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Media Release 
5 October 2021 

СБС жели да чује мишљење заједнице како би у будућности на 
најбољи начин прилагодио језичке програме СБС радија  
 
У склопу своје посвећености да настави да се развија, како би задовољио потребе савремене 

Аустралије, СБС је започео редовну ревизију својих језичких услуга које пружа путем СБС радија. Тим 

поводом, данас отварамо јавне консултације, како бисмо затражили ваше мишљење о предложеним 

нацртима критеријума за ревизију. 
  
Ревизија језичких програма СБС-а је процес који се спроводи сваких пет година у складу са 

националним пописом, а како би се осигурало да услуге СБС радија одражавају константне промене 

у све разноликијем аустралијском друштву. Критеријуми за ревизију ће се користити заједно с 

подацима из Пописа становништва 2021. године, у циљу одређивања језика који ће бити у употреби 

и како би се допринело информисању о начину пружања тих услуга у наредних пет година. 

  
Ревизија језичких услуга обухвата СБС-ову аудио и језичку понуду, укључујући СБС радио, СБС на 

захтев (SBS on Demand), подкасте и друге дигиталне платформе. 

  
Шестонедељне јавне консултације, које почињу данас и завршавају се 12. новембра 2021. године, су 

прилика за заједнице да допринесу у формирању будућих услуга СБС радија и шире понуде аудио и 

језичке мреже. Притом, све повратне информације се узимају у обзир при успостављању коначних 

критеријума који ће се користити у процесу. 
  
Дејвид Хуа, директор СБС-а за аудио и језичке садржаје, тим поводом је рекао:  
"СБС поседује јединствену способност да на више начина допре до различитих аустралијских 

заједница и повеже се с њима путем својих вишејезичних програма. Дуже од 45 година непрестано 

прилагођавамо начин на који пружамо иновативне и важне услуге заједницама, а данас то радимо 

на више од 60 језика, путем радија, интернета, подкаста и апликација за мобилне уређаје. Ова 

ревизија ће помоћи обликовању СБС-а, док се приближавамо нашем 50. рођендану." 
  
"Кључна улога вишејезичних програма СБС-а нарочито је дошла до изражаја за време пандемије 

ковида-19, током које смо заједницама преносили кључне и нановије вести и здравствене 

информације на њиховим језицима. Ревизија језичких програма је важна прилика да омогућимо да 

се кроз наше услуге и даље одражавају потребе заједница у данашњој Аустралији.” 
  
„Редовно ажурирање наше језичке понуде омогућава СБС-у да на што бољи начин служи највећим 

заједницама културно и језички разноликог порекла, као и да нуди услуге новим заједницама и 

заједницама са израженим потребама. Давањем гласа нашој публици у овом процесу представља 
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кључни елемент ревизије и зато подстичемо заједнице широм Аустралије да поделе с нама своја 

мишљења. ” 
  
Критеријуми за ревизију треба да буду формирани до маја 2022. године, а ревидиране језичке услуге 

СБС-а биће примењене пре краја 2022. године. 

 
Период за јавне консултације у вези са критеријумима за ревизију траје од 5. октобра до 12. 

новембра 2021. Да бисте прочитали нацрт критеријума и послали своје мишљење, посетите страницу 
sbs.com.au/consultation. 
  
Крај. 
  
За додатне информације и захтев за разговор контактирајте: 

  
Кејт Ворнок  | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
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