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Izvleček: 
Javni zavod RTV Slovenija je zakonsko dolžan pripraviti klasifikacijski načrt z oznako rokov hrambe za 
dokumentarno gradivo, ki nastaja pri poslovanju zavoda. Ustrezno rešitev mora poiskati za vse vrste 
tega gradiva – od poslovne dokumentacije do prispevkov na spletu. Klasifikacija televizijskega gradiva 
mora biti pripravljena v skladu z navodili Arhiva Republike Slovenije in navodili Mednarodne zveze 
televizijskih arhivov. 
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The Attempt of the History of Carniola or how to Implement Classification Schemes with 

Retention Periods at the Public Service RTV Slovenija (Radio-Television of Slovenia) 
Public service RTV Slovenija is obliged by law to prepare a classification scheme with retention periods 
for documents and materials. RTV Slovenija needs to find an appropriate solution for all types of 
materials – from business documents to contributions online. Classification of television materials must 
be prepared in accordance with guidelines of the Archives of the Republic of Slovenia and the 
instructions of the International Federation of Television Archives. 
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1  UVOD 

»Ko bodo prihodnji zgodovinarji sodili o naši dobi, bodo rekli: Kako čudna 
je bila ta doba, ko levo ni bilo na levi, desno ne na desni in center ne v 
sredini!« (Andre Malraux) 

Kdorkoli bi me sedaj postavil na zatožno klop in mi postavil vprašanje, na kaj 
sem namigoval z uvodnim motom poročila, bi takoj ustrelil kot iz topa: »Na fuzbal, 
gospod tožnik. Na kaj pa ste mislili vi?« Glede prvega dela naslova pa moram 
priznati, da je imel Anton Tomaž Linhart veliko manj podobnih težav, kot jih imamo 
danes. Tudi zato se njegova zgodovina dežele Kranjske ni končala samo pri poskusu, 
ampak jo je tudi uspešno zaključil. V našem primeru pa … 

                                                 
∗  Aleksander Lavrenčič, dokumentalist raziskovalec, Oddelek za arhiviranje in dokumentacijo TV Slovenija, 

Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: aleksander.lavrencic@rtvslo.si. 
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No, pa začnimo pri Homeri ali pri sami naši vladi. Klasifikacijski načrt je 
osnovni in najpomembnejši šifrant za razporejanje dokumentarnega gradiva. V njem 
so zapisane vsebine našega dela, in sicer razvrščene na osnovi decimalne 
klasifikacije. To pomeni, da so razdeljene v deset osnovnih razredov, vsak od teh se 
naprej deli na deset skupin, vsaka od skupin spet na deset klasifikacijskih znakov in 
tako naprej (Klasifikacijski načrt, 2013). V nadaljevanju priporoča Center vlade za 
informatiko, da naj bi bili klasifikacijski znaki trimestni, nato pa k sreči doda, da se 
takšni opisi vsebine na treh mestih ne izidejo in so zato dopustni tudi štiri- in 
petmestni klasifikacijski znaki. Znaki so obvezno številčni, uporaba črk, rimskih 
številk ali drugih znakov ni dovoljena. Poleg tega pa vsebuje vsak klasifikacijski znak 
v načrtu še svoj opis in obvezno tudi rok hrambe, ki je zanj predviden. 

 

