Us∏ugi logistyczne
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Logistyka redakcji telewizyjnej
Telewizja nale˝y do najszybszych
mediów. Emisja materia∏u filmowego
nast´puje zwykle tego samego dnia
co jego nakr´cenie, tote˝ umiej´tnoÊç
b∏yskawicznego podejmowania decyzji, analitycznego myÊlenia i dobrze
dzia∏ajàca logistyka produkcji informacji telewizyjnych sà niezb´dne
podczas sprawnej pracy redakcji Teleskopu.
„Teleskop” jest codziennym magazynem informacyjnym, emitowanym
w województwie wielkopolskim i lubuskim. W mijajàcym roku otrzyma∏ wyró˝nienie w kategorii programów informacyjnych podczas europejskiego konkursu telewizji regionalnych we W∏oszech – „Prix Circom Regional 2003”.
Nie by∏o to pierwsze wyró˝nienie dla
„Teleskopu”. Dwa lata wczeÊniej zdoby∏
drugà nagrod´ Europejskiego Stowarzyszenia Nadawców Telewizji Regionalnych. Wed∏ug wyników Badaƒ Centrum JakoÊci ˚ycia Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu „Teleskop” jest g∏ównym êród∏em wiedzy
o lokalnych wydarzeniach dla 90%
mieszkaƒców Wielkopolski.

najbli˝szego wydania „Teleskopu”. Codziennie powstaje 20 – 30 „newsów”,
nieprzekraczajàcych 1,5 minuty.
– Program informacyjny musi byç dynamiczny – t∏umaczy Ryszard åwirlej, szef
„Teleskopu” – Dlatego robimy krótkie, ale
wyczerpujàce informacje o najnowszych wydarzeniach w mieÊcie.
W tym czasie reporterzy sk∏adajà zamówienie na kamer´, a tak˝e przedstawiajà czas, jaki jest im potrzebny na dojazd oraz zebranie materia∏u. Za stworzenie harmonogramu zadaƒ dla opera-

leskopu” nadawane jest o godzinie
16.15, do tego czasu materia∏y muszà
zostaç przygotowane, zmontowane
i przes∏ane do emisji.

Obraz najwa˝niejszy
Redakcja posiada 4 kamery telewizyjne oraz dwie ma∏e, cyfrowe, obs∏ugiwane przez tzw. Vj-ów. Jest to specjalna
funkcja w redakcji magazynu informacyjnego, okreÊlajàca pracownika, którzy
przygotowuje materia∏ telewizyjny jako

Dynamika „newsów”
Praca redakcyjna zaczyna si´ od porannego kolegium, na którym obecni sà
reporterzy, wydawca oraz kierownik
produkcji. Reporterzy przedstawiajà tematy informacji, które planujà w bie˝àcym dniu przygotowaç. Sà to przede
wszystkim informacje dotyczàce stolicy
Wielkopolski, najbli˝sze lokalnemu telewidzowi. JednoczeÊnie nast´puje równie˝ rozdysponowanie tematów, które
nadesz∏y do redakcji faxem lub drogà
elektronicznà. Redakcja „Teleskopu” nie
ma tak sztywnej struktury segmentów
tematycznych, jak ma to miejsce w Gazecie Poznaƒskiej („Logistyka” 3/2003,
s.33), tote˝ poszczególne tematy informacji podejmujà dziennikarze, którzy
w danej chwili sà wolni.
Po zg∏oszeniu wszystkich zapowiedzi,
tak˝e tych z oÊrodków terenowych, wydawca uk∏ada tzw. „szpigiel”, czyli plan
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Fot. 1. Monta˝ zaczyna si´ wczytaniem komentarza

torów kamer odpowiedzialny jest kierownik produkcji.
– Na wydruku zaznaczone sà godziny,
w których kamerzysta pracuje z poszczególnymi dziennikarzami – mówi Barbara Piotrowska, kierownik produkcji. – Plan
tworzony jest w ten sposób, by wszyscy
dziennikarze mieli mo˝liwoÊç nakr´cenia
materia∏ów, które zg∏osili podczas zebrania.
Ma to tym wi´ksze znaczenie, ˝e „Teleskop”, tak jak wi´kszoÊç dzienników
telewizyjnych, przygotowuje informacje
w taki sposób, by mog∏y zostaç wyemitowane w tym samym dniu, w którym
zosta∏y nagrane. Pierwsze wydanie „Te-

