Us∏ugi logistyczne

Micha∏ Koralewski

Logistyka redakcji radiowej
Po raz trzeci przedstawiamy logistyczne rozwiàzania obowiàzujàce
w redakcjach dzienników. Tym razem
zaj´liÊmy si´ radiem – najszybszym
z dotychczas prezentowanych mediów.

W tym samym czasie reporter przygotowuje za pomocà edytora tekstowego
ComText tzw. „zapowiedê” i „wstecznà”, które równie˝ wysy∏a do re˝yserki.
Standardowo w serwisie informacyjnym
wyst´pujà trzy rodzaje materia∏ów
Najszybsze wiadomoÊci
dziennikarskich. Pierwszy sk∏ada z zapowiedzi, czyli wprowadzenia na ˝ywo
Radio Merkury SA jest jednà z siez newsroomu dêwi´ku (zazwyczaj jest
demnastu regionalnych rozg∏oÊni Polto komentarz wa˝nego rozmówcy
skiego Radia i nadaje w Wielkopolsce
„z zewnàtrz”) i wstecznej, czyli zakoƒna pi´ciu cz´stotliwoÊciach. G∏ówna
czenia na ˝ywo z newsroomu. Drugi rosiedziba rozg∏oÊni znajduje si´ w Podzaj materia∏u: po zapowiedzi pojawia
znaniu, a w Kaliszu, Koninie, Lesznie,
si´ relacja reportera. Trzecia forma to
Pile, Gnieênie, Grodzisku i Ârodzie
informacja czytana w ca∏oÊci z newsroWlkp. pracujà jednoosobowe redakcje
omu. Ka˝da informacja musi byç krótka,
terenowe, przekazujàce najwa˝niejsze
treÊciwa, dynamiczna i dobrej jakoÊci,
wiadomoÊci z tych
przy orientacyjnym za∏omiejsc. Codzienny ser˝eniu, ˝e relacja nie powis informacyjny jest
winna byç d∏u˝sza ni˝ 45
najwa˝niejszà pozycjà
sekund, a dêwi´k d∏u˝w programie. Jego dobra
szy ni˝ 30 sekund. Na 4i bardzo elastyczna orga-5 minutowy dziennik
nizacja oraz specyficzne
sk∏ada si´ zwykle pi´ç
i prekursorskie rozwiàinformacji.
zania sprawi∏y, ˝e to w∏aCiekawym rozwiàzaÊnie Radio Merkury przeniem jest to, ˝e dziennij´∏o pa∏eczk´ pierwszeƒki sà przygotowywane,
stwa wÊród najszybszych
redagowane i czytane
wielkopolskich mediów.
z newsroomu, a nie –
jak ma to miejsce wÊród
Region najwa˝niejszy
innych rozg∏oÊni – ze
studia.
Praca redakcji serwisu
– ByliÊmy na rynku meinformacyjnego rozpodiów prekursorem takiego
czyna si´ bardzo wczesposobu prowadzenia serFot. 1. Ekipa dziennikowa w newsroomie – Jacek Cerkaski i Andrzej Ciborski
Ênie. Ju˝ od godziny
wisów informacyjnych –
6.00 w newsroomie trwa
mówi Ma∏gorzata Rybposzukiwanie wa˝nych i ciekawych te- rektor programowy Radia Merkury. czyƒska, kierownik dzia∏u programów
matów, przeglàdane sà: wiadomoÊci – Przekazujemy je w taki sposób, aby s∏u- informacyjnych. – W newsroomie nawet
publikowane w ró˝nych agencjach in- chacz zrozumia∏ co zmieni si´ w jego ˝yciu. w czasie trwania dziennika kontrolujemy naformacyjnych, prasa, nades∏ane do rep∏ywajàce informacje z agencji, tak˝e repordakcji faksy i maile. Wszystkie informa- Serwis bez studia
terzy Radia Merkury mogà wrzuciç do systecje o spotkaniach, konferencjach pramu komputerowego informacj´ z ostatniej
sowych, briefingach, tworzà komputeGdy reporter wróci do rozg∏oÊni z za- chwili. To daje nam du˝à przewag´ nad inrowe kalendarium na dany dzieƒ. Na rejestrowanym na specjalistycznym ma- nymi mediami, poniewa˝ mo˝emy przeczyporannym zebraniu redakcyjnym, tzw. gnetofonie materia∏em dêwi´kowym, taç na antenie wa˝nà informacj´ z ostatniej
operatywce, wydawca rozdziela tema- wgrywa go do komputera. Dêwi´k zo- chwili jeszcze w czasie dziennika.
ty informacji do przygotowania pomi´- staje poddany obróbce przy pomocy
Z regu∏y w newsroomie jest kilka
dzy reporterów. Podejmuje równie˝ aplikacji Marwin (dêwi´k oparty jest na osób. Dziennik czyta tzw. dziennikodecyzje o sposobie przygotowania in- kartach Digigram), a nast´pnie przes∏a- wiec, a nie jak si´ powszechnie sàdzi –
formacji i czasie jej emisji. Po opera- ny drogà elektronicznà do newsroom-u. lektor. Jest to ta sama osoba, która
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tywce tak˝e korespondenci z siedmiu
oddzia∏ów Radia Merkury przekazujà
poprzez poczt´ elektronicznà propozycje dotyczàce materia∏ów ze swoich
terenów.
Serwis informacyjny Radia Merkury
przedstawia najbardziej noÊne i atrakcyjne informacje z Wielkopolski. Pojedyncza informacja musi byç przygotowana w taki sposób, aby by∏a ciekawa i u˝yteczna dla s∏uchacza. Nacisk k∏adzie si´
na objaÊnianie, wp∏yw i znaczenie wydarzenia na ˝ycie s∏uchacza, a nie tylko na
przekazanie prostej informacji.
– JesteÊmy rozg∏oÊnià regionalnà, dlatego najwa˝niejsze dla nas sà informacje lokalne – t∏umaczy Wojciech Biedak, dy-
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Fot. 2. Za konsoletà emisyjnà w re˝yserce siedzi Pawe∏ Kretkowski. Na ekranie obserwuje tekst,
który czyta dziennikowiec w newsroomie (w tle)
fot: archiwum Radia Merkury

