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cyfrowa gra o mUX 1

Po ogłoszeniu warunków konkursu, co nastąpiło 
kilka tygodni temu, jasne stało się, że szanse na 
miejsca na MUX 1 mają tylko programy, których 
profil wyraźnie określiła KRRiT. Postanowiła ona, 
że wspomniany multipleks uzupełnią stacje: spo-
łeczno-religijna, filmowa, edukacyjno-poznawcza 
i dziecięca. O ile faworytem w pierwszej kategorii 
jest TV Trwam, o tyle w przypadku pozostałych 
kategorii potencjalnych zwycięzców nie jest łatwo 
wskazać.
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repUblika w fazie testów

– Pracujemy w formacie rejestracji i edycji HD, 
posiadamy dwa wozy transmisyjne oparte na tech-
nologii internetowej do przekazów na żywo. Nasze 
studio (100 m. kw.) bazuje na grafice i scenografii 
wirtualnej, mamy także dostęp do większego stu-
dia (150 m. kw.), gdzie zaaranżujemy przestrzeń 
tradycyjną scenografią – mówi Piotr Barełkowski, 
prezes Telewizji Republika.
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chmUrowo, sieciowo, 
wieloekranowo

Nagrywanie wideo z wykorzystaniem chmury 
oznacza, że treści są przechwytywane i zapisy-
wane w chmurze, a nie w pamięci urządzenia 
końcowego. Użytkownicy mogą więc ponowne 
wyświetlać ulubione audycje, oglądać programy 
po zakończeniu ich emisji (możliwość odtworzenia 
programu, który już się zaczął, czy „cofnięcia” 
się w czasie w celu obejrzenia przegapionego 
programu itp.).
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Dobry fachowiec z sektora it

Według najnowszego raportu opublikowanego 
przez Work Service, informatyka jest czołową 
wśród 15 branż, w których, w perspektywie 
najbliższych 3–5 lat zapotrzebowanie na pra-
cowników będzie wzrastać. Potwierdza to stale 
rosnąca liczba propozycji pracy skierowanych do 
specjalistów z sektora IT.