2  KLASIFIKACIJA V AVDIOVIZUALNEM ARHIVU 

V televizijskem arhivu smo se zato znašli pred zelo težko nalogo. Pri poskusu 
klasifikacije trčimo ob »biblijo« selekcije v televizijskem arhivu, ki priporoča 
abecedno razdelitev po kriterijih. Tudi klasifikacije drugih arhivov imajo razdeljeno 
gradivo z večmestnimi klasifikacijskimi znaki in brez predvidenih rokov hrambe, kot 
je zapisano v priročniku RAI, ki sta ga izdelala Barbara Scaramuci in Guido del Pino 
(2006). Center vlade za informatiko v nadaljevanju priporoča, naj pri sestavljanju 
klasifikacijskega načrta pazimo na to, da vsebine ne razdrobimo preveč, in tudi na 
to, da ni preskopa (Klasifikacijski načrt, 2013). Tu se namreč vedno skrivajo glavne 
pasti klasifikacijskih načrtov. Pri tem moramo biti vedno že na začetku odločeni, ali 
bomo pri razdeljevanju znakov bolj skopi ali bolj radodarni. Posebno moramo paziti 
na to, da ne bi na posameznih področjih bili preveč radodarni, na drugih pa preveč 
stiskaški. Predvsem pa moramo imeti pri sestavljanju načrta vedno pred očmi 
uporabnike, ki se bodo morali z našim klasifikacijskim načrtom znajti. Gre za ljudi, 
ne za gole številčne načrte. Pri tem se moramo zavedati, da lahko kakovosten 
klasifikacijski načrt sestavimo samo v sodelovanju z vodji vseh notranjih 
organizacijskih enot, pri določanju rokov hrambe pa lahko računamo na pomoč 
pristojnega arhiva. Pristojni arhiv nam bo pomagal označiti, kaj je arhivskega 
značaja, nam svetoval glede konkretnih rokov ter nas tudi opozoril, če smo kakšno 
pomembno vsebino pozabili. Pri vsem tem pa moramo paziti, da se bo klasifikacijski 
načrt ujemal tudi z drugimi, vsaj sorodnimi ustanovami ali ustanovami, ki se 
ukvarjajo z enako ali podobno dejavnostjo (na primer Slovenski filmski arhiv pri 
Arhivu Republike Slovenije, Slovenski gledališki muzej, Slovenska kinoteka). Na koncu 
ne smemo pozabiti tudi na to, da je klasifikacijski načrt trdno ogrodje, kot naj bi bili 
temelji hiše, zato ga ne bi smeli prepogosto spreminjati, čeprav se spremembam ne 
bo mogoče izogniti. 

 

2.1 Priporočeni standardi in postopki za izbor in ohranjanje televizijskega 
programskega gradiva 

Javni zavod RTV Slovenija je zakonsko dolžan pripraviti klasifikacijski načrt z 
oznako rokov hrambe za dokumentarno gradivo, ki nastaja pri poslovanju zavoda. 
Znašli smo se torej pred zahtevno nalogo, ki jo lahko poimenujemo »kako spraviti 
tigra v kletko«. Težave s spravljanjem tigra v kletko so povezane s poenotenjem 
načrta za tri različne arhive: za arhiv poslovnih dokumentov in oba posebna arhiva v 
naši organizaciji – televizijskega in radijskega. Stari vsebinski klasifikacijski načrt 
zato ni bil več primeren, poiskati smo morali novega. Izbrali smo klasifikacijski načrt 
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za proizvodno podjetje, avdiovizualno gradivo pa uvrstili v glavno skupino 8 – prosto 
skupino za naše specifično gradivo. Nove tehnologije z multimedijskim središčem in 
digitalnimi kanali so poskrbele za dodatne težave pri sestavljanju načrta, del 
dejavnosti RTV, na katero ne smemo pozabiti, pa so tudi oddajniki, oba orkestra, 
glasbena produkcija, založba kaset in plošč ter izobraževalno središče za medijsko 
dejavnost. Model klasifikacijskega načrta za razvrščanje dokumentacije podjetij in 
zavodov z roki hranjenja, ki ga je izdelal dr. Vladimir Žumer (Žumer, 2013), smo 
morali v glavni skupini 8 prilagoditi radiotelevizijskim zahtevam za selekcijo in 
arhiviranje gradiva. Te temeljijo na Priporočilih in standardih za selekcijo, ki jih je 
izdala Mednarodna zveza televizijskih arhivov FIAT/IFTA. Pri urejanju decimalne 
klasifikacije se takoj soočimo s problemom drugačne razdelitve, saj standardi, ki jih 
je določila FIAT/IFTA, ne predpisujejo decimalnih šifer, ampak določajo kriterije za 
selekcijo po abecednem vrstnem redu: A, B, C, D. Kriteriji za selekcijo gradiva 
FIAT/IFTA določajo, kaj ohraniti kot arhivsko gradivo, vendar ne določajo rokov 
hrambe dokumentarnega gradiva. Vedno pa izpostavljajo, da je selekcija možna pri 
delovnem gradivu in pri oddajah različnega žanra. 

Zato moramo odgovoriti na naslednja vprašanja: 

• kako določiti roke hrambe za dokumentarno gradivo (delovno gradivo, 
varnostne kopije in druge kopije izvirnega gradiva na novih nosilcih), 

• kako določiti, do kdaj traja uporabnost kopij zaradi spreminjanja tehnologij, 

• kako določiti delovno gradivo glede na kriterije uporabnosti. 

