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UPORABNIKU PRIJAZEN ARHIV – DOSTOP DO FILMSKEGA 
ARHIVSKEGA GRADIVA TV SLOVENIJA 

Izvleček: 
TV-arhiv in dokumentacija hrani veliko količino oddaj, prispevkov, filmov, reportaž in drugih filmskih 
zapisov, ki so nastali v dobrih 55 letih delovanja nacionalne 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, 
spoznavajo svoj domači kraj, ali pa so se slučajno znašli v enem od naših številnih prispevkov v TV 
dnevniku. V prispevku smo poskušali prikazati postopek izdaje arhivskega gradiva končnemu 
uporabniku, omejitve, s katerimi se soočajo sodelavci TV-arhiva in dokumentacije pri svojem delu ter 
orisati smernice trženja arhivskega gradiva v prihodnosti.  
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Abstract:  
User Friendly Archives – Access to Film Archives of TV Slovenia 

The archives of TV Slovenia keeps an abundance of shows, broadcasts, films, reports and other film 
recordings from more than 55 years of Slovenian television. Archival footage has an important 
documentary as well as cultural and historical value for a variety of users, including scientists, 
teachers and professors, researches from various fields, and individuals who are interested in the past, 
wishing to learn about their hometown or may have accidentally appeared in one of our innumerable 
news reports. This paper conveys the procedure of issuing archived material to the end user and the 
limitations faced in our work, while also outlining the trends of our work in the future. 
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1 UVOD 

Stara modrost pravi, da se je dobro stvari lotiti na začetku, da bi lahko brez 
zapletov prišli do konca. Začeti neko dejavnost, aktivnost ali opravek na sredi, pa naj 
bo to v službi, doma ali pa kje drugje, lahko privede do nepotrebnih zamud, 
dodatnega dela ter nejasnosti. Tako je tudi v našem primeru. Za korektno 
predstavitev interakcije televizijskega arhiva1 z zunanjimi2 uporabniki je potrebno 

                                                 
∗  Rok Omahen, stalni honorarni sodelavec – dokumentalist raziskovalec, TV-arhiv in dokumentacija, RTV Slovenija, 

Kolodvorska 2-4, 1550 Ljubljana, Slovenija, kontakt: rok.omahen@rtvslo.si.  
1  V pričujočem delu se enakovredno uporablja izraz »televizijski arhiv« za TV-arhiv in dokumentacijo, oz. krajše 

TV-dokumentacijo.  
2  Največji del uporabnikov storitev televizijskega arhiva so tako imenovani notranji uporabniki. To so stalni in 

občasni sodelavci Televizije Slovenija, Radia Slovenija ter Multimedijskega centra MMC, pa tudi ostalih enot pod 
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najprej pogledati nekaj teoretskih izhodišč s področja upravljanja arhivov, 
komuniciranja z javnostjo pa tudi trženjskih osnov s poudarkom na trženju v 
kulturnih ustanovah. Spremembe v trendih uporabe arhivskega gradiva s strani 
zunanjih uporabnikov prikazujemo za obdobje zadnjih osmih let, na podlagi 
podatkov, ki so nam dostopni.   

 

2 MED TEORIJO IN PRAKSO 

 2.1  Zakonodaja in predpisi 

Poznavanje zgolj arhivistike že dolgo ni dovolj za kvalitetno opravljeno 
arhivistovo delo. Tudi zaposleni v TV-arhivu in dokumentaciji pri svojem delu 
opažamo potrebo po širšem spektru znanja. Za nemoten delovni proces je potrebno 
poznavanje številnih, morda na videz malenkosti, ki pa so še kako pomembne. Med 
drugim je potrebno poznati zakonodajo, ki ureja področja našega delovanja, najprej 
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) iz leta 2005, Zakon o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) iz leta 2006 ter Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) iz leta 2007.  

Veljavni zakon o RTV Slovenija (ZRTVS-1, 2005) na nekaterih mestih 
opredeljuje pomen arhiva in hrambe arhivskega gradiva. Dejavnost RTV Slovenija po 
tem zakonu obsega javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, s 
poudarkom na ustvarjanju, pripravljanju, arhiviranju in oddajanju  dveh nacionalnih 
televizijskih programov, treh nacionalnih radijskih programov, radijskih in 
televizijskih programov regionalnih centrov ter programov za avtohtone manjšine v 
Republiki Sloveniji in za Slovence izven meja matične domovine ter program za tujo 
javnost. Naloge televizijskega arhiva zakon natančneje določa v 6. členu, kjer je 
določena tudi raba arhivskega gradiva. RTV Slovenija je tako »dolžna trajno ohranjati 
svoje arhivsko gradivo 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, 2005). Isti člen 
opredeljuje tudi rabo arhivskega gradiva, ki jo ločuje, glede na namen, na 
nekomercialno in komercialno, pri čemer slednjo določa tudi 14. in 15. člen tega 
zakona, ki govori o tržnih dejavnostih3 RTV Slovenija.  

RTV Slovenija zagotavlja varstvo lastnega arhivskega gradiva4 skladno z 62. 
členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih5. 
Najpomembnejši del arhivskega gradiva obsega filmsko arhivsko gradivo6, ki nastaja 

                                                                                                                                               
okriljem RTV Slovenija, ki ustvarjajo različne oddaje ter prispevke in se pri tem poslužujejo storitev TV-
dokumentacije. Zunanji uporabniki so vsi tisti, ki uporabljajo arhivsko gradivo, ki ga hrani TV-dokumentacija za 
različne namene, ki niso v neposredni povezavi z dejavnostjo RTV Slovenija.    

3  Tržne dejavnosti RTV Slovenija so trženje oglaševalskega časa in trženje programov; tehnične in 
telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe; dajanje oddajne infrastrukture in drugih 
nepremičnin v najem; založniška in koncertna dejavnost; tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi 
programskimi storitvami ter ne nazadnje komercialna uporaba arhivskega gradiva (ZRTVS-1, 2005).  

4  V zakonu je arhivsko gradivo opredeljeno kot »dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo 
ali trajen pomen za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili pristojnih arhivov« (ZVDAGA, 2006). 

5  62. člen ZVDAGA omogoča osebam javnega prava lastno hrambo in varstvo arhivskega gradiva, na podlagi 
dovoljenja, ki ga izda minister, pristojen za arhive. 

6  Po 43. členu ZVDAGA so filmsko arhivsko gradivo »zmontirani originalni slikovni in tonski negativ filma, posnet 
na filmskem traku, in ena projekcijska kopija istega filma ter filmi, posneti na digitalnih ali analognih nosilcih, 
ki jih izdelajo slovenski ali tuji producenti oziroma so izdelani v koprodukciji slovenskih in tujih producentov v 
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že od začetkov oddajanja Televizije Ljubljana v letu 1958 (nekaj poskusnih oddaj je 
nastalo že leto poprej), pa vse do današnjih dni. Enako pomemben je tekstovni del 
arhiva, v katerem hranimo skoraj 150.000 arhivskih srajčk s podatki o predvajanjih 
ter scenarijih in scenosledi posameznih oddaj. Pri svojem delu upoštevamo temeljna 
načela hrambe gradiva, opredeljena v členih 3 do 7 ZVDAGA. To so: načelo 
ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine, načelo 
trajnosti (zagotavljati se mora trajnost gradiva oz. trajnost reprodukcije njegove 
vsebine), načelo celovitosti (hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati 
nespremenljivost in integralnost dokumentarnega gradiva oz. reprodukcije njegove 
vsebine, urejenost dokumentarnega gradiva oz. njegove vsebine ter dokazljivost 
izvora dokumentarnega gradiva), načelo dostopnosti (gradivo mora biti zavarovano 
pred izgubo ali okrnitvijo celovitosti ter dostopno pooblaščenim uporabnikom) ter 
načelo varstva kulturnega spomenika, po katerem je arhivsko gradivo kot tako 
kulturni spomenik (ZVDAGA, 2006).   

