Ali
veste?

RTV Slovenija
skozi čas

1. septembra prva eksperimentalna oddaja
Radia Ljubljana, 28. oktobra redni program
1928

RTV
Slovenija
Ali ste vedeli, da je RTV Slovenija v službi javnosti ter najširšega
javnega in nacionalnega interesa? Naše osnovno poslanstvo in smoter
obstoja je ustvarjanje vsebin, s katerimi vas informiramo, spodbujamo in
razvijamo vašo ustvarjalnost, jezik, kulturo ter identiteto Slovenije in njenih
multietničnih prebivalcev. Vsako leto pripravimo skrbno izbrano programsko ponudbo, ki je posebej prilagojena različnim in zelo raznolikim skupinam javnosti. Naše multimedijske vsebine so zelo raznolike, pestre,
zanimive, aktualne, izobraževalne, razvedrilne in informativne, ki
zadovoljujejo želje in okuse kar se da velikega števila občinstva.

Ali veste, da …

… za vas ustvarjamo kar osem radijskih
programov, med katerimi so trije nacionalni
in en za tujo javnost, dva regionalna in dva
namenjena manjšinskim vsebinami? Prvi
štirje programi oddajajo 24 ur na dan.
… oddajamo pet televizijskih programov,
od katerih so trije nacionalni, v okviru regionalnih centrov v Kopru in Mariboru pa delujeta še dva, ki med drugim pripravljata regionalne in manjšinske vsebine? Te vsebine
pa predvajamo tudi v nacionalnih programih
Televizije Slovenija.
… da se je leta 1990 RTV Ljubljana
preimenovala v RTV Slovenija?

Nastanek Komornega zbora RTV Slovenija

1937

Radio
Slovenija

Radio Slovenija zajema tri nacionalne programe: 1. program Radia
Slovenije, Val 202 in program Ars, ki oddajajo program 24 ur na dan,
kar pomeni, da so v letu 2011 predvajali 8.760 ur programa.

1. program Radia Slovenija _ Vedno prvi
Ali veste, da …

… so na 1. programu Radia Slovenija poleg kratkih poročil vsako
uro razširjene predvsem mnenjske in analitične oddaje, oddaje za
izseljence, zdomce, kmetijce, upokojence in Rome ter razvedrilne
oddaje?
… radijska pravljica, ki otroke vsak dan pospremi v svet sanj, letos
praznuje 47. rojstni dan, oddaja Slovenska zemlja v besedi in
pesmi pa letos beleži 45-letnico?
… na 1. programu Radia Slovenija popularni in zabavni glasbi
(3.783 ur) sledita informativni program (3.387 ur) ter literarne oddaje
in radijske igre (379 ur)?
… je 1. program Radia Slovenija v letu 2011 poslušalo povprečno
191.000 različnih poslušalcev in je tako drugi najbolje poslušan
radijski program v Sloveniji?
www.rtvslo.si/vednoprvi

Ustanovitev Big Banda RTV Slovenija

Ustanovitev Radia Maribor

1945

2. program Radia Slovenija, VAL 202 - Ujame vse.
Ali veste, da …

… je bil Val 202 ustanovljen leta 1972 in letos praznuje
40-letnico?
… je izredno pomemben del programa glasba s predstavljanjem novosti, s tradicionalnim izbiranjem Popevke
tedna, s prenosi in pripravami različnih koncertov ter
s portretiranjem glasbenih osebnosti?
… Val 202 že tradicionalno izbira Ime leta, ki ga na posebni prireditvi razglasi ob koncu posameznega leta, letos pa
bo to že desetič?
… na Valu 202 popularni in zabavni glasbi (5.377 ur)
sledita informativni program (1.842 ur) in športni program
(752 ur)?
… je Val 202 v letu 2011 poslušalo povprečno 210.000
različnih poslušalcev in je tako najbolje poslušan radijski
program v Sloveniji?
www.val202.si

3. program Radia Slovenija, Program Ars
Ali veste, da …

… program Ars edinstveno pokriva področja kulture,
umetnosti, izobraževanja in znanosti, esejistične vsebine
in radijske igre?
… ima na programu Ars posebno mesto klasična glasba,
ki v enem letu zajema več kot 6.800 ur programa? Zato se
je za program Ars prijelo ime “program za sladokusce”.
www.rtvslo.si/ars

Ustanovitev Radia Koper - Capodistria

1949

Televizija
Slovenija

Ali veste, da …

… je Televizijo Slovenija v letu 2010 vsaj eno minuto
spremljalo 1.924.400 ali 98,6 % različnih gledalcev od
vseh gledalcev televizije?
… smo v letu dni za naše gledalce in gledalke na TVS 1,
TVS 2 in TVS 3 pripravili skoraj 64.000 oddaj, ki skladno
z našim poslanstvom ustvarjajo vsebine, s katerimi
informiramo, spodbujamo in razvijamo ustvarjalnost,
jezik, kulturo ter identiteto Slovenije in njenih multietničnih
prebivalcev?

