Zbirka medijskih objav
ZAVOD IPF,
za obdobje 22. 4. 2021
Število objav: 11
Internet: 8
Tisk: 3
Spremljane teme:
avtorske pravice: 5
ZAMP - ... Slovenije: 0
... organizacija: 0
SAZAS - ... Slovenije: 0
Zavod IPF: 0
Gregor Štibernik: 0
AIPA - ... Slovenije: 0
Seznami najbolj ...: 0
SUGU ... ustvarjalcev: 0
Lestvica ... skladb: 0
Zlata piščal: 6
Društvo Kopriva: 0
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Povzetek

Naslov

Kdo in s katero skladbo oz. albumom je lani najbolj zaznamoval slovensko glasbo?

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2021

Avtor

T. K. B.

Teme

Zlata piščal

...Znani so nominiranci za glasbene nagrade zlata piščal 2021, ki jih je strokovna komisija izbrala med skoraj 2000
predlogi v petih različnih kategorijah, so sporočili iz društva Zlata piščal. Nagrade bodo sicer podelili maja. Glasbene
nagrade Zlate piščali, ki jih bodo letos podelili...

Naslov

Nadarjeni Žan Serčič hvaležen, ker so opazili njegovo delo

Medij

Njena.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2021

Avtor

J. K.

Teme

Zlata piščal

...Pevec in glasbeni producent je prejel potrditev, ki mu je ogrela srce. Med nominiranci za glasbene nagrade Zlata
piščal 2021 je tudi pevec in glasbeni producent Žan Serčič, ki je nominiran v kar treh kategorijah. Izbrala ga je
strokovna akademija, sestavljena iz različnih...

Naslov

Lunin setveni koledar

Medij

Kmečki glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2021

Avtor

Unknown

Teme

avtorske pravice

Stran: 29

Površina: 113 cm2

...Simeon W 21 Četrtek / Leonida svetovni dan zemlje, ' dan tabornikov Od 15.08 primerno za podzemne pridelke.
Petek/ Vojko svetovni dan O O knjige in avtorskih pravic Sobota / Jurij 24 Od 18.05 primerno za cvetje. Nedelja / Marko
25 Ponedeljek / Marcelin 26 Od 18.18 primerno za listnate rastline. Torek/Jaroslav Q 05.31...

Naslov

Svetovni dan knjige in Noč knjige

Medij

Vklop Stop, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2021

Avtor

Teja Pelko

Teme

avtorske pravice

Stran: 89

Površina: 248 cm2

...Cervantes in VVilliam Shakespeare. Oba leta 1616. V počastitev teh in vseh književnikov sveta je UNESCO leta
1995 ta dan razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. V Sloveniji je praznik knjige naletel na odličen sprejem;
iz enega dneva smo praznovanje raztegnili na več dni. Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga obeležujemo...

Naslov

Kupujte manj, raje nosite dlje

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2021

Avtor

Novak Valentina Smej

Teme

avtorske pravice

Stran: 12

Površina: 373 cm2

...kateri od njih, ko bo ta petek na družabnem omrežju objavil svojo fotografijo v rabljenih oblačilih, spomnil, da je 23.
april tudi svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Knjige se namreč starajo še boljše kot obleke....
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Povzetek

Naslov

Podarimo si knjige ob svetovnem dnevu knjige

Medij

Jesenice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2021

Avtor

ines Dvoršak

Teme

avtorske pravice

...in kulturo (Unesco) je leta 1995 razglasila 23. april za svetovni dan knjige. Dan je namenjen opozarjanju na pomen in
promociji branja, založništva in avtorskih pravic, čemur se pridružuje kot branju prijazna občina pridružuje tudi občina
Jesenice, ki ta naziv nosi od leta 2018. V ta namen se tako pridružuje tudi vseslovenski...

Naslov

Izobraževanje na daljavo: perspektiva učiteljev

Medij

Eurydice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2021

Avtor

Unknown

Teme

avtorske pravice

...na Arnesu, v sodelovanju z Inštitutom za intelektualno lastnino in dr. Majo Bogataj Jančič, organizirali webinar z
naslovom Izobraževanje na daljavo in avtorske pravice. Že takrat so vas povabili, da bi spomladi sodelovali pri
mednarodni raziskavi, ki jo izvaja Communia, oziroma zanjo koordinira Centrum Cyfrowe, in katere...

Naslov

Kdo in s katero skladbo oz. albumom je lani najbolj zaznamoval slovensko glasbo?