samowystarczalny dziennikarz: pe∏ni
jednoczeÊnie funkcje kierowcy, operatora kamery i reportera. Jego zadanie polega na zbieraniu informacji wówczas,
gdy zwyk∏e kamery sà niedost´pne (nastàpi∏o nag∏e, nieoczekiwane wydarzenie), bàdê zdarzenie ma miejsce w póênych godzinach. Przez ca∏y dzieƒ w Teleskopie dy˝uruje dwóch Vj-ów, jeden od
rana, drugi od popo∏udnia. Zwyk∏e ekipy
dziennikarskie sk∏adajà si´ zazwyczaj
z dwóch osób: dziennikarza – reportera
oraz operatora kamery (obecnie pe∏niàcego równie˝ funkcj´ dêwi´kowca
i oÊwietleniowca).
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W telewizji najwa˝niejszy jest obraz,
tote˝ – inaczej ni˝ w przypadku gazety
– reporter i kamerzysta muszà byç na
miejscu zdarzenia na czas, by zebraç
materia∏, dlatego kierowca, planujàc
tras´ dojazdu, uwzgl´dnia mo˝liwoÊci
natrafienia na korki drogowe czy zamkni´te ulice.
Samo tworzenie informacji nie jest
skomplikowane. Schemat wiadomoÊci
zobowiàzuje dziennikarza do przeprowadzenia krótkiego wywiadu z osobami znaczàcymi w danym wydarzeniu
bàdê, jeÊli takowych nie ma, z osobami
postronnymi. Dziennikarz nagrywa wypowiedzi rozmówców, a kamerzysta
przygotowuje materia∏ filmowy. Po powrocie do redakcji reporter wpisuje
w pliku tekstowym komentarz, który
zostanie wczytany do materia∏u filmowego podczas monta˝u oraz zaznacza
fragmenty wypowiedzi rozmówców.
W ˝argonie dziennikarskim funkcjonujà
trzy rodzaje tekstów mówionych: „setki”, czyli 100% dêwi´ku i obrazu (wypowiedzi rozmówców nagrane podczas
przygotowywania informacji); „bia∏a”
lub „startówka” – komentarz mówiony
do kamery oraz „zielona” lub „off ”,
czyli tekst wczytywany podczas monta˝u. Przygotowany plik tekstowy przesy∏any jest do komputera wydawcy, który
sprawdza go pod wzgl´dem merytorycznym oraz przeprowadza jego adiustacj´. Specjalistyczny program dziennikarski automatycznie zlicza szacunkowy czas, potrzebny do przeczytania
tekstu. Dzi´ki temu dziennikarz i monta˝ysta wiedzà mniej wi´cej, jak d∏uga
b´dzie informacja w wersji ostatecznej.
Gdy materia∏ zostanie zaaprobowany
przez wydawc´, rozpoczyna si´ jego
monta˝.

Fot. 2. Re˝yserka – pomieszczenie, z którego kontroluje si´ emisj´ wiadomoÊci

naszak, monta˝ysta. Nast´pnie podk∏ada si´ do komentarza materia∏ filmowy
oraz wycina z „setek” najciekawsze
fragmenty. Ca∏oÊç ∏àczy w informacj´
nie przekraczajàcà 1,5 minuty. Tak przygotowany materia∏, nagrany na kasecie
Betacam, przesy∏any jest do re˝yserki,
z której wydawca, kierownik produkcji,
realizatorzy, dêwi´kowcy oraz tzw. „pesowcy” (osoby odpowiedzialne za napisy w materiale filmowym) kontrolujà jego emisj´. Najwa˝niejsza informacja
przedstawiana jest w pierwszej kolej-

noÊci. Musi to byç wiadomoÊç istotna
zarówno dla mieszkaƒców Wielkopolski, jak i Lubuskiego, na terenie którego „Teleskop” równie˝ jest emitowany.
Kolejne wydania Teleskopu mogà si´
nieznacznie ró˝niç od wydania pierwszego. Osoby znajdujàce si´ w re˝yserce decydujà o zmianie kolejnoÊci poszczególnych informacji, bàdê o usuni´ciu jednej i wstawieniu na jej miejsce nowej, która powsta∏a po czasie
g∏ównego wydania, ale stanowi wa˝nà
informacj´ z regionu.