Informativni program
Ali veste, da …

… je bil prvi TV Dnevnik v slovenščini na sporedu leta
15. aprila 1968, po 44-ih letih pa bo 1. februarja letos na
sporedu že 16-tisoči?
… na Televiziji Slovenija v letu dni za vas pripravimo
skoraj 6.700 informativnih oddaj?

Nastanek profesionalnega radijskega
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija
1955

Razvedrilo in glasba
Ali veste, da …

… na Televiziji Slovenija v enem letu pripravimo skoraj
2.300 razvedrilnih in glasbeno raznolikih oddaj?
… vsako leto pripravljamo že tradicionalne slovenske festivale, kot so izbor slovenskega predstavnika za nastop na
izboru za Pesem Evrovizije (EMA), festival Slovenska popevka, ki letos beleži 50-letnico, festival narodno-zabavne
glasbe Slovenska polka in valček in drugi.
… sodelujemo pri številnih dobrodelnih akcijah
in koncertih?

Šport
Ali veste, da …

… na Televiziji Slovenija v enem letu pripravimo več kot 2.500 športnih
oddaj oz. skoraj 1.400 ur športnega programa?
… v letu dni pripravimo več kot 800 športnih prenosov oz. več kot 1.100 ur
prenosov športnih vsebin?
… RTV Slovenija na večini velikih športnih prireditev v Sloveniji deluje
kot »host broadcaster«, tj. kot neposredna proizvajalka zvoka in slike, s
čimer poskrbimo za celovit prenos dogodkov?
… že tradicionalno tako tehnično kot tehnološko pripravljamo zahtevne
domače projekte, kot so tekme za svetovni pokal v moškem alpskem
smučanju v Kranjski gori, Zlata lisica na Pohorju in smučarski skoki
v Planici?

Prvo televizijsko oddajanje

1957

… Športni program Televizije Slovenija za vas pripravlja prenose in posnetke bolj in tudi manj uveljavljenih športnih disciplin ter pokriva slovenska,
evropska in mednarodna prvenstva?

Kultura in umetnost
Ali veste, da …

… na Televiziji Slovenija v letu dni pripravimo skoraj 4.900 ur kulturnoumetniških vsebin?
… na RTV Slovenija vsako leto podelimo nagrado Franeta Milčinskega –
Ježka za izvirne dosežke ali opus v zvrsteh, ki sledijo tradiciji Ježkovega
duha?
… v okviru Kulturno-umetniškega programa deluje kar osem uredništev,
ki skrbijo za izobraževalne, igrane, otroške in mladinske ter dokumentarne
vsebine, oddaje o kulturi, tuje filme in nadaljevanke, verske vsebine ter za
resno glasbo in balet?

Filmi in nadaljevanke
Ali veste, da …

… vsako leto predvajamo skoraj 1.500 domačih in tujih
filmov in nadaljevank kot tudi na uveljavljenih filmskih
festivalih po svetu večkrat nagrajenih filmskih uspešnic?

Kulturni in dokumentarni program
Ali veste, da …

… na Televiziji Slovenija letno predvajamo skoraj 3.000
izobraževalnih, kulturnih in dokumentarnih oddaj in
filmov?

Nastanek Pomurskega madžarskega radia

1958

Program za otroke in mladino
Ali veste, da …

… v letu dni na Televiziji Slovanija
predvajamo več kot 5.500 oddaj,
filmov in risank otroškega in mladinskega programa?