Pri tem naletimo na paradoks glede kriterija uporabnosti. Starejše kot je 
gradivo, manj se uporablja kot podlaga slike v dnevnoinformativnem programu in v 
drugih programih z aktualno vsebino. Vendar se pri starejšem gradivu poveča njegova 
vrednost, saj živo predstavlja že izbrisani svet (npr. daljši posnetki uličnega prometa, 
stavb, proizvodnje, rudnikov, kmetijske proizvodnje itd.). Vrednost gradiva za 
ponovno uporabo v izbranih oddajah ali vrednost gradiva za raziskovanje se s 
časovnim odmikom bistveno poveča.  

Kako določiti rok hrambe dokumentarnega gradiva? Nikoli ne moremo vnaprej 
vedeti, kaj se bo zgodilo s posnetki krajev v resničnem življenju. Oglejmo si dva 
značilna primera: 

• V arhivu hranimo posnetke, ki so jih posneli naš snemalci v Združenih državah 
Amerike. Ker so stroški letalskih potovanj televizijske ekipe zelo visoki, 
shranimo delovne posnetke. To prekrasno panoramo New Yorka bi lahko 
uporabljali še vrsto let, toda nekega dne se je skupina teroristov odločila, da 
poruši dve markantni stavbi v mestu. Posnetek je postal za potrebe aktualnega 
programa neuporaben, pridobil pa je veliko večjo vrednost za uporabo v 
dokumentarnih filmih, ki predstavljajo mesto skozi zgodovino, saj tega 
posnetka ne moremo več ponoviti. 

• V arhiv pridobimo čudovite posnetke prekrasne zgradbe, ki jo razpis 
»ministrstva za obnovo« skazi v »galaktičnega monstruma«. Posnetki izgubijo 
vrednost aktualne programske vsebine, pridobijo pa na vrednosti za uporabo v 
zahtevnejših oddajah, ki prikazujejo razvoj mesta. Hkrati posnetek pridobi 
status arhivskega gradiva, saj je to pravni dokument, ki dokazuje grehe 
»ministrstva za obnovo«. 
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Vrnimo se ponovno h kriterijem in navodilom FIAT/IFTA, ki so bili pripravljeni, 
da bi preprečili izgubo pomembnega in kopičenje nepomembnega gradiva. Izdelani so 
bili za izvajanje sistemske selekcije. Samo s takšno selekcijo lahko zagotovimo, da ne 
bi po nemarnosti zavrgli tudi potencialno dragocenega gradiva. Pri izvajanju selekcije 
moramo upoštevati, da se sistem oziroma politika selekcije gradiva razlikujeta od 
arhiva do arhiva v skladu z vsebinsko orientacijo posameznega arhiva. Cilj izbora je 
ohranjanje gradiva za praktično uporabo in varovanje kulturne dediščine. 

Gradivo radiotelevizijskih postaj ne obsega samo oddaj, ki jih gledalci vidijo na 
ekranih. Ko se poglobimo v problem, spoznamo, da je vprašanje nekoliko bolj 
zapleteno in da moramo obravnavati vse vrste programskega gradiva. Ni dovolj, da 
ohranimo samo predvajane oddaje, poskrbeti moramo tudi za hrambo izvirnikov, ki 
še niso opremljeni z grafiko za predvajanje, in delovno gradivo oddaj. Čiste verzije 
brez grafike so namreč uporabne tudi za prihodnje namene. Za vsak posamezni 
primer moramo torej razmisliti, katero gradivo je bolj primerno za arhiviranje. Poleg 
tega velja, da bodo arhivirane oddaje v prihodnosti uporabne le, če bodo opremljene 
z vsemi podatki. Zato moramo pri arhiviranju izvirnikov vedno poskrbeti tudi za 
arhiviranje programskih dokumentov o oddajah. 

Med zelo pomembne kriterije za arhiviranje oddaj lahko uvrstimo tudi njihovo 
lastništvo. Poleg lastnih oddaj bomo vedno arhivirali tudi oddaje naše televizijske 
hiše, ki vsebujejo posnetke tujega izvora, vir in lastništvo pa moramo zato navesti v 
spremnih dokumentih. Pri odločanju za brisanje tujih oddaj moramo razmisliti o tem, 
ali se bo v prihodnje pojavila programska potreba, da bi oddajo ponovno predvajali 
ali ponovno odkupili pravice za predvajanje. Velikokrat se tudi zgodi, da se je oddaja 
pri producentu ohranila na zastarelem nosilcu, bila izgubljena ali poškodovana. Z 
brisanjem ali uničenjem omenjene oddaje smo lahko izgubili tudi njeno zadnjo 
kopijo.1  

Avdiovizualno gradivo je posneto na različnih nosilcih in v različnih formatih, 
zato moramo vedno rešiti tudi zelo kompleksna tehnična vprašanja. Pri digitalnih 
datotekah ni več toliko pomembno ali shranimo izvirnike ali kopije, toda še vedno je 
pomembno ali shranimo posnetek predvajane slike, kot so jo videli gledalci, ali pa 
čisto sliko. Pomembno je, da hranimo izvirnike s čisto sliko za kasnejše obdelave. 
Zvočne zapise hranimo na različnih kanalih (izvirni zvok, glasba, efekti, mednarodni 
ton). Ogledne kopije oddaj hranimo v nizki resoluciji in v rokih, ki jih zahteva 
zakonodaja. 

