z razstavo, ustvarjeno z 
dovoljenjem Švedske nacionalne knjižnice (Barber S., Virtual Exhibitions live on 
EUscreen, 2012). 

Uradno so bile virtualne razstave javnosti dostopne nekaj dni kasneje, z 21. 
avgustom. Medtem ko so ustvarjalci razstav preverjali pravilnost postavitve in 
predvajanja razstav, je bilo pripravljeno sporočilo za javnost in uradna predstavitev 
virtualnih razstav. Morebitne napake, komentarje ali predloge za izboljšanje 
uporabnosti so ustvarjalci naslovili na tehnično vodjo pri Noteriku Rutgerja Rozendala 
(Barber S., Virtual Exhibitions live on EUscreen, 2012). 

 Več razstav je bilo dodanih v naslednjih tednih, konec septembra se je namreč 
prvemu sklopu priključila nova serija razstav. Nove razstave vključujejo gradivo iz 
Irske, ki ga je RTE uporabila v svoji razstavi o državljanskih pravicah;  Deutsche 
Welle je raziskoval skupno evropsko denarno valuto – evro in obdobje od njegove 
uvedbe pa vse do sedanje krize; Televisió de Catalunya je s svojo razstavo opozorila 
na pomen katalonščine in katalonske kulture, VRT pa je pripravil razstavo 
programske sheme v Flandriji (Belgija), iz katere je razvidno, kako je televizijska 
hiša interpretirala svojo vlogo javne radiotelevizije. Vse te ter vrsta drugih razstav, 
kot razstava o hrani, o modi, kulturi in praznikih, so danes dostopne na spletu in 
pripravljene za raziskovanje, je zapisano na uradnem spletnem blogu portala 
EUscreen (Exhibitions on Civil Rights, Public Broadcasting, Language and Money, 
2012). 

Nov kvartet razstav, ki pritegne pozornost uporabnika portala EUscreen, je bil 
dodan oktobra 2012.  

RTV Slovenija nas pritegne v svet in zgodovino smučarskih skokov in očara z 
neverjetnimi dosežki smučarskih skakalcev. Madžarski avdio-vizualni arhiv NAVA 
prikazuje, kako bogata je madžarska kultura, vedno v tesnem stiku s pesmijo in 
plesom. Skupno sodelovanje Nizozemske in Velike Britanije ponuja razstavo o 
televiziji in veri: kateri snemalni profil je ljubši papežu in koliko žensk duhovnic 
deluje v evropskem prostoru, so vprašanja, ki so si jih zastavljali strokovnjaki z Royal 
Holloway, Univerze v Londonu in Univerze v Utrechtu. Iz Češke pa prihaja razstava o 
neizprosnosti v času žametne revolucije v državi (Exhibitions that Jump, Dance, Pray 
and Revolt, 2012). 

27. oktobra, na svetovni dan avdio-vizualne dediščine, so na portalu zaživele 
nove razstave sodelujočih avdio-vizualnih institucij, ki prikazujejo televizijski pogled 
na politiko, zgodovino, kulturo, kontroverznost, škandal in nasilje. 

Nedavna zgodovina Evrope je bila skrbno opazovana skozi lečo televizijske 
kamere (Exhibitions that Jump, Dance, Pray and Revolt, 2012). EUscreen zagotavlja 
brezplačen dostop do izjemnega števila raznolikega avdio-vizualnega arhivskega 
gradiva televizijskih hiš na svojem portalu in posredno tudi preko največje spletne 
digitalizirane knjižnice, portala Europeana.  
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Slika 4: Izpostavljena virtualna razstava RTV Slovenije na portalu Europeana 

(http://exhibitions.europeana.eu/) 

 

6 SKLEP 

Virtualne razstave dodajo projektu EUscreen - že tako pestri, raznoliki in 
fascinantni zbirki avdio-vizualnih vsebin - lastno izbrane vsebine in kontekst 
raziskovalcev ter izkušenih arhivistov, ki ponujajo edinstven vpogled v pretekle 
zgodbe mednarodnega in lokalnega dogajanja 20. stoletja. Članek prikazuje in 
utemeljuje inovativnost, strokovnost in ne nazadnje tudi namenskost aplikacije 
virtualnih razstav spletnega portala EUscreen. Opisuje izkušnjo uporabe orodja za 
oblikovanje avdio-vizualne razstave in njegov razvoj v obdobju triletnega projekta 
EUscreen. 

Ustvarjalci projekta so oblikovali orodje za ustvarjanje virtualnih razstav, od 
posameznih sodelujočih avdio-vizualnih institucij pa je odvisno, koliko so ta orodja in 
možnost predstavitve vsebin in ne nazadnje tudi samopromocije znotraj evropskega 
projekta znali izkoristiti. RTV Slovenija se pridružuje strokovno izoblikovanim 
razstavam z virtualno razstavo o začetkih Televizije Slovenija in njeni vlogi pri 
osamosvojitveni dejavnosti in večsklopno razstavo o smučarskih skokih in poletih v 
Planici. Slednja je na portalu Europeana posebej izpostavljena, kar si RTV Slovenija 
šteje v znak strokovno oblikovane in za uporabnike privlačne virtualne razstave. 
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 Slika 4: Izpostavljena virtualna razstava RTV Slovenije na portalu Europeana, http:// 
exhibitions.europeana.eu/. 

 

SUMMARY 

EUSCREEN VIRTUAL EXHIBITION – THE FASCINATING WAY OF BROWSING 
THROUGH SELECTED TELEVISION MATERIAL 

The EUscreen collection includes over 30,000 clips, programmes, documents, 
audio recordings and photographs from Europe's television history. To help the user 
get the most from this wealth of material, the researchers, experts and members of 
EUscreen partner broadcasters and audiovisual archives have created a series of 
online exhibitions which cover historical events, political debates, sports, religion 
and many others aspects of everyday life in Europe. 

Presented article addresses the process of creating Virtual Exhibitions from its 
initial idea to its final contextual virtual narrative. It explains the theme structure of 
Comparative Exhibitions and Content Provider Exhibitions. The conceptual and 
practical perspective is described from the viewpoint of an expert creator, who is 
also the curator of the participating partner audio-visual collection and is familiar 
with the content. RTV Slovenia contributed three Virtual Exhibitions in the currently 
available set of exhibitions – a multi strand exhibition connected to ski-flying and 
Planica and an exhibition about the beginnings of RTV Slovenia and its role during 
Slovenia’s independent movement. The expert knowledge of archivists and curators 
combines here with a fascinating range of material and showcase a fascinating way of 
discovering online audiovisual content of Europe. 
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