Szkielet wiadomoÊci
Podstawowym sprz´tem przy monta˝u sà magnetowidy – jeden podajàcy
surowy obraz z noÊnika na monitor
i drugi, na którym nagrywana jest ostateczna wersja informacji, która pojawi
si´ w telewizji – oraz urzàdzenie sterujàce, które pozwala monta˝yÊcie wygodnie obs∏ugiwaç magnetowidy.
– W pierwszej kolejnoÊci powstaje szkielet wiadomoÊci: dziennikarz wprowadza
komentarz czytajàc tekst do mikrofonu,
czyli robi „zielonà” – t∏umaczy Maciej Ja-

Fot. 3. Wydawca monitoruje d∏ugoÊç emisji poszczególnych informacji za pomocà programu
komputerowego
Fot. 3x Bartosz Grocholski
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Informacje z oÊrodków
W redakcji „Teleskopu” istotnà funkcj´ pe∏ni researcher („oÊrodkowy”).
– Wyznaczony do jej pe∏nienia dziennikarz ma obowiàzek skontaktowaç si´ telefonicznie z oÊrodkami telewizyjnymi w Gnieênie, Lesznie, Koninie, Pile, Zielonej Górze
i Gorzowie, które przygotowujà informacje
terenowe – t∏umaczy Bart∏omiej J´drzejak, dziennikarz.
OÊrodki przedstawiajà tematy wiadomoÊci, które zosta∏y zg∏oszone przez
lokalnych dziennikarzy oraz szacunkowy czas, kiedy b´dà gotowe (zwykle ma
to miejsce w godzinach 12.00
– 14.00). Po przygotowaniu
materia∏ów filmowych, wysy∏ane sà one drogà radiowà do
redakcji „Teleskopu” w Poznaniu. Z niektórych oÊrodków,
które nie posiadajà ∏àcznoÊci
radiowej, nakr´cone materia∏y dowo˝one sà autobusami
lub pociàgami na kasetach
Betacam. Je˝eli nie zosta∏y
przygotowane do emisji, muszà zostaç poddane monta˝owi, tak jak materia∏y nakr´cone przez dziennikarzy z Poznania.
Najciekawsze ze zg∏oszonych tematów informacji zostajà przedstawione przez szefa „Teleskopu” podczas telekonferencji z centralà w Warszawie.
– Ka˝dy z tematów opisuj´ pokrótce,
przedstawiam ich lokalnà wartoÊç i czas
przygotowania, a Warszawa decyduje, który z nich zakupi – wyjaÊnia R. åwirlej. –
Jest to dodatkowy zarobek dla dziennikarzy, wp∏ywa równie˝ na ich presti˝.

Mobilne studia
Telewizja Polska SA Oddzia∏ w Poznaniu posiada kilka samochodów specjalistycznych, które sà bardzo przydatne
podczas przygotowywania informacji
spoza Poznania. Do najbardziej interesujàcych nale˝y wóz transmisyjny, ∏àczowy, satelitarny i sanitarny. Pojazdy
te, wyposa˝one w nowoczesny sprz´t,
obs∏ugujà zdarzenia spoza województwa, lub wydarzenia, które rozgrywajà
si´ w najbli˝szej okolicy, ale ich skala
uniemo˝liwia nakr´cenie dobrego materia∏u filmowego pojedynczej ekipie
dziennikarskiej – sà to np. du˝e koncerty, festiwale czy pokazy akrobacji lotni-
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czych. Ekipa wozu transmisyjnego sk∏ada si´ z kierowcy – oÊwietleniowca,
operatorów kamer, operatora dêwi´ku,
re˝ysera i dziennikarza. Dzi´ki zastosowaniu takiego pojazdu i rozbudowanej
ekipy reporterskiej mo˝liwe jest nakr´cenie materia∏u z kilku kamer (zwykle 5
– 6), pokazujàcych wydarzenie z ró˝nych uj´ç. Przygotowany materia∏ przesy∏any jest do redakcji „Teleskopu”
(a cz´sto wóz transmisyjny znajduje si´
daleko od Poznania) za pomocà Êwiat∏owodów lub drogà radiowà. Wóz ∏àczowy, który stanowi ogniwo przesy∏owe
w ∏aƒcuchu produkcyjnym informacji te-