Posebni nacionalni program
Ali veste, da …

… je 3. program Televizije Slovenija najmlajši program RTV Slovenija in je bil ustanovljen leta 2008?
… v letu dni pripravimo več kot 2.000 ur prenosa
sej Državnega zbora RS in njegovih delovnih teles,
spremljate pa lahko tudi dogajanje v Evropskem
parlamentu?
… lahko gluhi in naglušni na tem programu ob 19. uri
spremljajo TV Dnevnik v znakovnem jeziku?
… na posebnem nacionalnem programu lahko
spremljate tudi oddaje, ki nastajajo v sodelovanju
uredništev TV Maribor in TV Koper, kot so Dobro
jutro, Črno-beli časi …?
www.rtvslo.si/tvslo3

Prvo radijsko oddajanje v stereo tehniki

1965

Regionalne
in
manjšinske
vsebine

Ali veste, da …

… v Regionalnih centrih v Kopru in Mariboru letno predvajamo skoraj
3.700 ur televizijskega in približno 12.000 ur radijskega regionalnega
programa?
… za madžarsko in italijansko narodnostno skupnost predvajamo več
kot 3.700 ur televizijskega in več kot 13.200 ur radijskega programa. V
obeh regionalnih centrih poleg regionalnih radijskih in televizijskih vsebin
pripravljamo vsebine tudi za nacionalni program?

Prvo televizijsko oddajanje v barvah

1966

Regionalni
center
Maribor
Radio Maribor
Ali veste, da …

… je bil Radio Maribor ustanovljen leta 1945?
… smo na Radiu Maribor v letu 2010 predvajali 5.819 ur regionalnega
programa?
… smo v letu 2010 predvajali največ glasbe (3.663 ur), sledita pa informativni (919 ur) in razvedrilni program (563 ur)?
www.rtvslo.si/rtvmb/radio_maribor

TV Maribor
Ali veste, da …

… smo leta 1968 odprli dopisništvo z lastnim televizijskim studiem v
Mariboru? Leta 2002 smo na severovzhodnem delu Slovenije pod okriljem
RTV Slovenija začeli tudi z regionalnim programom TV Maribor, ki letos
praznuje 10-letnico delovanja?
… smo na TV Maribor v letu 2010 predvajali 3.043 ur regionalnega programa?
… smo v letu 2010 predvajali največ informativnega programa (1.052 ur),
sledita pa izobraževalni (526 ur) in glasbeni program (523 ur)?
www.rtvslo.si/rtvmb/tv_maribor

Ustanovitev dopisništva v Mariboru
z lastnim TV-studiem

15. aprila prvi televizijski dnevnik
v slovenščini
1968

RADIO SI _ Radio Slovenia International
Ali veste, da …

… radijski program za tujo javnost Radio Slovenia
International – Radio SI, ki deluje že od leta 1985,
oddaja program v treh jezikih: slovenskem, nemškem,
angleškem?
… Radio SI oddaja program 24 ur na dan in je tako v letu
2010 predvajal 8.760 ur programa, od tega največ glasbe
(6.823 ur), sledita pa informativni (1.498 ur) in razvedrilni program (355 ur).
www.rtvslo.si/rsi

Studio Lendava _
Program za madžarsko narodnostno skupnost
Ali veste, da …

… je Pomurski madžarski radio, ki je nastal leta 1958,
postal del RTV Slovenija leta 1996?
… v TV-studiu Lendava pripravljamo televizijske programske vsebine, ki jih predvajamo na TV Maribor in na
Televiziji Slovenija?

Začetek oddajanja 3. radijskega programa

1969

Regionalni
center
Koper Capodistria

Ali veste, da …

… je bil Radio Koper – Capodistria ustanovljen leta 1949, Televizija Koper – Capodistria
pa leta 1971?

Radio Koper
Ali veste, da …

… smo v letu 2010 na Radiu Koper predvajali
6.146 ur programa, od tega največ glasbe (3.004
ur), sledi pa razvedrilni program (1.368 ur)?

Nastanek Založbe kaset in plošč RTV
Slovenija
1970

Radio Capodistria
Ali veste, da …

… smo na Radiu Capodistria v letu 2010
pripravili 6.570 ur programa, od tega je bilo
največ glasbe (3.949 ur), sledita pa informativni in dnevno-informativni program (1.313
ur) ter razvedrilni program (465 ur)?
www.rtvslo.si/radiocapodistria

TV Koper _ Capodistria
Ali veste, da …

… je TV Koper – Capodistria v letu 2011
praznoval 40-letnico programa v italijanskem
jeziku in 35-letnico programa v slovenskem
jeziku?
… smo na TV Koper – Capodistria v letu 2010
pripravili 614 ur regionalnega programa, od
tega največ informativnega in dnevno-informativnega programa (361 ur), sledita pa šport
(55 ur) in vsebine za Slovence izven državnih
meja (53 ur)?
www.rtvslo.si/capodistria