Uporaba javnega arhivskega gradiva je, skladno s 63. členom ZVDAGA, na 
podlagi pisne zahteve, v kateri uporabnik navede namen uporabe gradiva ter druge 
podatke, potrebne za dostop do gradiva, omogočena vsakomur.  

Med izzivi novejšega časa je vedno večje zavedanje pomena upoštevanja 
avtorskih pravic7 posameznih ustvarjalcev avdiovizualnih del8. Dosledno upoštevanje 
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah zna biti zamudno v mnogih primerih, vendar 
lahko le z upoštevanjem zakonskih določil delujemo tako v interesu širše javnosti, 
kot tudi ustvarjalcev avdiovizualnih del. Več dela je potrebnega pri urejanju 
avtorskih pravic za starejša dela iz začetnih obdobij televizije, še posebej v primerih, 
ko je potrebno zaradi smrti avtorjev iskati dediče, ki so lahko znani ali pa tudi ne, pa 
tudi z vidika pripravljenosti dedičev po ureditvi oz. prenosu materialnih avtorskih 
pravic na RTV Slovenija. Težave se pojavijo pri sodobnih medijih, kot je svetovni 
splet, saj v času nastanka gradiva še ni obstajal, tako tudi uporaba na spletu ni bila 
predvidena (Omahen, 2013). Podobne težave lahko pričakujemo tudi v prihodnosti, 
saj ZASP v 79. členu med drugim določa, da je »nično določilo, s katerim avtor 
prenaša na drugo osebo materialne avtorske pravice za neznane oblike uporabe 
svojega dela«, kar vključuje tudi nosilce, ki v trenutku podpisa pogodbe še ne 
obstajajo (ZASP-UPB3, 2007).  

 

2.2 Dostopnost arhivskega gradiva 

V luči današnjega časa je pričakovati vedno večje odpiranje arhivov navzven. 
Kulturne ustanove v Sloveniji in po svetu se odpirajo in vabijo ljudi, da jih obiščejo 
ali spoznajo njihovo delo ter storitve na takšen ali drugačen način.  

                                                                                                                                               
Republiki Sloveniji in veljajo za slovenski film«. Poleg omenjenega so arhivsko gradivo tudi »druga avdiovizualna 
dela, ki na podlagi veljavnih predpisov veljajo za slovenska«. 

7  Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, iz katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja 
(moralne avtorske pravice), izključna premoženjska upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga 
upravičenja avtorja (druge pravice avtorja) (ZASP-UPB3, 2007). Zaščita avtorskega dela kot duhovnega dobrega 
temelji na njegovi individualnosti (saj vsebuje avtorjeve poteze). Avtorsko delo v popolnosti ne more biti 
individualno, ker avtor črpa svoje ideje iz splošne kulturne dediščine, kamor svoje delo tudi vrača (Štempihar, 
1960; cv: Repanšek, 2009).  

8  Avdiovizualna dela, opredeljena v 103. členu ZASP-UPB3 (2007), so »kinematografski, televizijski, risani filmi, 
kratki glasbeni videofilmi, reklamni in dokumentarni filmi ter druga avdiovizualna dela, izražena v obliki 
zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana«.  
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Tudi v Strategiji razvoja RTV Slovenija 2011–2015 je dostopnost do arhivov 
opredeljena med ključnimi elementi poslovnega modela za prihodnje obdobje. 
Strategija (2011, str. 22) predvideva »dostop do vseh oddaj na zahtevo v standardni 
resoluciji in javno mediateko v internetni resoluciji z dostopom na zahtevo in 
možnostjo (eventualnega komercialnega) naročila v višji resoluciji, ob spoštovanju 
avtorskih pravic«.  

Arhivsko gradivo9 je unikatno, to je lahko prednost, a tudi svojevrsten izziv, ko 
ga želimo dati na voljo v znanstvene, raziskovalne, kulturne ter druge namene 
(Novak, 2000). V televizijskem arhivu predstavlja precejšnjo oviro proces 
digitalizacije10, ki je še v povojih. Fizični nosilec, na katerem je velika večina naše 
filmske kulturne dediščine, je namreč klasični film, ki se je, pri pravilnih pogojih 
hrambe, izkazal kot najobstojnejši11 v smislu zagotavljanja trajne hrambe gradiva, 
toda z vidika praktičnosti zaostaja za potrebami sodobnega sveta. Z zaključkom 
procesa digitalizacije bo dostop do arhivskega filmskega gradiva bistveno lažji, saj bo 
dostopen praktično s klikom miške12, seveda v skladu z veljavno zakonodajo in 
predpisi. Prednost digitalizacije je tudi v zagotavljanju trajnosti gradiva, saj se 
digitalni posnetek, ne glede na število predvajanj, ne obrablja, kot se to dogaja pri 
filmskem traku ali arhivskih kasetah13. Prav tako je življenjska doba digitaliziranega 
filma neomejena, upoštevajoč ustrezno fizično varstvo arhivskih strežniških sistemov 
kot tudi rezervnih sistemov, ki predstavljajo dodatno varovalko v primeru 
poškodovanja ali uničenja primarnega sistema.  

Končan proces digitalizacije pa seveda ni dovolj, da uporabniki prepoznajo 
vrednost arhivskega gradiva, ki ga hranimo. Uporabnika moramo seznaniti o obstoju 
arhivskega gradiva in mu ponuditi možnost iskanja po arhivski bazi, saj bo le tako 
lahko spoznal obseg gradiva, njegovo vsebino in možnosti za razne raziskave, ki jih 
gradivo omogoča. Po zgledu drugih arhivov bomo tudi pri nas morali razmisliti o 
razvoju iskalnika po arhivskem gradivu, najbližji ekvivalent temu pri »klasičnih«14 
arhivih bi bil vodnik po fondih in zbirkah15. Iskalnik po našem arhivu, ki bi bil 
namenjen širši javnosti, v tem trenutku še ne obstaja, vsekakor pa bi z njegovim 
obstojem lahko opozorili uporabnike na širok vsebinsko-tematski razpon filmskega 
arhivskega gradiva, ki se zaenkrat še »skriva« pri nas. Možnost rešitve se ponuja v 
nadgradnji in preoblikovanju internega iskalnika po arhivskem gradivu, ki služi 

                                                 
9  Novak (2000, str. 49) opredeljuje pod pojmom arhivsko gradivo »izvirno ali reproducirano dokumentarno 

gradivo, ki ima trajen pomen za znanost ali kulturo, in sicer ne glede na to, kdaj, kje in pri kom je nastalo«.  
10  Med prednostnimi področji razvoja RTV Slovenija, opredeljenih v Strategiji razvoja za obdobje 2011–2015 je med 

ključnimi tehnološkimi politikami opredeljena digitalizacija radijskih in TV-arhivov in izgradnja multimedialne 
mediateke na nivoju RTV Slovenija.  