lewizyjnych, na miejscu transmisji musi
znaleêç si´ wczeÊniej, jeszcze zanim
rozpocznie si´ planowane wydarzenie.
Pozwala on przesy∏aç obraz bezpoÊrednio „na ˝ywo”, jednak gdy miejsce docelowe znajduje si´ poza spenetrowanymi wczeÊniej obszarami, wóz ∏àczowy wyje˝d˝a tam nawet kilka godzin
przed transmisjà, aby znaleêç po∏àczenie radiowe i tym samym kontakt z odbiornikami umieszczonymi na budynku
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Wóz satelitarny, w przeciwieƒstwie do
wozu transmisyjnego, jest ca∏kowicie
samowystarczalny. Wewnàtrz pojazdu
znajduje si´ studio, które umo˝liwia
– po nagraniu materia∏u filmowego
– obróbk´ dêwi´ku, zmontowanie obrazu i przes∏anie gotowej informacji do
emisji za pomocà nadajników satelitarnych. O ile wóz ∏àczowy, który przesy∏a
obraz z wozu transmisyjnego drogà radiowà, ma zasi´g do 30 kilometrów od
odbiorników w Poznaniu, o tyle samochód satelitarny nie ma takich ograniczeƒ i materia∏ filmowy mo˝e przes∏aç
praktycznie z ka˝dego miejsca na ziemi.

Wóz socjalny wykorzystywany jest
wówczas, gdy dziennikarze wyje˝d˝ajà
z redakcji na d∏u˝szy czas. W jego wn´trzu mogà zrobiç herbat´, zjeÊç obiad
czy umyç r´ce.
– Harmonogram wi´kszoÊci wydarzeƒ,
na które wysy∏any jest któryÊ z wozów,
przygotowywany jest wczeÊniej, czasami
nawet na kilka miesi´cy przed nimi – mówi Marek Kubiak, kierownik wydzia∏u
dyspozytury i transportu. – Trafiajà si´
jednak wydarzenia nag∏e, niezapowiedziane wczeÊniej, jak wizyta g∏owy innego paƒstwa, tote˝ musimy byç elastyczni.
W Poznaniu trwa obecnie budowa
nowoczesnego kompleksu
dla Telewizji Polskiej SA.
W budynku o powierzchni
u˝ytkowej 3400 metrów kw.
znajdà si´ pomieszczenia
studyjne, nowoczesny newsroom, przewidziano tak˝e
specjalne studio na wolnym
powietrzu. Budowa nowego
obiektu, oprócz poprawy warunków pracy dziennikarzy,
przyniesie jeszcze jednà korzyÊç. Na terenie budowy od
lat znajduje si´ baza transportowa TVP3 i aktualnie
ka˝dy wezwany pojazd musi
przebyç drog´ z bazy na parking obecnej siedziby Telewizji. Wp∏ywa to na wyd∏u˝enie czasu
pracy reporterów oraz podniesienie
kosztów eksploatacji taboru samochodowego. Po przeprowadzce, która ma
nastàpiç jeszcze w tym roku, ca∏a Telewizja – jej pracownicy, sprz´t i transport – znajdà si´ w jednym miejscu.

Efektywne rozwiàzania
Najwi´kszym wyzwaniem dla redakcji
codziennego magazynu informacyjnego jest czas, a raczej jego nieustanny
brak. W przeciàgu kilku godzin dziennikarz musi zebraç niezb´dne informacje, kamerzysta nagraç interesujàcy materia∏ filmowy, ca∏oÊç zostaje poddana
monta˝owi i przygotowana do emisji.
Jednak popularnoÊç i wyró˝nienia przyznawane redakcji „Teleskopu” Êwiadczà
o tym, ˝e efektywne rozwiàzania z zakresu szeroko poj´tej logistyki, pozwalajà odnieÊç sukces komercyjny, nawet
w ramach tak skomplikowanego i wymagajàcego jednoczeÊnie planowania,
jak elastycznoÊci procesu produkcji informacji telewizyjnych.