wczeÊniej wspó∏tworzy serwis. Programy informacyjne Radia Merkury sà bardzo elastyczne. W ka˝dej chwili mo˝na
zmodyfikowaç ich struktur´ – zmieniç
kolejnoÊç emitowania informacji, dopowiedzieç nowe szczegó∏y, opuÊciç
wiadomoÊç nieaktualnà czy wprowadziç na anten´ reportera, który b´dzie
relacjonowa∏ wydarzenie „na ˝ywo”.
Poza tym, co równie˝ znaczàco wp∏ywa
na atrakcyjnoÊç stacji, serwis informacyjny ma priorytet przed wi´kszoÊcià
audycji radiowych. Oznacza to, ˝e
w chwili pojawienia si´ wa˝nej informacji, pracownicy newsroomu nie muszà czekaç do pe∏nej godziny, kiedy to
emitowane sà serwisy informacyjne,
ale mogà wejÊç na anten´ w ka˝dej
chwili.
– Cz´sto to stosujemy – przyznaje M.
Rybczyƒska. – Nie czekamy z istotnymi
wiadomoÊciami, tylko od razu informujemy
o nich s∏uchaczy. Dlatego jesteÊmy najszybszym medium.

Fot. 3. Terenowy wóz reporterski umo˝liwia
transmisj´ bardzo dobrej jakoÊci dêwi´ku.
W terenie wywiad przeprowadza Ilona
Szwajcer-PrzeÊluga

Pomi´dzy newsroomem, z którego
czytane sà wiadomoÊci, a re˝yserkà,
gdzie przygotowywane sà dêwi´ki, istnieje ∏àcznoÊç za pomocà kamer. Pracownicy obydwu sal majà ze sobà kontakt wzrokowy podczas trwania dziennika i mogà sobie przekazywaç gestami
informacje o zmianach w serwisie. Realizator w re˝yserce widzi równie˝ na
komputerze tekst, który w danej chwili
czyta dziennikowiec, dzi´ki czemu mo˝e Êledziç to, co si´ dzieje. To wa˝ne,
bo czasami dopisuje si´ czy zmienia
coÊ w ostatniej chwili.