11  Filmski trak je »še vedno eden najbolj stabilnih arhivskih medijev, ki vzdrži tudi 100 let in več« (Blatnik, 2009, 
str. 178). Predvajalna tehnika za film je praktično enaka od začetkov filma, medtem ko je bilo od leta 1956 
vpeljanih že več kot 75 različnih video formatov (Blatnik, 2009).  

12  Dostopnost elektronskega spletnega arhiva nasproti klasičnemu je vsakomur očitna. Potreba po digitalizaciji 
gradiva je stvar ne le televizijskega arhiva, temveč tudi drugih institucij, ki hranijo gradivo starejšega nastanka. 
Nevarnost, ki se lahko pojavi pri spletnem arhivu, je v pretirani komercializaciji (oglaševanju), ta se lahko 
pojavi ob nezadostnem financiranju projektov digitalizacije, zato so inštitucije primorane v iskanje novih virov 
financiranja (Štor, 2005).   

13  V današnjem času se opušča snemanje na kasete, saj se uporabljajo v glavnem digitalne datoteke, ki se hranijo 
na strežniških sistemih. Prevladujoč format kaset, ki se sočasno z uvajanjem digitalizacije uporablja, so kasete 
MPEG IMX Betacam ter kasete v tehnologiji visoke ločljivosti (HD) HDCAM (Omahen, 2013). 

14  Pod nazivom klasični arhiv imamo v mislih arhiv v tradicionalnem pomenu besede, to je arhiv, ki hrani razne 
listine in dokumente, v pretežni meri na papirju in podobnem materialu.  

15  Novak (2000) uvršča vodnike po fondih in zbirkah med najpomembnejše pripomočke za raziskovanje arhivskega 
gradiva na nivoju arhivskih fondov in zbirk v arhivih.  
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zaposlenim v arhivu kot tudi ostalim sodelavcem televizije. Nadgradnja v sistem 
iskanja po arhivskem fondu za zunanje uporabnike bo morala biti premišljena, saj bo 
potrebno presoditi, katere informacije naj bodo vidne javnosti in katere ne – tako z 
vidika varovanja avtorskih pravic ustvarjalcev, morebitnih poslovnih tajnosti ter 
varovanja osebnih podatkov kot ne nazadnje z upoštevanjem koncepta »uporabniku 
prijaznega arhiva«, saj so nekateri podatki, ki so potrebni za delo dokumentalista v 
arhivu, lahko zunanjemu uporabniku odveč in bi bili kvečjemu moteči ter bi 
zmanjševali preglednost podatkov.  

 

2.3  Trženje kulture 

Trženje ali marketing16 običajno povezujemo s pridobitnimi dejavnostmi 
privatnega sektorja, kar pa ne pomeni, da marketing ni prisoten tudi v kulturi. 
Marketinški koncept se je v svetu uveljavil v 50. letih 20. stoletja; tudi na območju 
nekdanje Jugoslavije lahko opazimo marketinške elemente od tega časa dalje 
(Pavičić, Alfirević, Aleksić, 2006; Podnar, Golob, Jančič, 2007). Kotler (2004, cv: 
Podnar, Golob, Jančič, 2007, str. 10) opredeljuje marketing z dveh vidikov – 
družbenega in upravljavskega. Po družbeni opredelitvi je marketing »družbeni 
proces, ki omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo to, kar potrebujejo in 
želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke in storitve, ki 
imajo vrednost«. Z upravljavskega vidika opredeljuje marketing kot »umetnost in 
znanost izbire ciljnih trgov in privabljanje, ohranjanje in razvijanje potrošnikov s 
pomočjo ustvarjanja, dostavljanja in komuniciranja superiorne vrednosti za 
potrošnika«. Marketing v kulturnih ustanovah je mlajšega izvora kot marketing v 
podjetjih in je prisoten v naši okolici nekje od 80. let prejšnjega stoletja. 
Tridesetletni zamik je v veliki meri posledica strukture financiranja neprofitnih 
organizacij, ki so se v precejšnji meri financirale iz državnega proračuna, tako da 
tovrstne organizacije niso bile prisiljene iskati donatorjev ali sponzorjev. Z 
zmanjševanjem sredstev za kulturo pa so bile primorane v iskanje novih finančnih 
virov, pri čemer se je pokazala tudi potreba po trženju (Pavičić, Alfirević, Aleksić, 
2006). Vloga marketinga v organizacijah s področja kulture je tudi v popularizaciji in 
predstavitvi njihovega dela ter krepitvi zavedanja pomena inštitucije v javnosti 
(Branković, 2011). Na primeru Arhiva Vojvodine (Srbija) lahko vidimo pomen 
prisotnosti v medijih, saj ravno pojavnost v medijih omogoča večjo prepoznavnost 
arhiva (Branković, 2011). Prednost TV-arhiva je vsaj v tem segmentu več kot očitna.  

Do podobnih ugotovitev so prišli še v enem srbskem arhivu, v Požarevcu, kjer 
izpostavljajo marketing kot način promoviranja kvalitete inštitucije ter razlik 
nasproti drugim istovrstnim organizacijam (Nikolić, 2012).  

Pri razvoju (novih) tržnih produktov17 se moramo najprej vprašati, kaj v tem 
trenutku ponujamo našim uporabnikom, in šele po tehtnem premisleku načrtovati 

                                                 
16  Marketing ima svoje prednosti pa tudi omejitve, na kar je opozoril Spahić (2001, str. 64-65) v svojem 

razmišljanju: »Marketing torej ni čarobna palica, ki bi sama po sebi reševala vse probleme, temveč prej 
metodologija zasnove in osmišljanja dejavnosti. Kot svojo logistično bazo uporablja spoznanja skoraj vseh 
relevantnih znanstvenih disciplin. Zato je marketing filozofija pobude, ne prepuščanja stihiji, filozofija 
neprestanega izumljanja novih zapeljivih oblik čim kvalitetnejšega zadovoljevanja potreb porabnikov in čim 
boljših materialnih temeljev nosilca dejavnosti. V marketingu ni mogoče sprejeti nobene odločitve spontano, 
ampak šele po raziskovanju in prepoznavanju vseh relevantnih parametrov«.  

17  Produkt se opredeljuje kot vse tisto, kar organizacije ali posamezniki lahko ponudijo posamezniku, da bi slednji 
s tem zadovoljil svojo konkretno potrebo ali željo. Produkt je običajno definiran kot fizično otipljiv predmet, v 
primeru institucij, ki delujejo na področju kulture, pa tudi kot neotipljiv: npr. različne usluge zaposlenih v 
kulturnih ustanovah, kot so nasveti arhivskih ali knjižničnih delavcev, priporočila (pomoč in svetovanje pri 
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nadaljnji razvoj. Cenovni cilji18, ki izhajajo iz načela dobrega gospodarjenja, nam 
morajo biti vedno v mislih, saj ne smemo poslovati z izgubo, po drugi strani pa nas ne 
sme zavesti želja po zaslužku. Ustvarjati dobiček pri prodaji arhivskega gradiva 
osebam, ki ga želijo uporabljati v svoje privatne (netržne) namene, nam poraja 
vprašanje etičnosti, ne nazadnje zato, ker so ti isti ljudje tudi plačniki RTV-
prispevka.  