Aprila začne oddajati TV Koper - Capodistria,
oddajanje v barvah
1971

Programi
za
narodnostne
skupnosti
in
Slovence
izven naših
meja

Italijanska narodnostna skupnost
Ali veste, da …

… v uredništvih televizijskega in radijskega programa regionalnega centra
Koper – Capodistria pripravljamo tudi številne vsebine s stičišča mej med
Slovenijo, Hrvaško in Italijo za nacionalne radijske in televizijske programe?
… smo na Televiziji Koper – Capodistria v letu 2010 pripravili 3.537 ur
programa za italijansko narodnostno skupnost, od tega največ informativnega in dnevno-informativnega programa (1.296 ur), sledita pa šport
(524 ur) in izobraževalni program (521 ur) ?

Začetek delovanja Vala 202

1972

Madžarska narodnostna skupnost
Ali veste, da …

… v RTV-studiu madžarskih programov v Lendavi, ki je
bil odprt leta 2004, pripravljamo vsebine za madžarsko
narodnostno skupnost?
… smo na Pomurskem madžarskem radiu – MMR v
letu 2010 predvajali 6.662 ur programa, od tega največ
glasbe (4.553 ur), sledita pa informativni (1.360 ur) in
razvedrilni program (398 ur).
… smo v letu 2010 na TV Maribor predvajali 194 ur
programa za madžarsko narodnostno skupnost, na
Televiziji Slovenija pa 173 ur?

Romska skupnost
Ali veste, da …

… na RTV Slovenija pripravljamo tudi oddaje za Rome, in sicer Kaj govoriš?
= So vakeres? na TVS 1 in Naše poti na 1. programu Radia Slovenija?

Slovenci v zamejstvu
Ali veste, da …

… lahko življenje in delo Slovencev v zamejstvu spoznavate tudi v oddajah
Sotočja in Radio brez meja na 1. programu Radia Slovenija, zamejski
Slovenci pa so v letu 2011 dobili tudi posebni spletni podportal v okviru
spletnega portala MMC RTV Slovenija – www.rtvslo.si/zamejci?

7. maja začne TV Slovenija oddajati teletekst

1984

Multimedijski
center
RTV
Slovenija
Ali veste, da …

… je bil teletekst ustanovljen 1984, leta 1995 je bila uvedena spletna stran
www.rtvslo.si, leta 2001 pa je bil znotraj RTV Slovenija ustanovljen
Multimedijski center – MMC?
… v okviru MMC-ja delujejo spletni in mobilni portal, uredništvo za podnaslavljanje za gluhe in naglušne, video in avdio arhiv, trije infokanali, v okviru
katerih nastajata tudi spletni strani www.rtvslo.si/zaotroke in www.bansi.si?
… na portalu MMC v enem letu objavimo več kot 27.000 prispevkov?
… so najbolj priljubljene novice (več kot 11.000 objav), šport (skoraj 6.000
objav) in zabava (več kot 4.000 objav)?
… MMC mesečno obišče povprečno 450.000 različnih uporabnikov,
spletne strani RTV Slovenija pa imajo v povprečju mesečno okoli
43 milijonov prikazov.
… je glede na podatke o obiskanosti slovenskih spletnih strani MOSS, MMC
v letu 2011 dosegel visoko 4. mestu med slovenskimi portali, kar je daleč
nad povprečjem v primerjavi s spletnimi portali evropskih javnih servisov?
… lahko prek spletne strani www.rtvslo.si v živo spremljate večino
naših programov in dostopate do spletnega arhiva, ki obsega več kot
1.000.000 avdio in video posnetkov radijskih in televizijskih oddaj?
… bo v letošnjem letu mogoče dostopati do posnetkov starih avdio in video
posnetkov RTV Slovenija tudi preko naprednejših televizijskih sprejemnikov ter mobilnih naprav?