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Zlata piščal

...Znani so nominiranci za glasbene nagrade zlata piščal 2021, ki jih je strokovna komisija izbrala med skoraj 2000
predlogi v petih različnih kategorijah, so sporočili iz društva Zlata piščal. Nagrade bodo sicer podelili maja....

Naslov

Znani so nominiranci za glasbene nagrade Zlata piščal 2021

Medij

Sigic.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2021

Avtor

Press

Teme

Zlata piščal

...Znani so nominiranci za glasbene nagrade Zlata piščal 2021. Strokovna akademija, sestavljena iz različnih
strokovnjakov, povezanih z glasbenim ustvarjanjem in kreativno industrijo, jih je izbrala v petih kategorijah....

Naslov

2B z nominacijo za skladbo leta

Medij

Radio-odeon.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Zlata piščal

...V društvu Zlata piščal bodo letos ponovno podelili edine slovenske glasbene nagrade, ki so svojstvena refleksija
domače glasbene ustvarjalnosti v preteklem letu. Znani so tudi...

Naslov

Kdo in s katero skladbo oz. albumom je lani najbolj zaznamoval slovensko glasbo?

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Zlata piščal

...Znani so nominiranci za glasbene nagrade zlata piščal 2021, ki jih je strokovna komisija izbrala med skoraj 2000
predlogi v petih različnih kategorijah, so sporočili iz društva Zlata piščal. Nagrade bodo sicer podelili maja. ...
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21.04.2021

Rtvslo.si

Sreda, 14:17

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.rtvslo.si/zabava-in-slog/glasba/kdo-in...

T. K. B.

21. april 2021 ob 14:13
Ljubljana MMC RTV SLO
-

Kdo in s katero skladbo oz. albumom je lani
najbolj zaznamoval slovensko glasbo?
Znani nominiranci za zlate piščali
Znani so nominiranci za glasbene nagrade zlata piščal 2021, ki jih je strokovna komisija izbrala
med skoraj 2000 predlogi v petih različnih kategorijah, so sporočili iz društva Zlata piščal.
Nagrade bodo podelili maja.
Zadnje

iz

sekcije
Umrl je Jim
Steinman, mož za
številnimi znanimi
epskimi baladami
Umrla je Barby Kelly,
članica zasedbe The
Kelly Family
McCartney, Led
Zepelin in Kate Bush
zahtevajo
spremembe pretočne
zakonodaje
Avstralska
predstavnica bo na
Evroviziji nastopila
od doma

Zlate piščali podeljujejo zadnjih sedem

let.

Foto: Sandi Fišer

Katalena

v

Prvi vrsti

Glasbene nagrade zlata piščal, ki jih bodo letos podelili sedmič, so trenutno edine nagrade
za glasbe dosežke v Sloveniji, pri tem pa v društvu, ki jih podeljuje, poudarjajo, da so si
" skozi leta ustvarile svoj prostor in veljavo med domačimi ustvarjalci".
refleksijo glasbenega ustvarjanja in nagradami želimo spodbujati, nagraditi in pokazati odnos
do vseh, ki vlagajo trud in znanje na področju glasbenega ustvarjanja, kar je v teh časih še kako
pomembno, " so ob objavi letošnjih nominirancev še poudarili v društvu.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

"Z

Kandidate za nominirance so zbrali z javnim pozivom ustvarjalcem in založbam, ki so
prijavili skoraj 2000 glasbenih del, ustvarjenih v preteklem letu. Izbor v petih kategorijah
(skladba leta, izvajalec leta, album leta, novinec leta in življenjsko delo) je nato pregledala
s točkami ocenila t. i. akademija, ki je sestavljena iz strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih
strok, povezanih z glasbo.

in

"Glasovanje, kot vedno, poteka v dveh krogih. V prvem člani akademije s točkovanjem oblikujejo
nabor nominirancev v posamezni kategoriji, ki jih je pet, v primeru istega števila točk pa
ponekod tudi več. Prav v teh dneh poteka drugi krog glasovanja, ki bo določil zmagovalce v
posameznih kategorijah," postopek pojasnjujejo v uredniškem odboru glasbenih nagrad
zlata piščal.
Nagrajence bodo tudi letos razglasili na spletni podelitvi nagrad,

ki

bo maja, so še sporočili.

