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Media Release 
5 October 2021 

SBS išče povratne informacije skupnosti za oblikovanje prihodnosti 
radijskih in jezikovnih storitev SBS  
  
Kot del zaveze medijske hiše SBS, da se bo še naprej razvijala in zadovoljila potrebe sodobne 
Avstralije, je SBS začela z rednim pregledom svojih jezikovnih storitev, ki jih ponuja Radio SBS. 
Danes pa odpiramo javno posvetovanje.  
  
Pregled jezikovnih storitev SBS je postopek, ki se izvaja vsakih pet let v skladu z nacionalnim 
popisom prebivalstva. Trudimo se zagotoviti radijske storitve SBS, ki odražajo hitro 
spreminjajočo se in vse bolj raznoliko družbo Avstralije. Merila za izbiro bodo uporabljena 
skupaj s podatki iz popisa prebivalstva leta 2021 za določitev jezikov, ki bodo pomagali pri 
obveščanju o načinu izvajanja teh storitev v naslednjih petih letih.  
  
Pregled jezikovnih storitev zajema audio in jezikovno ponudbo SBS, vključno z radiem, podcasti 
in drugimi digitalnimi platformami.  
  
Šesttedensko javno posvetovanje, ki se začne danes in se konča 12. novembra 2021, je 
pomembna priložnost za skupnosti, da prispevajo k prihodnosti radijskih storitev SBS. Vse 
povratne informacije se bodo upoštevale tudi pri širši audio in jezikovni ponudbi omrežja.  
  
Direktor SBS za audio in jezikovne vsebine David Hua je dejal: »SBS ima edinstveno 
sposobnost, da s svojimi večjezičnimi storitvami dosega in se poveže z različnimi avstralskimi 
skupnostmi na različnih stičnih točkah. Že več kot 45 let nenehno prilagajamo način 
zagotavljanja inovativnih in smiselnih storitev skupnosti, danes pa to počnemo po radiu, na 
spletu, podcastih in aplikacijah v več kot 60 jezikih. Ta pregled bo pomagal oblikovati SBS.  
  
»Bistvena vloga večjezičnih storitev SBS je bila dokazana v času pandemije COVIDa-19, ki je 
skupnostim v njihovem najljubšem jeziku zagotavljala pomembne posodobitve in zdravstvene 
informacije. Pregled jezikovnih storitev je pomembna priložnost za zagotovitev, da še danes 
odražamo potrebe skupnosti v Avstraliji.  
  
»Redno posodabljanje naše jezikovne ponudbe omogoča boljše storitve največjim skupnostim 
s kulturno in jezikovno različnim ozadjem ter ponuja storitve nastajajočim skupnostim. Dajanje 
glasu našemu občinstvu v tem procesu je kritičen element, zato spodbujamo skupnosti po vsej 
Avstraliji, da delijo svoje povratne informacije. "  
  
Izbirna merila naj bi bila dokončana do maja 2022, popravljene jezikovne storitve SBS pa bodo 
uvedene pred koncem leta 2022.  
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Obdobje javnega posvetovanja za izbirna merila traja od 5. oktobra do 12. novembra 2021. Če si 
želite ogledati osnutek izbirnih meril in poslati povratne informacije, pojdite na 
sbs.com.au/consultation.  
  
Za dodatne informacije se obrnite na:  
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
 
 
 
 