Relacja „na ˝ywo”
WÊród porannych serwisów najwa˝niejsze sà te o godzinie szóstej, siódmej, ósmej i dziewiàtej. Przekazuje si´
w nich maksymalnie du˝o informacji
o tym, co przyniesie dzieƒ, robi si´ zapowiedzi wydarzeƒ i podsumowuje miniony wieczór i noc. Kolejne wa˝ne

Fot. 4. Przygotowywanie dêwi´ku. Utytu∏owane reporta˝ystki Radia Merkury: Wanda
Wasilewska i Maria Blimel rozmawiajà z poznaƒskim raperem Pejà

dzienniki emitowane sà w po∏udnie
o szesnastej oraz dwudziestej trzeciej,
w których podsumowuje si´ najwa˝niejsze wydarzenia dnia.
Aby podnieÊç atrakcyjnoÊç dziennika,
stosuje si´ relacje „na ˝ywo”. Reporter
zapowiada na operatywce godzin´, kiedy
b´dzie móg∏ po∏àczyç si´ z newsroomem. Kilka minut przed relacjà potwierdza telefonicznie swojà gotowoÊç oraz
przedstawia temat swojej informacji, aby
dziennikowiec móg∏ go zapowiedzieç.
WejÊcia na ˝ywo mo˝liwe sà poprzez telefon komórkowy, do którego pod∏àczony jest reportofon – przystawka poprawiajàca jakoÊç dêwi´ku, albo za pomocà
wozu reporterskiego. Radio Merkury, jako jedyna stacja regionalna, posiada terenowy wóz transmisyjny Nissan Patrol,
który pozwala reporterom nadawaç na
antenie bez koniecznoÊci zamawiania
∏àcz transmisyjnych z odleg∏oÊci kilkudziesi´ciu kilometrów wokó∏ Poznania.
¸àcznoÊç radiowà zapewnia w tym przypadku antena odbiorcza umieszczona na
dachu budynku Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Wóz transmisyjny wyposa˝ony jest w komputer i sprz´t, który
umo˝liwia reporterowi wst´pnà obróbk´
dêwi´ku. Mo˝e on nie tylko nadawaç na
anten´ na ˝ywo, ale tak˝e emitowaç
dêwi´ki, które nagra∏ wczeÊniej.

Wspó∏praca mi´dzy rozg∏oÊniami
SiedemnaÊcie rozg∏oÊni radia publicznego pracuje w ramach Informacyjnej Agencji Radiowej (IAR), która stanowi centrum, do którego sp∏ywajà najwa˝niejsze informacje z regionów. Je˝eli jakieÊ wa˝ne wydarzenie dziej´ si´,
np. w Zielonej Górze, to Radio Merkury
nie musi wysy∏aç tam specjalnie swojego dziennikarza. Mo˝e skorzystaç z zasobów IARu, albo po prostu skontaktowaç si´ z tamtejszà redakcjà i zamówiç
u nich materia∏. Reporter danej stacji,
albo przygotowuje ten materia∏ dla
IARu, albo tylko dla Radia Merkury. Taka wspó∏praca pomi´dzy rozg∏oÊniami
istnieje i jest cz´sto wykorzystywana.
Warto równie˝ wspomnieç, ˝e redakcja serwisu informacyjnego Radia Merkury ÊciÊle wspó∏pracuje z redakcjà internetowà www.radiomerkury.pl Dzi´ki
temu newsy, które emitowane sà na antenie radia b∏yskawicznie trafiajà równie˝ na stron´ internetowà. Tam cz´sto
s∏uchacze mogà je komentowaç lub
dzieliç si´ opiniami na wa˝ne tematy.
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