Pri postopkih selekcije moramo upoštevati več kriterijev. Najprej upoštevamo 
potrebe uredništev, ki pripravljajo televizijski program. Koristno je tudi, če arhivi pri 
določanju kriterijev upoštevajo potrebe drugih organizacij na področju izobraževanja 
in kulture. Arhiv mora poskrbeti tudi za to, da so s politiko selekcioniranja gradiva 
seznanjeni vsi zaposleni v delovni organizaciji in da selekcijsko politiko arhiva tudi 
podpirajo.  

Časovna lestvica je pri selekciji dokumentarnega gradiva zelo pomembno 
merilo vrednotenja. Določene posnetke lahko uvrstimo med gradivo dolgoročnega 
pomena že pred objavo, nekatere kasneje, na koncu časovne lestvice pa najdemo 
posnetke, ki jih lahko relativno kmalu po objavi zavržemo. Pri omenjenih dveh vrstah 
posnetkov postavljanje rokov hrambe ni težavno, upoštevati pa moramo težave, ki 

                                                 
1  Na tem mestu moram omeniti, da smo v televizijskih arhivih držav nekdanje Jugoslavije z medsebojnim 

sodelovanjem odkrili že veliko oddaj, ki bi bile drugače izgubljene. 
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nastopijo, ker se največ gradiva znajde nekje vmes med tema dvema skrajnostma. Za 
selekcioniranje dokumentarnega gradiva so zato najpomembnejši trije trenutki: 

• takoj po predvajanju, 

• pet let po predvajanju, 

• ko zastarelost formata nosilcev narekuje izdelavo kopij na novih nosilcih. 

Finančne in operativne omejitve nas pogosto silijo v prehitre odločitve. Zato je 
pomembno, da znamo ločiti med nepotrebnim in potencialno dragocenim gradivom. 
Več možnosti za pravilno odločitev imamo, kadar imamo na voljo več časa za 
odločanje. Pri selekciji gradiva ima arhiv tudi pravico do neupoštevanja uredniške 
odločitve, tako da se lahko samostojno odloči, katero gradivo bo hranil. Pri odločanju 
za hrambo nepredvajanega gradiva nam lahko pomaga tudi razmišljanje o 
potencialnem zaslužku z gradivom. Slednje velja seveda le v primerih, ko je gradivo 
natančno popisano in lahko dostopno. Poleg tega moramo najprej zagotoviti preprost 
dostop do gradiva, ki obsega hitro iskanje, takojšen ogled in ustrezno ureditev vseh 
pravnih vprašanj v zvezi s kopiranjem in predvajanjem gradiva. 

FIAT/IFTA priporoča naslednji seznam kriterijev za hrambo gradiva: 

A – aktualno gradivo zgodovinskega pomena s katerega koli področja, 

B – aktualno gradivo kot podoba oziroma opis nekega kraja, predmeta ali 
naravnega pojava, 

C – intervjuji zgodovinskega pomena, 

D – intervjuji, ki odražajo stališča, mnenja in poglede, značilne za določeno 
obdobje, 

E – igrane in razvedrilne vsebine umetniške vrednosti, 

F – igrane in razvedrilne vsebine, ki ilustrirajo posamezno obdobje družbene 
zgodovine, 

G – kakršno koli gradivo, vključno s komercialnimi oglasi, ki ilustrira razvoj 
televizijske prakse in tehnike. 