Pri svojem delu moramo slediti in se prilagajati tehnološkemu razvoju. Tako kot 
se je zgodil prehod z video (VHS) kaset na digitalne pomnilniške medije v obliki DVD-
jev, lahko pričakujemo, da bodo naši uporabniki od nas pričakovali arhivsko gradivo v 
obliki datoteke, ki jo bo možno prenašati s prenosnimi spominskimi mediji (usb-
ključi, spominskimi karticami ipd.) z računalnika na računalnik oz. med predvajalniki 
ter po spletu. 

 

2.3.1 »Kar nič ne stane, ni nič vredno«19 

Pri oblikovanju cene produktov je potrebno ravnati premišljeno. Naj se sliši še 
tako nenavadno, je prenizko postavljena cena lahko enako problematična kot 
previsoko določena cena, saj uporabnik doživlja ceno kot merilo vrednosti tistega, 
kar se mu nudi (Pavičić, Alfirević, Aleksić, 2006). Oblikovanje primerne cene je 
potrebno tudi zaradi zaposlenih v kulturnih ustanovah, saj se lahko posameznik čuti 
prizadetega, če sodi, da je njegovo delo cenjeno prenizko. Po drugi strani lahko 
pričakujemo negodovanje končnih uporabnikov zaradi – po njihovem – previsokih cen 
arhivskih storitev, to pa izhaja iz splošne percepcije ljudi, da morajo biti storitve 
kulturnih ustanov (naj gre za knjižnice, muzeje ali pa arhive) brezplačne (Pavičić, 
Alfirević, Aleksić, 2006).  

Na reduciranje javnih arhivov na funkcijo javnih servisov se je kritično odzval 
P. P. Klasinc (2001, str. 187) ob sprejemanju cenikov pristojnega ministra za arhive z 
besedami »… potem smo arhivi samo 'enostavne fotokopirnice', če ne samo službe, ki 
iščejo posamezno gradivo in morajo biti za uporabnike stalno na razpolago ter 
izpolnjevati vse njihove želje«.   

Nedavno smo v knjigi z naslovom Sposobnost prepričevanja – kako nas kupujejo 
in prodajajo, zasledili zanimiv primer. Avtor R. Levine povzema besede R. Cialdinija 
(1960, cv: Levine, 2007, str. 160), ki opisuje, kako časovna stiska vpliva na človekovo 
dojemanje o pomanjkanju: predmeti, za katere smo prepričani, da so težje 
dosegljivi, se nam zdijo vrednejši. V poskusu, ki ga navaja avtor, so skupino ljudi 
razdelili na dve manjši skupini in posameznikom razdelili zavitke piškotov s 
čokoladnim posipom. Polovici oseb so dali zavojčke z desetimi piškoti, drugi polovici 
pa zavojčke z dvema. Tistim, ki so imeli v zavojčku le dva piškota, sta se ta zdela 
bolj okusna in mikavna, zato so menili, da bi piškoti morali biti dražji.  

                                                                                                                                               
izdelavi raznih izdelkov, diplomskih nalog, disertacij, strokovnih člankov in podobno) (Pavičić, Alfirević, Aleksić, 
2006).  

18  Pri oblikovanju cene produktov v kulturnih inštitucijah dobiček ni na prvem mestu. Pridobljena sredstva so tako 
v prvi meri namenjena pokritju stroškov in razvoju inštitucije ter njenih programov (Pavičić, Alfirević, Aleksić, 
2006).  

19  Naslov podpoglavja je povzet po istoimenskem prispevku, ki ga je P. P. Klasinc predstavil na konferenci v 
Radencih pred leti.  
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Trženje piškotov na eni in storitev kulturnih ustanov na drugi strani sta seveda 
dva popolnoma različna koncepta, ne bo pa škodilo, če imamo rezultate tega 
preizkusa v mislih, ko poskušamo ovrednotiti različne storitve, ki jih ponujamo.   

Trenutno bi težko govorili o obstoju koncepta načrtnega trženja in prodaje 
arhivskega gradiva TV Slovenija. V bodoče bi bilo smiselno razmisliti tudi v tej smeri, 
saj sodobne smernice na področju delovanja kulturnih ustanov to omogočajo, kot 
tudi trenutno veljavna Strategija razvoja RTV Slovenija za obdobje 2011–2015. Glede 
na nezavidljive gospodarske razmere v državi bi se lahko, vsaj v prvem obdobju, 
zadovoljili z načelom nulte rasti pri prodaji arhivskega gradiva, pri čemer bi skušali 
obdržati povprečje prodaje arhivskega gradiva na nivoju zadnjih let, ob izboljšanju 
gospodarskih napovedi pa temu primerno prilagodili naše cilje in pričakovanja.   

 

3 UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA TV SLOVENIJA 

Zgodi se, da moramo zavrniti prošnjo za uporabo arhivskega gradiva, saj 
uporabniki izrazijo željo po gradivu tuje produkcije (v glavnem gre za tuje igrane ali 
dokumentarne filme ter oddaje). TV Slovenija lahko, skladno z zakoni, predpisi in 
posameznimi pogodbami z ustvarjalci trži le lastno arhivsko gradivo. Ločujemo med 
zasebno in komercialno rabo arhivskega gradiva. Zasebna ali nekomercialna raba je 
brezplačna, plačuje se poizvedba in presnemavanje. Med nekomercialno rabo 
uvrščamo znanstveno raziskovanje (raziskovalne, diplomske, seminarske in druge 
naloge), kulturno dejavnost, izobraževalno dejavnost (muzeji, arhivi, galerije, šole, 
zavodi, humanitarne organizacije, društva in podobne organizacije) ter zasebnike (za 
lastni arhiv). Pod komercialno uporabo uvrščamo rabo arhivskega gradiva TV 
Slovenija za komercialne in kabelske televizije, radijske postaje, avdio in video 
založbe, zunanje produkcije, oglaševalske agencije, gospodarske organizacije, 
državne ustanove in zavode, politične organizacije, podjetnike in druge, ki so tržno 
usmerjeni  (Poslovni pogoji, 2013).  

 
Preglednica 1: Število sklenjenih pogodb med RTV Slovenija in zunanjimi uporabniki. Vir: 
Leskovar, 2013.  

 
 

 

 2006 
in 

2007 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
do 

31.10. 

skupaj 

fizične osebe 129 77 67 55 34 45 36 443 

pravne osebe 153 76 56 55 45 44 40 469 

komercialni 
namen 

19 4 2 1 3 5 0 34 

skupaj 301 157 125 111 82 94 76 946 
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V preglednici prikazujemo število sklenjenih (in realiziranih) pogodb20 med RTV 
Slovenija in zunanjimi uporabniki televizijskega arhiva za obdobje zadnjih osmih let. 
Za obdobje 2006 in 2007 imamo na voljo podatke za obe leti skupaj, zato za potrebe 
pričujočega dela predpostavljamo, da je bilo število realiziranih pogodb v obeh letih 
približno enakomerno razporejeno.  