In kdo so nominiranci?
Album leta
- Enkratna, neponovljiva ‒ Okustični & Jadranka Juras
- Prismojeni? ‒ Prismojeni profesorji bluesa
- Iz Moje Sobe ‒ Žan Serčič
- Beautiful Disasters ‒ Aka Neomi
- Čas Je ‒ Andraž Hribar
Izvajalec leta*
- Alo!Stari
- Žan Serčič
- Batista Cadillac
- Nina Pušlar
- Luka Basi
- Joker Out
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21.04.2021

Rtvslo.si

Sreda, 14:17

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.rtvslo.si/zabava-in-slog/glasba/kdo-in...

*Več kandidatov

je

2/2

prejelo isto število glasov

Skladba leta
- Prismojeni? ‒ Prismojeni profesorji bluesa
- Čudeži ‒ Žan Serčič
- Ne naredi mi tega ‒ Dan D
- A vid'š, kar vidm'm ‒ Ekvorna
- Kje so rože ‒ 2b
Novinec leta
- Wckd Nation
- Alo!Stari
- Vazz
- Batista Cadillac
- Stella

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Življenjsko delo
Nagrajenec za življenjsko delo bo razkrit na podelitvi.
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21.04.2021

Njena.si

Sreda, 12:03

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://njena.svet24.si/clanek/svet-slavnih/607fc9...

Svet slavnih

21.

apr. 2021 | J.K.

Nadarjeni Žan Serčič hvaležen, ker so opazili njegovo delo
Žan Serčič, Tibor Golob

Pevec in glasbeni producent

je

prejel potrditev, ki mu

je

ogrela srce.

Med nominiranci za glasbene nagrade Zlata piščal 2021 je tudi pevec in glasbeni producent
Žan Serčič ki je nominiran v kar treh kategorijah. Izbrala ga je strokovna akademija,
sestavljena iz različnih strokovnjakov, povezanih z glasbenim ustvarjanjem in kreativno
industrijo, ob čemer nadarjeni glasbenik ne skriva veselja.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

,

»Zelo sem vesel, da nagrade za glasbena dela v Sloveniji še obstajajo in počaščen, da sem
letos nominiran v kar treh kategorijah za Zlato Piščal. Tokrat nikjer ne rabite glasovati ali mi
pomagati, da zmagam ... Samo hvaležen sem, da imam okoli sebe ekipo, s katero smo v
zadnjem letu ustvarili projekte, na katere sem v prvi vrsti sam zelo ponosen in če za to dobiš
še takšno potrditev ... Priznam, prija,« je Žan izrazil svoje občutke in se za konec zahvalil vsem,
ki vanj verjamejo, ga spremljajo in poslušajo.

Sledi nam

Brano na Najstnica.si
Camila Cabello: Včasih
ni znala niti besedice
angleško
Camila Cabello
predstavlja vzor
navdih številnim
Rok Piletič bo
dekletom...

in

valentinovo preživel
posebni družbi

v

Manca Špik in Rok Piletič
sta danes izdala...

Gigi in Zayn po štirih
mesecih končno
razkrila hčerkino ime
Manekenka in pevec
svojo
zasebnost skrbno
skrivata, obraza...

Več izdelkov
100% Kaktusovo
olje 15ml

117,00 €
Kupi
Električni
stiskalnik Zitrus
4039 - Cecotec

34,90 €
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21.04.2021

Njena.si

Sreda, 12:03

Država: Slovenija

Kazalo

2/2

https://njena.svet24.si/clanek/svet-slavnih/607fc9...

Kupi

Vitamin C-300mg
– Vitality Blue

11,90 €
Kupi
080 61 16

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Naročila od 8:00 do
20:00 ure tudi na:
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21.04.2021

Kmečki glas

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 29

1/1

Površina: 113 cm2

- Lunin setveni

,.

—

koledar

za

rastline.

Sreda

cvetje.

mza

listnate

primemo
za

sadje in

zelenjavo

za

m

s plodovi.

\

podzemne

pridelke.

/ Simeon

W

21
Četrtek /

Leonida

svetovni

m m

dan

Petek/

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

O O

dan

zemlje,

'•

tabornikov

Od

15.08

primerno

za

podzemne

pridelke.

Od

18.05

primerno

za

cvetje.

Od

18.18

primerno

za

listnate rastline.

Vojko
svetovni dan
in
avtorskih pravic
knjige

Sobota / Jurij

24
Nedelja

/

Marko

25
Ponedeljek

/

Marcelin

26
Torek/

Q

Jaroslav

05.31

Hujšanje

samo

m

m/

dan upora

-

ščip -

ves

dan

neslajene tekočine.

proti

okupatorju
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22.04.2021

Vklop Stop

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 89

1/1

Površina: 248 cm2

23. aprila sta umrla znamenita književnika
Miguel de Cervantes in VVilliam Shakespea-

Oba leta 1616. V počastitev teh in vseh

re.

književnikov sveta je UNESCO leta

torskih pravic.