Pri kriterijih za selekcijo nepredvajanega gradiva bi morali upoštevati: 

• zgodovinsko vrednost gradiva (pomembnost intervjuvancev ali dogodka),  

• edinstvenost in nenadomestljivost posnetkov (na primer mesto pred naravno 
katastrofo ali etnografsko pomembno gradivo), 

• edinstvenost gradiva, ki iz različnih razlogov ni bilo predvajano (cenzura ali 
nesprejemljivost za okus ali etiko v določenem časovnem obdobju), 

• nadpovprečno kakovost posnetkov, 

• potencialno možnost kasnejše uporabe. 
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FIAT/IFTA priporoča tudi selekcijo glede na zvrst ali po žanrih: 

• vesti, analize vesti in komentarji, aktualne zadeve, 

• dokumentarci, 

• tematski magazini in okrogle mize, 

• dogodki, 

• igrani programi in predstave, 

• razvedrilni programi,  

• tekmovanja, igrice in kvizi, 

• otroški programi, 

• oglasi, reklame in napovedniki, 

• izobraževalni programi, 

• športni programi. 

Znotraj vsakega žanra najdemo še posamezne podrobnosti, ki izdelavo 
klasifikacijske sheme dodatno zapletejo. Pri vesteh, aktualnih zadevah in 
komentarjih razlikujemo pet vrst gradiva:  

• trakovi, s katerih so se oddaje predvajale (danes datoteke),  

• zmontirane oddaje, prispevki,  

• surovo gradivo (to so lahko tudi posnetki, posneti v naglici in vzeti neposredno 
iz kamere), 

• surovo gradivo iz izmenjave, 

• ogledne kopije. 

Že pri vsebinsko dokaj sorodnih magazinskih oddajah in okroglih mizah 
ugotovimo, da tu ni veliko neuporabljenega gradiva, saj se večina teh oddaj snema in 
predvaja v živo. Vsekakor pa moramo biti pozorni na to, da se odločimo za 
arhiviranje celotnih verzij vseh pomembnih intervjujev. Pri igranih programih skoraj 
ni zaslediti nepredvajanih oziroma surovih posnetkov oziroma so zelo redki. Poleg 
tega obstaja tudi zelo majhna verjetnost, da bi jih lahko kdaj potrebovali (izjeme bi 
lahko predstavljali le določeni posnetki z vaj). 

V zadnjem času smo lahko v časopisih zasledili nekaj poskusov nekritičnega 
novinarstva in laičnega vmešavanja v načela stroke, zato je prav, da na tem mestu 
razložimo kriterije krovne organizacije za selekcijo gradiva razvedrilnega program. 
Pri selekciji razvedrilnih oddaj bi moral vsak arhiv, ki je iz ekonomskih ali drugih 
vzrokov prisiljen v selekcijo, paziti, da z opravljenim izborom pokrije: 

• primerke vseh formatov in predstavitev – poljubno izbrane oddaje serij – prvo, 
zadnjo in vsaj eno ali več vmesnih epizod, 

• primerke, ki pričajo o nadgradnji oziroma nadaljnjem razvoju formatov v okviru 
določene serije, 

• programe, ki ilustrirajo nove tehnologije ali produkcijske pripomočke, 
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• primerke, ki nakazujejo razvoj zgodbe (zlasti pri situacijskih komedijah), 

• primerke situacijskih komedij, ki obravnavajo aktualne družbene dogodke in 
afere, in tudi oddaje, ki so s televizijskega zornega kota pomembne ali 
kakorkoli izstopajo na tem področju, 

• oddaje, ki so bile nominirane za nagrade oziroma nagrajene, in tudi oddaje, ki 
so jih kritiki in gledalci izredno slabo ocenili, 

• oddaje, v katerih se pojavljajo znani gostje – to so lahko pogovorne oddaje, 
humoristične oddaje, kvizi, varietejski nastopi, zabavnoglasbene oddaje, 

• oddaje, v katerih gostje v podrobnostih govorijo o svoji karieri ali pomembnih 
dogodkih, 

• oddaje, ki so nastale na nenavadnih ali kako drugače pomembnih oziroma 
znanih lokacijah, 

• pomembne dogodke, 

• video izvedbe dvajsetih najpopularnejših pesmi leta. 

Tudi pri drugih zabavnih oddajah, kot so različna tekmovanja, igrice in kvizi, 
moramo pri selekciji zagotoviti: 

• različne reprezentativne vzorce oddaj (čeprav je izbor določenega števila 
vzorčnih epizod v bistvu naključen), 

• primerke oddaj, ki pričajo o razvoju nekega formata in drugih morebitnih 
spremembah, 

• oddaje, ki ilustrirajo uporabo nove tehnologije ali pripomočkov, 

• oddaje, ki zgovorno pričajo o razvoju in rasti nekega formata v določenem 
časovnem razponu, 

• oddaje, v katerih se pojavljajo znani gosti oziroma pomembne osebe. 