Pri analizi podatkov, ki so nam na voljo, ugotavljamo za obdobje do leta 2008 v 
primerjavi z leti po tem razmeroma visok delež realiziranih pogodb, kar je po vsej 
verjetnosti posledica kasnejšega splošnega poslabšanja gospodarskega stanja v 
državi, negotovosti zaradi svetovne gospodarske krize ter posledično padca standarda 
in manjše kupne moči prebivalstva. Največja razlika je prav pri uporabi arhivskega 
gradiva v komercialne namene – tako v letih 2006 in 2007 beležimo 19 realiziranih 
pogodb, v vseh kasnejših letih pa niti skupno ne pridemo do tako visoke številke, saj 
je bilo od leta 2008 pa do danes (november 2013) skupaj realiziranih (le) 15 pogodb. 
Nekomercialna raba arhivskega gradiva zavzema v vsem opazovanem obdobju daleč 
največji delež med vsemi realiziranimi pogodbami. Znotraj tega opazujemo razmerje 
med izdanim gradivom fizičnim in pravnim osebam, ki je razmeroma uravnoteženo, z 
rahlo prednostjo števila sklenjenih pogodb s pravnimi osebami v zadnjih letih.  

 

3.1  Cenik uporabe arhivskega gradiva 

Trenutno je v pripravi nov cenik trženja arhivskega gradiva, ki bo natančneje 
ovrednotil posamezne storitve, saj je obstoječi cenik v veljavi že od leta 2007. 
Predvidena je uvedba nekaterih vmesnih cen, predvsem pri krajših prispevkih. Novi 
cenik naj bi upošteval te razlike, saj je po trenutnem ceniku polurna dokumentarna 
oddaja finančno enako ovrednotena kot 30-sekundni prispevek iz Dnevnika, kjer 
posameznik sodeluje v anketi na ulici ali pa se le pojavi v kadru.   

                                                 
20  Prikazano je število sklenjenih oz. realiziranih pogodb med RTV Slovenija in zunanjimi uporabniki televizijskega 

arhiva, ki so pomenile prevzem filmskega arhivskega gradiva s strani zunanjega uporabnika. Na tem mestu 
izpuščamo poizvedbe, opravljene za zunanje naročnike, ki niso bile realizirane s prodajo arhivskega gradiva, 
bodisi zaradi odstopa uporabnika od zahtevka bodisi zaradi drugih objektivnih razlogov (kot npr. zahtevek po 
tuji oddaji in podobno).  
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Slika 1: Cenik21 uporabe filmskega arhivskega gradiva. Cenam je potrebno prišteti še 22-odstotni 
davek na dodano vrednosti. Vir: Poslovni pogoji, 2013. 

Med arhivsko gradivo posebnega pomena, za katerega se plačuje komercialna 
cena, uvrščamo gradivo, ki zajema: pomembne osebnosti iz politike, kulture, 
znanosti, gospodarstva, športa in druge popularne osebnosti; zgodovinsko pomembne 
dogodke; posnetke naravne in kulturne dediščine, domače in tuje znamenitosti, 
kulturnozgodovinske dogodke in objekte; enkratne dogodke iz vsakdanjega življenja, 
nesreče in nezgode večjih razsežnosti; posnetke, ki prikazujejo razvoj in 
spreminjanje kakega objekta ali subjekta, gospodarskih organizacij, ustanov in mest; 
športne dogodke, vrhunske športne dosežke, zgodovino športa; kulturno-umetniške 
dogodke; dela in izvedbe z veliko umetniško vrednostjo (Poslovni pogoji, 2013). 

Dostopnost do arhivskega gradiva posebnega pomena je uporabnikom 
omogočena v prostorih TV Slovenija, kjer si ga je mogoče ogledati. Za uporabo 
gradiva je potrebno plačati komercialno ceno, izjemoma pa se zaračuna 
nekomercialna cena, za kar je potrebno pisno dovoljenje generalnega direktorja RTV 
Slovenija (Poslovni pogoji, 2013; Leskovar, 2013).  

 

                                                 
21  Prikazane so samo cene za filmsko arhivsko gradivo. Celoten cenik je dostopen na: http://www.rtvslo.si/files/ 

marketing/2013/arhiv_cenik_1.pdf. 

http://www.rtvslo.si/files/%20marketing/2013/arhiv_cenik_1.pdf
http://www.rtvslo.si/files/%20marketing/2013/arhiv_cenik_1.pdf
http://www.rtvslo.si/files/marketing/2013/arhiv_cenik_1.pdf


R. Omahen: Uporabniku prijazen arhiv – dostop do filmskega arhivskega gradiva TV Slovenija 

 480 

3.2  Postopek naročila arhivskega gradiva 

Postopki naročanja filmskega arhivskega gradiva iz TV-arhiva in dokumentacije 
so predpisani v pravilniku za trženje arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV 
Slovenija, v katerem so zapisane tudi možne uporabe arhivskega gradiva, skupaj s 
cenami posameznih storitev.  

Vsaka stranka mora najprej napisati prošnjo za uporabo arhivskega gradiva, 
pošlje jo po elektronski pošti na naslov kontaktne osebe22 za trženje arhivskega 
gradiva, v njej pa navede podroben opis namena uporabe arhivskega gradiva (npr. 
izobraževanje, komercialna raba, zasebna zbirka ipd.), opis načina uporabe (celoten 
posnetek, delna uporaba arhivskih posnetkov) in opis obsega uporabe (Poslovni 
pogoji, 2013). Prošnjo nato odobri, v soglasju s pristojnim urednikom, direktor 
televizije, pri gradivu posebnega namena pa se zahteva odobritev s strani 
generalnega direktorja RTV Slovenija. Soglasje generalnega direktorja je potrebno 
tudi v primeru, ko želi stranka dobiti gradivo, ki je opredeljeno kot gradivo 
posebnega pomena po netržni ceni, običajno za izobraževalne namene. Po odobritvi 
vodstva se sklene pogodba o uporabi arhivskega in dokumentarnega gradiva TV 
Slovenija med javnim zavodom RTV Slovenija in uporabnikom arhivskega gradiva, v 
njej se opredeli raba arhivskega gradiva in obveznosti uporabnika. Po pozitivnem 
mnenju pravne službe je pogodba dana v podpis generalnemu direktorju, nato pa 
vrnjena naročniku arhivskega gradiva. Naročnik pošlje podpisane izvode pogodbe in 
priloži prazen medij (običajno DVD, lahko pa tudi VHS-kaseto), na katerega se 
posname želeno arhivsko gradivo. Ko je gradivo presneto, se ga pošlje naročniku po 
pošti, s priloženim računom za opravljene storitve, ki ga plača po povzetju. Pri 
pravnih osebah je postopek podoben, z razliko pri plačilu, saj pravne osebe 
poravnajo račun v za to predpisanem zakonskem roku (Leskovar, 2013). 