RTV Ljubljana se preimenuje v RTV Slovenija

1990

Oddajniki
in
zveze

Ali veste, da …

… široka mreža oddajnikov RTV Slovenija, ki skrbi za
prenos radijskega in televizijskega signala, obsega 170
oddajnih objektov po vsej Sloveniji, s katerimi oskrbujemo poslušalce in gledalce s programi RTV Slovenija?
… smo leta 1960 v Evrovizijo poslali prvi neposredni
prenos televizijskega signala iz Slovenije in to med prenosom smučarskih poletov v Planici?
… so letala jugoslovanske armade med 26. junijem in
2. julijem 1991 poškodovala in uničila RTV-oddajnike
na Kumu, Nanosu, Krvavcu, Pohorju, v Domžalah in na
Boču, s čimer so povzročile za 10 milijonov takratnih
nemških mark škode?
… da smo leta 1997 začeli z rednim oddajanje programov
RTV Slovenija preko satelita Hot Bird 3, leta 2006 pa smo
prešli na satelit Hot Bird 8?

Začetek multimedijskih dejavnosti, uvedba
spletne strani www.rtvslo.si

Združevanje regionalnih in manjšinskih radijskih
in televizijskih programov v regionalna centra
1995

Digitalizacija
Ali veste, da …

… je bila leta 1997 uvedena digitalizacija radia, leta 1999
smo začeli z digitalizacijo televizijskih programov, leta
2010 smo izvedli prehod na 96-odstotno pokritost z digitalnim signalom, v letu 2011 pa v celoti izklopili analogne
oddajniške mreže?

HD vsebine
Ali veste, da …

… smo prvo poskusno oddajanje v HD tehniki izpeljali že
leta 2008 v času olimpijskih iger v Pekingu?
… smo jeseni 2010 pričeli s testnim oddajanjem izvornih
HD vsebin na posebnem HD kanalu v kabelskih in internetnih omrežjih?
… bomo s predvajanjem TVS 1 in TVS 2 v celoti v HD
tehniki pričeli v prvi polovici letošnjega leta?
www.rtvslo.si/oz

Začetek digitalizacije televizijske produkcije

1999

Glasbeni sestavi
RTV Slovenija
Ali veste, da …

… je glasba izjemen del ustvarjanja RTV Slovenija?
… pri nas delujeta Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija, ki
skupaj letno izvedeta približno 70 koncertov in posnameta skoraj 4.000
minut glasbenega gradiva?
… pod RTV Slovenija delujeta tudi eden najstarejših evropskih radijskih
komornih zborov ter otroški in mladinski pevski zbor?

Big Band RTV Slovenija
Ali veste, da …

… Big Band RTV Slovenija deluje neprekinjeno že od leta 1945?
… je Big Band RTV Slovenija v letu 2010 izvedel 29 koncertov, izdal kar
pet zgoščenk in posnel 3.070 minut gradiva?
www.rtvslo.si/bigband

Simfonični orkester RTV Slovenija
Ali veste, da …

… je profesionalni radijski Simfonični orkester RTV Slovenija nastal leta 1955?
… je Simfonični orkester RTV Slovenija v letu 2011 posnel okoli 850 minut
arhivskih posnetkov in izvedel 41 koncertov doma in v tujini?
… je v letu 2010 odprt prenovljeni studio 26 na Radiu Slovenija Simfoničnemu
orkestru RTV Slovenija omogočil nadstandardne pogoje za delo?
www.rtvslo.si/simfoniki

Ustanovitev Multimedijskega centra RTV
Slovenija
2001

Komorni zbor
Ali veste, da …

… je bil Komorni zbor RTV Slovenija ustanovljen leta
1937 in je eden najstarejših evropskih radijskih zborov?
… Komorni zbor RTV Slovenija nastopa na številnih mednarodnih festivalih in je v letu 2010 posnel 320 minut
programa, od tega 120 minut arhivskega in izvedel
pet koncertov?
… je članstvo v sestavu prostovoljno in številčno odvisno
od projekta? Zbor ima tako lahko od okoli 20 pa vse do
50 članov.

Otroški in Mladinski pevski zbor
Ali veste, da …

… je pobudo za ustanovitev Otroškega in Mladinskega
pevskega zbora RTV Slovenija dal tedanji urednik Janez
Bitenc, in sicer leta 1957?
… so člani prostovoljni in so izbrani preko avdicij?
… je imel Otroški pevski zbor RTV Slovenija v letu 2011
55 članov, Mladinski pevski zbor pa 45?
... sta imela Otroški in Mladinski pevski zbor v letu 2010
dvanajst nastopov, Otroški pevski zbor pa je posnel tudi
dve zgoščenki, Violinček 1 in Otroški svet glasbe 1?