Izobraževalni programi so si lahko zelo različni po obliki in vsebini. V glavnem 
se pojavljajo kot dokumentarci, monotematski prikazi, magazinske oddaje, 
dramatizirani (igrani) programi, ki ilustrirajo izbrane teme, ali računalniško-animirani 
deli programov. Praviloma bi morali shraniti vse predvajane oddaje. Nepredvajane 
posnetke bi morali shraniti le v naslednjih primerih: 

• če tako zahteva producent (zaradi morebitnih novih snemanj v prihodnosti), 

• če tako želi uredništvo ali če dokumentalist na podlagi lastnega znanja in 
izkušenj oceni, da gre za dragoceno gradivo in se ga splača arhivirati, saj se ga 
ne da poustvariti. 

Tudi obseg in pogostnost športnih dogodkov nujno zahtevata selekcijo gradiva. 
Za mnoge posnetke lahko predvidevamo, da je njihova ponovna uporaba zelo 
verjetna, njihova vrednost pa lahko sčasoma doseže zgodovinski pomen. Za lažjo 
selekcijo lahko gradivo razdelimo v podkategorije: mednarodni dogodki, državna 
tekmovanja, inserti športnih poročil, podelitve nagrad in dokumentarne ter 
magazinske oddaje o športu. 
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Po pretresu vseh kriterijev in navodil lahko pripravimo naslednji primer 
decimalne klasifikacije za gradivo televizijskih arhivov: 

 

 8 - SPECIFIČNA DEJAVNOST PODJETJA / ZAVODA 

80 – Produkcija RTV  

  800 - Prosto   

  801 - Prosto  

81 – Produkcija Radio Slovenija  

82 – Produkcija Televizija Slovenija 

 

8220 kriterij selekcije glede na tehnična vprašanja v zvezi z gradivom 

82200 delovno gradivo 

82201 izvirniki 

82202 predvajane oddaje 

82203 digitalne kopije 

82204 zmontirani odlomki; posamezni prispevki, ki so del oddaj 

82205 ločeni zvočni zapisi: izvirni zvok, glasba in efekti 

82206 ogledne kopije predvajanega programa 

82207 varnostne kopije 

82208 kopije delovnega gradiva iz zunanjih virov 

82209 kopije delovnega gradiva za zunanje uporabnike 

 

8221 kriterije selekcije glede na aktualnost gradiva 

82210 aktualno gradivo 

82211 aktualno gradivo zgodovinskega pomena 

82212 aktualno gradivo kot podoba oziroma opis kraja predmeta ali naravnega 
pojava 

82213 intervjuji zgodovinskega pomena 

82214 intervjuji – pogledi na določeno obdobje 

82215 igrane oddaje in razvedrilne vsebine umetniške vrednosti 

82216 igrane in razvedrilne vsebine, ki osvetljujejo neko obdobje 

82217 gradivo, ki ponazarja razvoj TV-prakse in -tehnike, vključno z oglasi 
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8222 žanri 

82220 novice, analize, komentarji, tekoče zadeve 

82221 dokumentarne oddaje 

82222 magazinske in pogovorne oddaje 

82223 dogodki 

82224 drama in umetniški nastopi (performansi) 

82225 razvedrilne oddaje (skupaj z zabavnimi igrami in tekmovanji, kvizi) 

82226 otroške oddaje 

82227 predstavitve, oglasi in reklame, napovedniki 

82228 izobraževalne oddaje 

82229 šport 

 

83 – Produkcija MMC 

84 – Digitalni kanali 

85 – Orkester in glasbena produkcija 

86 – Založba kaset in plošč 

87 – Produkcija 

88 – Oddajniki in zveze 

89 – Prosta šifra (arhiv?) 

Dodajamo še primer smiselne razdelitve gradiva iz razvedrilnega programa, ki 
pa bi se razširila na že šesti nivo: 

82225  razvedrilne oddaje (skupaj z zabavnimi igrami in tekmovanji, kvizi) 

822250  primeri vseh formatov in predstavitev – poljubno izbrane oddaje 
serij – prva, zadnja in vsaj ena ali več vmesnih epizod - A 

822251  primeri, ki pričajo o nadgradnji oziroma nadaljnjem razvoju 
formatov v okviru določene serije, in programi, ki ilustrirajo nove 
tehnologije ali produkcijske pripomočke – A, 

822252  primeri, ki nakazujejo razvoj zgodbe (zlasti pri situacijskih 
komedijah) - A, 

822253  primerki situacijskih komedij, ki obravnavajo aktualne družbene 
dogodke in afere, in tudi oddaje, ki so s televizijskega zornega kota 
pomembne ali kakorkoli izstopajo na tem področju - A, 