Postopek za izdajo arhivskega gradiva morda deluje na prvi pogled zapleten ali 
celo zamuden, vendar je potrebno izpeljati celotno proceduro, saj lahko le tako 
zagotovimo ustrezno spoštovanje zakonskih določil ter ostalih predpisov s področja 
varstva in uporabe arhivskega gradiva.  

Vsak uporabnik, ki naslovi prošnjo za uporabo arhivskega gradiva na kontaktno 
osebo za trženje arhivskega gradiva, lahko pričakuje odgovor najkasneje v enem 
delovnem dnevu, praviloma pa v roku nekaj ur, tako da je uporabnik seznanjen s 
pričetkom reševanja njegove vloge. Čas trajanja poizvedbe je odvisen od zahtevnosti 
in količine podatkov, ki jih uporabnik posreduje v svoji prošnji; sestava pogodbe, 
pregled in podpis (s strani generalnega direktorja ter uporabnika arhivskega gradiva) 
vzamejo nekaj časa, v splošnem pa lahko rečemo, da celoten proces od vložene 
prošnje do trenutka, ko uporabnik prejme DVD z arhivskim gradivom na svoj dom, 
traja nekje med enim tednom in štirinajstimi dnevi. Odzivi uporabnikov na 
opravljeno storitev so pozitivni, največkrat pohvalijo hitro odzivnost, cenijo pa tudi 
natančno obveščanje o statusu svojega naročila (Leskovar, 2013).  

 

                                                 
22  Kontaktna oseba za trženje arhivskega gradiva zunanjim uporabnikom je ga. Jožica Leskovar, strokovna 

sodelavka TV-arhiva in dokumentacije; e-pošta: jozica.leskovar@rtvslo.si.  

mailto:jozica.leskovar@rtvslo.si


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2014 

 481 

3.3 Struktura poizvedb 

Čas, potreben za opravljeno poizvedbo in vložen trud, je v pretežni meri 
odvisen od uporabnikov samih oz. od količine informacij, ki jih imajo na voljo. 
Uporabniki, ki iščejo novejše gradivo, npr. prispevek iz dnevnoinformativnih oddaj, 
običajno vedo več podatkov o predvajani vsebini, tako je tudi poizvedba hitrejša in 
enostavnejša. Nekoliko več dela je pri starejšem gradivu, pri katerem uporabniki 
nimajo natančnih podatkov o naslovu oddaje ali pa datumu, tudi letu predvajanja, bi 
pa vseeno želeli imeti gradivo. V takšnem primeru je nekoliko več iskanja po 
fizičnem arhivu, saj celotna baza po arhivskem gradivu ni računalniško podprta. 
Starejše gradivo povečini še ni digitalizirano in je še na filmskem traku (Leskovar, 
2013). 

Večina uporabnikov išče starejše posnetke, tudi zato, ker so novejši večinoma 
dostopni na spletu in si jih je mogoče ogledati preko spletnih strani RTV Slovenija. S 
prenovo avdio-video arhiva23 RTV Slovenija je dostop in iskanje po spletnem arhivu 
mnogo enostavnejši.   

Grafikon 1: Število sklenjenih pogodb med RTV Slovenija in zunanjimi uporabniki 

 
Vir: Leskovar, 2013. 

Avtorske in sorodne pravice pri uporabi arhivskega gradiva 

Pomembno je poudariti, da RTV Slovenija ne ureja avtorskih pravic na 
posameznih delih, ki jih uporabnik naroči, ampak je v pogodbi predvideno, da 
uporabnik sam uredi tovrstne zadeve. Urejanje avtorskih in sorodnih pravic na 
posameznih delih pride v poštev v primeru, da bi uporabnik želel javno predvajati 
arhivsko gradivo; za potrebe uporabnikovega lastnega arhiva pa le-to ni potrebno 
(Leskovar, 2013).  

 

                                                 
23  Ogled avdio-video vsebin je omogočen preko storitve RTV 4D Multimedijskega centra (MMC) RTV Slovenija na 

spletnem naslovu: http://4d.rtvslo.si/.  

http://4d.rtvslo.si/
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Zavedanje o spoštovanju intelektualne lastnine posameznikov se z leti 
povečuje, kar je z vidika varovanja avtorskih in sorodnih pravic pozitivno; po drugi 
strani pa lahko v praksi pomeni nezadovoljstvo naših naročnikov, ko si za potrebe 
lastnega arhiva želijo razne dokumentarne, kulturne, športne ter druge oddaje, ki 
niso nastale v produkciji nacionalne televizije (so pa bile na programu), pa jim jih ne 
smemo (pro)dati. Tudi sicer je potreben skrben pregled nad posameznimi oddajami, 
ki so zanimive našim uporabnikom, saj lahko vsebujejo tuje arhivsko gradivo, za 
katerega morda nimamo pravic za dajanje na voljo javnosti, in tako bi tovrstno 
ravnanje pomenilo kršitev pogodbe ter posledične pravne ukrepe proti RTV Slovenija.  

 

3.4 Struktura uporabnikov24 televizijskega arhiva 

Struktura zunanjih uporabnikov televizijskega arhiva je zelo pestra. Na tem 
mestu posvečamo pozornost nekomercialni rabi fizičnih in pravnih oseb ter 
komercialni rabi arhivskega gradiva. Glede na starost uporabnikov (fizičnih oseb) 
ugotavljamo zastopanost v vseh starostnih skupinah. V grobem bi lahko rekli, da je 
med mlajšimi uporabniki največ študentov, ki potrebujejo arhivsko gradivo kot 
pomoč pri izdelavi seminarskih, diplomskih in ostalih nalog. Osebe srednjih let 
pogosto želijo določene oddaje, ki so jih sami gledali v mladosti, pokazati svojim 
otrokom (nostalgični motiv); pri starejših pa je največkrat prisoten raziskovalni motiv 
– pisanje spominov in raznih raziskovalnih besedil (opisi sprememb lokalnega okolja, 
domačega kraja). Glede na starostno strukturo prebivalstva v Sloveniji je najmanj 
uporabnikov našega arhiva med najstarejšimi prebivalci (v glavnem stopajo v stik po 
telefonu, saj nimajo elektronske pošte), pa tudi najmlajšim prebivalcem arhiv z 
vidika naročanja arhivskega gradiva praviloma ni zanimiv25 (Leskovar, 2013). Pri tej 
generaciji se lahko pojavi potreba po arhivskem gradivu (pri raziskovalnih ali 
seminarskih nalogah v šoli), vendar je njihova uporaba omejena na tisto gradivo, ki je 
dostopno na spletu ter na sodobnih spletnih portalih.  

Različne kulturne ter izobraževalne ustanove (pravne osebe) tudi uporabljajo 
arhivsko gradivo za potrebe svojega dela. Uporaba video vsebin, kot oplemenitev 
razstave v muzeju, ali pa uporaba v razredu pri pouku predstavlja dodano vrednost 
tradicionalnemu načinu podajanja vsebine in je kot taka nedvomno bolj privlačna, pa 
naj gre za obiskovalce muzeja ali pa osnovnošolce ter srednješolce v  šolah.  