Vpeljava RSS tehnologij

2005

ZKP
RTV Slovenija

Ali veste, da …

… je ZKP RTV Slovenija nastala leta 1970?
… je glavno poslanstvo Založbe kaset in plošč RTV
Slovenija, skladno s sloganom »založba kakovostnih
programov«, poslušalcem in gledalcem ponuditi kulturnoumetniške, izobraževalne, informativne in zabavne vsebine
iz arhivov RTV Slovenija in novosti iz lastne produkcije?
… je ponudba ZKP RTV Slovenija z okoli 1.000 izdelki na
voljo na okoli 350 prodajnih mestih, na spletni strani www.
rtvslo.si/zkpprodaja pa so dostopni 24 ur na dan?

Prehod na redno oddajanje programov
RTV Slovenija preko satelita Hot Bird 8
2006

Arhivi
RTV Slovenija

Avdio arhivi
Fonoteka
Ali veste, da …

… Fonoteka Radia Slovenija vsebuje okoli 258.000 zgoščenk, plošč,
kaset oz. trakov resne in zabavne glasbe, govorni arhiv pa okoli 49.000
govornih trakov?

Mediateka
Ali veste, da …

… imamo na RTV Slovenija od leta 2008 Mediateko, v okviru katere
digitaliziramo vse zvokovne posnetke, ki obstajajo na fizičnih nosilcih
zvoka v arhivih Radia Slovenija in Regionalnih centrov v Kopru in Mariboru
ter vse nove digitalne zvokovne vsebine iz radijskih produkcijskih sklopov v
Kopru, Ljubljani, Mariboru in Lendavi?
… v Mediateki nastaja centralni digitalni arhiv zvokovnih vsebin, ki
omogoča trajno hrambo neprecenljivih vsebin in enostavno uporabo v
vseh programih RTV Slovenija?

Začetek oddajanja 3. programa TVS, t. i.
Parlamentarnega programa

Prvo, poskusno oddajanje v HD tehniki
(prenos olimpijskih iger iz Pekinga)
2008

Video arhivi
Arhiviranje in dokumentacija
Ali veste, da …

… v oddelku za arhiviranje in dokumentacijo Televizije Slovenija že od leta
1989 obdelujemo vse podatke s pomočjo računalnika, v njih pa so tudi
osnovni podatki za vse oddaje od 12. maja 1957 do danes?
… v bogati zbirki hranimo filme (okoli 20.000.000 metrov filmskega traku
oz. 30.000 ur posnetkov), zbirko neobjavljenega filmskega gradiva in
gradiva tujih agencij (okoli 2.000.000 metrov filmskega traku), zbirko
prispevkov dnevno-informativnega programa (1.650.300 metrov
filmskega traku), zbirko fotografij (več kot 400.000 posnetkov), oddaje na
magnetoskopskih trakovih in kasetah (23.380 popisnih enot oz. okoli
23.000 ur programa), oddaje na videokasetah (4.231 kaset oz. okoli 7.000
ur programa), dnevno-informativne oddaje (TV Dnevniki od marca
1990 oz. okoli 20.700 ur programa), register oddaj TV Ljubljana in TV Slovenija
od eksperimentalnega oddajanja do danes, kar zajema več kot 790 tisoč dokumentov in še mnogo več drugih tudi neobjavljenih arhivskih posnetkov?
… je z letom 2011 v digitalni obliki dostopnih 550 izbranih dokumentov tudi
na portalu EUscreen www.euscreen.eu?

Ostali arhivi
Nototeka
Ali veste, da …

… v Nototeki Radia Slovenija hranimo notne materiale za resno glasbo,
Big Band RTV Slovenija ter revijski orkester in zborovske sestave?
… Nototeka vsebuje okoli 19.900 zapisov resne, zabavne in zborovske
glasbe?

1. decembra prehod na 96 % pokritost
z digitalnim signalom

Obnova glasbenega studia 26 na Radiu
Slovenija
2010

Časopisna dokumentacija
Ali veste, da …

… v časopisni dokumentaciji Radia Slovenija, eni najstarejših pri nas,
hranimo več kot 2.000.000 člankov z vseh področij človekovega bivanja
in hranimo več 100.000 revij in časopisov?
… smo v več kot 55-ih letih delovanja ustvarili tudi zbirko 5.000 brošur in
20.000 knjig?
… iz naše zakladnice v povprečju sposodimo dva do tri tisoč člankov na
mesec?
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Izklop analogne oddajniške mreže v celoti
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predvideno HD predvajanje v celoti
na TVS 1 in TVS 2
2012