1995 ta

svetovni dan knjige in av-

dan razglasil za

V Sloveniji je praznik knjige

naletel na odličen sprejem; iz enega dneva
smo praznovanje raztegnili na več dni.
Ob svetovnem

bo potekala
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

knjig.

odvila

cq

Sejem s kavča. Že sedmo leto zapored pa se bo
tudi Noč knjige, katere prvobitno poslanstvo je preko

ti

drugim bo

najrazličnejših
knjigo

25.

aprila potekal

dogodkov promovirati branje

kulturnih

vseh plasteh

v

do

družbe. Navdih

za

stih Sanjam kraljestvo brez kralja. Noč

razmeram.

nagradili.
parku

Če

Posebno

bodo

Zvezda

v

razmere

Ljubljani

ponovno obujeni knjižni

april in segli tudi

v

živo z gosti

osrednjega studia

iz

prispevke.

v

maj.

in

letošnjo je Kosovelov
knjige bo prilagojena

na spletni strani: https://2021.

se

obeta oddajanje

med javljanji

najlepše

v

dan knjige

Na

nocknjige.si/
ta,

o
-s
o

tridnevni spletni

Med

knjižni

dnevu knjige, ki ga obeležujemo 23. aprila,
in podarjanja

vseslovenska akcija kupovanja

izvirna

pa bodo

objavljali vaše

omogočale, bo pod
pred

sejem. Dogodki

c

•S

■§
vs
a

vesoljnega forma-

sanjanja sveta bodo

zaživel tudi

o
a

CC

platanami

dvema letoma

se bodo

o

tudi

vrstili ves

©

at
©

S

1
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22.04.2021

Vestnik Murska Sobota

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 12

1/2

Površina: 373 cm2

Kupujte manj, raje nosite dlje
v

Šivilja

je bila

drobna, sključena

poltemi dnevne sobe,
spuščene

ženska.

kjer je skozi

Možu se je zdel staromoden,

se mi je zdela,

takrat osemletnici, pač stara. Lase je imela spete v
figo na zatilju in na prsih je imela pripeto gobico z
bucikami z raznobarvnimi glavicami. Okoli vratu
ji je visel rumen šiviljski merilni trak.

V

sobi, kjer

je stala stara singericaje imela polico z Marijinimi kipci

iz Medžugorja

in I.urda ter veliko televizijo,

čez katero je bilo montirano mavrično steklo,

bila televizija malo tudi barvna.

Valentina Smej Novak

Na

da je

pregrajeni

zofi

so bili naloženi izvodi Burde in Neue Mode različnih
letnikov s privihanimi vogali. Če je bila obleka nada je ukro-

red za prvo pomerjanje, je to pomenilo,

Velika večina danes

le narahlo sešila, nato pa jih je na stranki

z bucikami oblikovala

v končni kroj.

kaj

navdušenja.

mamini

bilo

jasno, za-

bi nekdo nosil tako kičast prevelik ovratnik,

ki jo

je spominjal na nepraktično modo osemdesetih, otrokom se je zdelo samo brezveze. Mene pa je ovratnik
spomnil na tistega belega kvačkanega z vijoličaste
'kariraste obleke s svetlečo nitko, sešite po meri.
Skoraj štiri

desetletja pozneje se moda po svetu ne

širi več samo kot vizualni

dobesedno.

vpliv in navdih,

Ta trenutek modni kosi

zelo,

preplavijo svet, tako

ampak

lahko v hipu

da ga skoraj zadušijo. Da-

nes oblačila prihajajo k nam hitro, nastajajo bolj
in samo zanemarljiva peščica od ISO mili-

množično

jard novih kosov oblek, ki

vsako leto preplavijo svet,

telesu, z bucikami, pogovori, pomer-

se še kroji po

janji in pričakovanji.

Velika večina

danes oblečene-

ga je tako

hitra moda:

hitro sešito, hitro

imenovana hitra

morda tukaj še kakšno grbo, na pasu? Ne
Kaj pa rokave, naredimo
vem, ali bo dovolj blaga

moda: hitro sešito,

na puf?

pozabljeno.

oblečenega je tako

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

jene kose

Velik ovratnik

pri mojih bližnjih ni požel nobenega

žaluzije prosevala svetloba po-

znega poletnega popoldneva,

prepotovala pol Evrope.

ovratnikom

V

napol

hitro dostavljeno,

»Bi dala

. ..