Uporaba televizijskega arhivskega gradiva za potrebe vzgojno-izobraževalnega 
procesa je v pretežni meri odvisna od angažiranosti posameznega učitelja ali 
profesorja ter posluha vodstva vzgojno-izobraževalne ustanove za dodelitev finančnih 
sredstev za nakup tovrstnega gradiva. Gradivo za uporabo v vzgojno-izobraževalnih 
institucij je brezplačno, plačuje se le stroške poizvedbe in presnemavanja, to pa za 
šole kljub temu predstavlja strošek, ki se mu (običajno) odpovejo. Po trenutno 
veljavnem ceniku je namreč najcenejša nekomercialna storitev (pol ure enostavne 
poizvedbe in pol ure najosnovnejšega presnemavanja) vrednotena, skupaj z davkom, 
na dobrih 32 evrov, kar ni malo, še posebej kadar je govora o večji količini 
arhivskega gradiva. Tudi sicer zna ta znesek marsikomu predstavljati oviro in se ne 
odloči za nakup gradiva. Tako je število poizvedb še enkrat večje od dejansko 

                                                 
24  Na tem mestu med uporabnike prištevamo le zunanje uporabnike in ne zaposlenih stalnih in honorarnih 

sodelavcev RTV Slovenija.  
25  V zadnjih letih je bilo nekaj primerov, ko so prošnjo za uporabo arhivskega gradiva na naš arhiv naslovile 

mladoletne osebe. Postopek je enak do podpisa pogodbe, kjer pogodbo v imenu mladoletne osebe sklene starš 
oz. zakoniti zastopnik.  
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sklenjenih pogodb za prodajo arhivskega gradiva; predvidevamo lahko, da je v neki 
meri za to kriva tudi cena storitve (Leskovar, 2013). 

Če upoštevamo zapisano, bi bilo pri oblikovanju novega cenika smiselno poiskati 
cenovno sprejemljivo rešitev, to bi povzročilo cenejši dostop do arhivskega gradiva 
za vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter za druge kulturne ustanove za potrebe 
njihovega neprofitnega dela. Prav tako bi morali ustrezno ločiti med prispevki 
dnevnoinformativnih oddaj in raznimi izobraževalnimi in drugimi oddajami, glede na 
vložene stroške, trud in delo ustvarjalcev, ter obenem zagotoviti primerno ceno 
arhivskega gradiva uporabnikom naših storitev, ki bi to gradivo želeli imeti v svoji 
lastni zbirki.  

Prav tako bi morali poskrbeti za hitro, predvsem pa kvalitetno digitalizacijo26 
arhivskega gradiva na starejših nosilcih, v prvi vrsti na filmskem traku, saj 
postavljamo uporabnike televizijskega arhiva, ki bi želeli posnetek, ki je na filmu, v 
neenakopraven položaj v primerjavi s tistimi, ki želijo arhivsko gradivo, ki je nastalo 
v zadnjih dvajsetih letih. Presnemavanje filma je namreč po trenutnem ceniku 
približno štirikrat dražje od presnemavanja z arhivske kasete, na kateri se hrani 
gradivo nekje od konca 80. let prejšnjega stoletja.  

Komercialne rabe arhivskega gradiva je v zadnjih letih manj, to je po našem 
mnenju moč pripisati trenutnim gospodarskim razmeram v državi, a tudi postopkom 
urejanja avtorskih pravic, ki so pri starejšem gradivu lahko težavnejši (mnogi avtorji 
so že umrli, zato je potrebno poiskati njihove dediče in se z njimi dogovoriti; 
upoštevati je potrebno vse avtorje (kot jih opredeljuje ZASP), ki jim po zakonu 
pripadajo pravice). Za uporabo arhivskega gradiva TV Slovenija se zanimajo tudi 
komercialne televizijske postaje, ki so mlajšega nastanka in nimajo lastnega arhiva s 
tako dolgo zgodovino. Njihov interes je običajno povečan ob različnih obletnicah 
preteklih dogodkov ter ob volitvah ali drugih večjih dogodkih (večje športne, kulturne 
prireditve).  

 

3.5  Fizični nosilec (DVD) in oblikovanje celostne podobe 

Pomembnosti prvega vtisa se prav gotovo vsi dobro zavedamo. Ob srečanju z 
nepoznano osebo si v delčku sekunde, še preden spregovorimo prve pozdravne 
besede, hote ali nehote, ustvarimo mnenje o tej osebi na podlagi njenega zunanjega 
videza, urejenosti ali drugih značilnosti. Nič drugače ni v poslovnem svetu, pa najsi 
gre za čisto tržno naravnana podjetja ali pa za javne ustanove in kulturne hrame. 
Podjetja morajo ustvariti čim boljši vtis oz. podobo o sebi, kar je pogoj za uspešno 
poslovanje. Pomembno vlogo pri tem igra celostna podoba podjetja, od nje je »v 
marsičem odvisno, ali bodo poslovni partnerji ali potrošniki/uporabniki sploh 
sodelovali z določenim subjektom (ga podpirali, kupovali ali uporabljali njegovo 
blago, storitve)« (Spahić, 2001, str. 45).  

V ceno presnemavanja arhivskega gradiva ni vključen fizični nosilec (DVD), na 
katerega je shranjena vsebina, ki jo uporabnik želi imeti, zato je uporabnik 
naprošen, da sam priloži prazen DVD podpisanim izvodom pogodbe (Leskovar, 2013). 

                                                 
26  Strategija razvoja RTV Slovenija 2011–2015 predvideva ustanovitev specializirane službe – Mediateke, ki bo na 

nivoju zavoda skrbela za zajem, digitalizacijo in hranjenje digitalnega avdiovizualnega arhivskega gradiva ter 
njegovo uporabo.  
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Na tem mestu želimo izraziti pomislek tovrstni praksi, saj menimo, da izjemno 
nizka cena (v primerjavi s ceno ostale storitve) ne upravičuje takšnega ravnanja in bi 
storitev lahko vključevala tudi fizični nosilec. Estetski vidik oz. prvi stik z nekim 
produktom vpliva na človekovo dojemanje le-tega, zato bi moral DVD z arhivskim 
gradivom nacionalne televizije že na prvi pogled dati vedeti, da ne gre le za 
posnetek, ki ga lahko kdorkoli (običajno nelegalno) prenese s spleta, ampak za 
gradivo institucije z več kot polstoletno tradicijo. Z vidika racionalizacije stroškov ne 
zagovarjamo personaliziranega potiska vsakega DVD-ja posebej, lahko pa bi uporabili 
univerzalno nalepko oz. potisk DVD-ja v barvah, ki bi predstavljale TV Slovenija, z 
ustreznim logotipom ter prostorom, kamor bi (ročno) zapisali vsebino DVD-ja oz. 
ustrezno označili arhivsko gradivo, ki je na njem.  