822254  oddaje, ki so bile nominirane za nagrade oziroma nagrajene, in tudi 
oddaje, ki so jih kritiki in gledalci izredno slabo ocenili - A, 

822255  oddaje, v katerih se pojavljajo znani gostje – to so lahko pogovorne 
oddaje, humoristične oddaje, kvizi, varietejski nastopi, 
zabavnoglasbene oddaje - A, 
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822256  oddaje, v katerih gostje v podrobnostih govorijo o svoji karieri ali 
pomembnih dogodkih - A, 

822257  oddaje, ki so nastale na nenavadnih ali kako drugače pomembnih 
oziroma znanih lokacijah ali ob pomembnih dogodkih - A, 

822258  izbor najbolj priljubljenih - A, 

822259  oddaje izven omenjenih kategorij – 2, 5 let.  

Prvih devet skupin bi sodilo v skupino A2, gradivo izven omenjenih kategorij pa 
bi sodilo med dokumentarno gradivo, ki ga hranimo nekaj let3, nato pa opravimo 
ponovno selekcijo. Prikazani primer nam pokaže, da bi morali razmisliti o izločitvi 
vsaj enega nivoja oziroma združitvi posameznih nivojev. Priložnosti je več, potrebno 
bo doseči le skupno strinjanje in potrditev. 

 

3  ZAKLJUČEK 

Poročilo o problemih klasifikacije z roki hrambe v arhivu RTV-organizacije lahko 
zaključimo z ugotovitvijo, da so nam kriteriji, merila in navodila ter praktične 
izkušnje pri delu z gradivom bolj ali manj zbistrili sliko, in to naj bi postalo ogrodje 
za nadaljevanje dela. S tem smo napravili prvi korak k zastavljenemu cilju. Bistveno 
težji bo drugi korak, saj moramo k sodelovanju pridobiti strokovnjake z drugih 
področij dela v organizaciji. Zavedati se moramo, da bomo zastavljeni cilj težko 
uspešno zaključili, saj nas že Andre Malraux, ki smo ga citirali v uvodu v poročilo, 
lepo opozori, da je v sodobnem času težko določiti že to, kar se nahaja na 
posameznih straneh  igrišča. Mogoče so zato krivi stadioni, ki so zgrajeni v krogu. 
Zato vsak gleda na prizorišče s svojega zornega kota. Vsekakor moramo dodeliti 
Linhartu priznanje za veliko delo, ki ga je opravil v takratnem času. Hkrati pa lahko 
tudi vzkliknemo: »Blagor njemu, saj je živel v obdobju razsvetljenstva.« Zanima nas 
samo še to, kako bodo prihodnji zgodovinarji poimenovali našo dobo.   
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2  A – arhivsko gradivo, ki ima trajni pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajni pravni interes. 
3  2, 5, 10 let in več. Po dveh ali petih letih se lahko ponovno odločimo, ali gradivo še hranimo (nekatero gradivo 

je odvisno tudi od praktičnih sprememb in mandatov – npr. seje vlade, zasedanja ustavnega sodišča; delovni 
posnetki teh sej s spremembami v zasedbi izgubijo aktualnost, so pa nepogrešljivi pri pripravi dokumentarnih 
oddaj oziroma portretov pomembnih osebnosti). Poleg omenjenih rokov je za televizijske arhive zelo pomembna 
oznaka T – trajno dokumentarno gradivo, ki ga hrani televizijski arhiv dlje časa in ga potrebuje za pokrivanje 
svojih osnovnih dejavnosti.  

http://www.gov.si/cvi/slo/sris/projekti/spis/klasifikacijski_nacrt.htm
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SUMMARY 

Aleksander LAVRENČIČ∗ 

THE ATTEMPT OF THE HISTORY OF CARNIOLA OR HOW TO IMPLEMENT 
CLASSIFICATION PLANS WITH RETENTION PERIODS AT THE PUBLIC SERVICE RTV 

SLOVENIJA (RADIO-TELEVISION OF SLOVENIA) 

A classification scheme with retention periods is a base precondition for 
implementing electronic management and storage of records in digital form. Public 
service Radio-television Slovenia is required by the law to prepare a classification 
plans with retention periods for the documents and materials. We need to find an 
appropriate solution for all types of materials – from business documents to the 
contributions online. Retention periods must be in accordance with the current 
legislation and business needs. Classification of television materials must be prepared 
in accordance with the guidelines of the Archives of the Republic of Slovenia and the 
instructions of the International Federation of Television Archives. 

The recommended standards and procedures for selection and preservation of 
television programme material were published by the International Federation of 
Television Archives FIAT/IFTA to ensure that no material of potential value is 
discarded. Selection policies vary between different archives, according to their 
structures and objectives. The aim of selection will thus be preservation of material 
for both operational and cultural purposes. All types of programme material should 
be covered. That means transmitted programmes and untransmitted material, 
especially in the areas of news and factual programmes. The need to transfer 
material due to the obsolescence of a format may also have implications for 
selection policy. Copies of the actual transmission in law resolution should be kept as 
record for as long as company policy or national law or regulations impose. In order 
to minimise the errors in selection, a wide spectrum of views should be taken into 
account as part of the process. Each archive should ensure that its policy is 
communicated to, understood and positively endorsed by the whole organisation of 
which it is a part. The time scale in which selection is made is also important. Some 
material can be identified as of long term archival importance even in advance of 
transmission and, at the opposite end of the scale, some material can be discarded 
very soon after transmission. A large proportion of output, however, falls between 
these two extremes.  

 In a broadcasting organisation the main reason for retention will be potential 
retransmission of the material, in whole or in part, and research for future 
programmes or corporate analysis. A list of selection criteria may be as follows: 

A Actuality material of historic interest in all fields. 

B Actuality material as a record of a place, an object or a natural 
phenomenon. 

C Interview material of historic importance. 

D Interview material indicative of opinions or attitudes of the time. 

                                                 
∗  Aleksander Lavrenčič, documentalist researcher, Department for archiving and records of TV Slovenia, 
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E Fictional and entertainment material of artistic interest. 

F Fictional and entertainment material illustrative of social history. 

G Any material, including commercial and presentational, illustrative of the 
development of televisual practices and techniques. 

Selection criteria for untransmitted material should take account of the historic 
value of the material, the uniqueness of certain irreplaceable images, the uniqueness 
of material omitted from transmission for reasons of censorship or taste, the 
exceptional quality of certain images and reuse potential, either as stock-shots or for 
possible re-editing of the programme. 

The selection recommendations by genre may be as follows: 

• news, news analysis and comment, current affairs, 

• documentaries, 

• topical magazines and discussions, 

• events, 

• drama and performances, 

• entertainment programmes, 

• game shows an quizzes, 

• children’s programmes, 

• presentation links and commercials, 

• educational programmes, 

• sports  

According to all these instructions, recommendations and guidelines, the 
template for classification scheme for television materials is as follows: 

 

8 – The specific activity of the company/institution  

 

80 – RTV production  

800 - Free 

801 - Free  

81 – Radio Slovenia production  

82 – Television Slovenia production 

 

8220 technical considerations 

82200 untransmitted work materials 

82201 masters 

82202 transmission programmes 
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82203 copies 

82204 edited parts of the programmes 

82205 separated sound records 

82206 copies of television programmes in low resolution 

82207 security copies 

82208 copies of work materials from the outside origines 

82209 copies for outside users 

 

8221 selection criteria for actuality 

82210 Actuality material 

82211 Actuality material of historic interest in all fields 

82212 Actuality material as a record of a place, an object or a natural 
phenomenon 

82213 Interview material of historic importance 

82214 Interview material indicative of opinions or attitudes of the time 

82215 Fictional and entertainment material of artistic interest 

82216 Fictional and entertainment material illustrative of social history 

82217 Any material, including commercial and presentational, illustrative of 
the development of televisual practices and techniques 

 

8222 genres 

82220 news, news analysis and comment, current affairs, 

82221 documentaries, 

82222 topical magazines and discussions, 

82223 events, 

82224 drama and performances, 

82225 entertainment programmes, game shows an quizzes, 

82226 children’s programmes, 

82227 presentation links and commercials, 

82228 educational programmes, 

82229 sports 

 

83 – Multimedia centre production 

84 – Digital channels 

85 – Orchestra and music production 
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86 – Publisher of records 

87 – Production - Teche 

88 – Transmitters and communications 

89 – Free (Archives?) 

We know that we will spend a lot of hours on difficult job how to catch radio-
television tiger into its cage, that means that we have to put together the demands 
of administration and different media such as radio, television and specially new 
medias. And finally, it’s hard to implement precise rules in this strange times, when 
left is not on the left, right not on right and centre not in the middle. God bless 
Slovenian dramatic Mr. Anton Tomaž Linhart – he lived in the period of the 
Enlightenment. 

 