 

3.6  Kako naprej? 

DVD kot fizični nosilec ima svoje pomanjkljivosti, med pomembnejšimi je 
nezmožnost zapisa v tehnologiji visoke ločljivosti (HD), v kateri nastajajo nove 
oddaje na vsakodnevni bazi. S tehnološkega vidika gre za zastareli format, ki se ga 
uporablja le še za domačo rabo. Težavo predstavlja tudi dovzetnost do mehanskih 
poškodb, ki onemogočajo branje optičnega diska in tako povzročijo izgubo vsebine, ki 
jo hranimo. Pri neprevidni uporabi s časom nastanejo površinske praske, težave so 
lahko tudi ob stiku z vodo, predvsem pa ob direktni sončni svetlobi. Ena od možnosti, 
ki se ponuja, je pošiljanje arhivskega gradiva v datotečni obliki preko povezave, ki jo 
uporabnik dobi po elektronski pošti. Posnetek se naloži na strežnik za določen čas, v 
katerem lahko uporabnik dostopa do gradiva in si ga prenese na svoj domači 
računalnik27. Po eni strani je prednost gradiva v datotečni obliki tudi možnost 
uporabe na sodobnih mobilnih napravah, ki so predvsem pri mlajši generaciji vedno 
bolj razširjene; upoštevati pa bi morali tudi želje nekoliko konservativnejših 
uporabnikov, ki želijo kljub temu prejeti posnetek v materialni obliki.   

V novem ceniku bo potrebno opredeliti tudi možnost prodaje arhivskega gradiva 
v datotečni obliki, predvsem ustrezno finančno ovrednotiti takšno storitev z vidika 
razlikovanja med kratkimi dnevniškimi prispevki in ostalimi oddajami, kot smo že 
nakazali v pričujočem delu. Ne vidimo potrebe, da bi bila ta storitev, tudi v primeru 
kratkih prispevkov dnevnoinformativnih oddaj, popolnoma brezplačna; namesto tega 
predlagamo simbolični znesek, s katerim bo arhivsko gradivo dovolj dostopno širši 
množici in obenem primerno ovrednoteno. Prav tako se bo potrebno opredeliti do 
kvalitete28 gradiva, ki ga ponudimo uporabnikom. Nova produkcija danes nastaja v 
tehnologiji visoke ločljivosti – tako imamo možnost ponuditi najvišjo možno kvaliteto, 
lahko pa se odločimo za manjšo, t. i. internetno resolucijo. Upoštevati bomo morali 
tudi velikost posamezne datoteke, saj so datoteke posnetkov v visoki ločljivosti 
precej večje od običajnih, to pa lahko uporabnikom s slabšo povezavo do spleta 
povzroča težave.  

 

                                                 
27  Postopek naročanja arhivskega gradiva ostane enak, spremeni se le način izdaje arhivskega gradiva (namesto 

fizičnega nosilca uporabnik dobi datoteko, ki si jo prenese na računalnik).  
28  Na tem mestu govorimo o kvaliteti v smislu resolucije posnetka. 
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4 ZAKLJUČEK 

Z digitalizacijo televizijskega arhiva bo omogočen lažji dostop do filmskega 
arhivskega gradiva širši množici ljudi. Z objavo na obstoječih in načrtovanih spletnih 
portalih29 nacionalne televizije bo na (brezplačen) ogled postavljen izbor 
najzanimivejšega gradiva, ki ga hrani naš arhiv. Časovno opredeliti zaključek procesa 
digitalizacije je v tem trenutku težko, saj je slednji odvisen od množice različnih 
dejavnikov, na katere ne moremo vplivati. Ne glede na to želimo poudariti, da je 
filmsko arhivsko gradivo televizijskega arhiva RTV Slovenija vseeno dostopno vsem 
uporabnikom, ki si želijo priti v stik z njim, dostop pa bo v bodoče z razvojem 
tehnologije in ob nenehnem prilagajanju sodobnim smernicam še enostavnejši.  
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SUMMARY 

Rok OMAHEN∗ 

A USER-FRIENDLY ARCHIVE –  
ACCESS TO THE ARCHIVED MATERIAL OF TV SLOVENIA 

In its buildings, Televizija (TV) Slovenija (Television Slovenia) keeps an 
invaluable cultural heritage preserved on film. Captured on tape, witnesses from 
ground-breaking events in history, changes of natural and cultural heritage, as well 
as everyday moments, are being stored by the TV Slovenia's TV Archives and 
Documentation since the inception of Slovenian television in the late 1950s. The 
tapes are used primarily by the staff of television, radio and the internet multimedia 
centre in order to create new stories every day. A wide range of themes explored in 
the programmes and broadcasts over the past 50 years are an invaluable aid to 
researchers, scholars and students in their work; they are also a useful source to 
various cultural and educational institutions, such as museums, archives, galleries, 
schools, institutes and other similar organisations; and finally, they are an attractive 
addition to private collections and personal archives. The cost of the material is 
lower for non-commercial use. There is, however also an option for commercial use 
of the archived material, which includes the use of the archived material of special 
significance, such as footage of important events (historical, political, sporting, 
cultural and others). 

TV Slovenia ensures its own protection of its filmed material, in line with the 
Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act (PDAAIA, 2006). 
According to this act, access to archived material is available to the interested 
public. Certain legal provisions and internal acts, which regulate these areas, as well 
as the principle of good management must be taken into account when using the 
archived material and providing it to external users. According to the archives act, 

                                                 
∗  Rok Omahen, permanent part-time co-worker – documentalist researcher, TV-archives and documentation, RTV 
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the Copyright and Related Rights Act (ZASP-UPB3, 2007) and the Radiotelevizija 
Slovenija Act (ZRTVS-1, 2005), TV Slovenia must enable access to its archived film 
material, as well as to ensure permanent protection and to prevent any potential 
deterioration of film recordings due to overuse (playing and copying). 

A user wishing to obtain archived film material from TV Slovenia must state in 
written form his or her intent with regard to the exact use of the material. After the 
request is granted by the management, a contract is drawn up, which binds the user 
to the use of the material according to the agreement and all applicable legislation, 
particularly in terms of copyright. The contract is then verified by the legal 
department and sent to the user, who must sign and return the document. The 
requested material is then copied to a digital medium (usually a DVD), which is then 
sent to the user by mail together with the bill for the services, payable upon 
delivery. If it is more than a simple query, as maybe the user does not have exact 
information (does not know the exact name of the show, the exact date or even the 
year of the broadcast etc.), the process may take longer, as a wider search will be 
necessary in order to find the desired footage. 

Opening the archives to external users is not the primary function of the 
Archives and Documentation of TV Slovenia, but it is a way in which to bring our work 
closer to the general public, therefore the services should be on an appropriately 
high level. In the modern world, marketing of cultural institutions has existed for 
several decades, although it is much less prominent than commercial marketing per 
se. Marketing in culture (in libraries, archives, museums and also on public television 
stations) has to be well-planned and non-commercially oriented, because profiting 
from users who need our materials for non-commercial purposes could be 
questionable. With respect to this, rates for various terms of use regarding the 
archived material should be carefully thought out. On the one hand, prices need to 
cover the actual cost of the work (enquiries and making copies) and appropriately 
evaluate the archived material required, while on the other hand, take into account 
the state of the economy and adapt to the purchasing power of citizens, in order to 
make the archived materials financially accessible to as many people as possible. The 
question of price, as well as modern techniques of transferring footage (via the 
Internet), should become a bit clearer with the intended proposal for the new price 
list, which is still pending. It will be interesting to see how the new corporate-
identity design of the current physical medium (DVD) for forwarding archived 
material of TV Slovenia will be received. 

 

 
 