Bo to prava

dolžina. Čakaj, to na prsih

še malo ven spustila, pa potem

In

zavrženo in hitro

pognjen kvačkan ovratnik,

pozabljeno.

lahko na pasu notri

poberem. A imaš zdaj s sabo kvačkan

hitro oblečeno, hitro

bom

ovratnik?«

teta je vzela iz papirnatega škrniclja skrbno pre-

nesla sodelavka,

ki ji ga je v službo pri-

naročenega pri znanki,

ki je zdaj

namesto prtičkov za pod televizijo kvačkala modne velike bele in krem čipkaste ovratnike. Ti so se
nosili na karirastih oblekah
njenimi rokavi,

V

in na bluzah z napih-

kinodvorane je prihajal

Forma-

nov Amadeus in modni trend neobaroka z naborki,
napihnjenimi rokavi in čipkastimi ovratniki se je iz
oskarjevske produkcije razlil po svetu,
vse do zatemnjene šiviljine sobe v panonski vasi.
holivudske

imenovana

hitro oblečeno, hitro zavrženo in hitro

dostavljeno,

Včasih so oblačila z ljudmi rasla

zasičene z vedno novimi kolekcijami in
ška orodja so nam povečala

stika pa hitro

pnih časih bilo samo

hipna želja.

Obleka ne naredi človeka, pravi pregovor. Pa vse-

eno: nič drugega nam ni tako blizu kot obleka.

To

bližino je nekako v istem času,

kot je šivilja v Beltincih všivala cviklne v prineseno blago, v kočljivi
reklami za kavbojke

Calvin Klein

ubesedila

letna Brooke Shields, ki je dahnila: »Med
mojimi calvinkami ni ničesar.«

In

mladni mesec je bilo vreme slabo,

eno,

kaj dajemo vase, ni vseeno, kaj

In

ni nikoli naključno.

če prehranskim

mlado-

mano in

tisto, kar nosimo

blizu kože,

Vseeno mu je zavojček v rjavem trpežnem papirju,
in bar kodo, uspelo dostaviti in v
dobrih dveh dneh je bluza z velikim belim čipkastim

logi-

dostavi marsikaj, kar bi v manj dosto-

tako

opremljen s sledilno

marketin-

apetite, zanesljiva

Kurir dostavne službe je nestrpno pozvonil, za pomudilo se mu je.

in se

starala. Omare so bile manjše, manj napolnjene in
bolj pregledne. Zadnja desetletja so prodajne poti

Tako kot ni vsedajemo nase.

odločitvam v zadnjih letih pri-

velik pomen, ne samo za lastno zdravje,
ampak tudi za gospodarstvo, okolico in podnebje.

pisujemo
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Vestnik Murska Sobota

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 12

2/2

Površina: 373 cm2

se ozrimo s te perspektive tudi na svoje oblačilne

odločitve. Oblačilna kultura se prav tako kot prehranska rojeva na presečišču tradicije, mode, lokalnih danosti, svetovnih vplivov, pa tudi materialnih
zmožnosti, osebnega okusa
Pri 92 milijonih odpadnih

in svetovnega nazora.
kosov oblačil letno, ko

vsak prebivalec Slovenije letno zavrže za 12,3 kilograma oblačil, postane boleče pereča tudi ekološka
razsežnost oblačilnih odločitev.
Modna panoga je polna protislovij. Se etičnost mode
začne pri kvantiteti in nabavnih poteh? Ali štejeta samo cena in dostopnost? Ali je pomembno tudi,
kako in v kakšnih razmerah je bilo oblačilo sešito?
Kako je bil pridelan bombaž? Pridelava bombaža je

vendar eden največjih onesnaževalcev planeta, tako
zaradi porabe vode kot intenzivne rabe herbicidov.
Ali koga zanima, da se lahko posamezni modni kos
prodaja za desetkratnih plače delavca, ki ga je sešil?
Kam

z rabljenimi oblačili? Čeprav oblikovalka Reji-

na Pyo priznava: »Nisem prepričana, da obstaja kaj

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

takega, kot je resnično trajnostno modno podjetje.
Mislim,

da je v naši industriji veliko praznih besed,«

vseeno svetuje, »namesto cenenih oblačil za enkratno uporabo kupujmo manj
V petek,

in nosimo dlje.«

23. aprila, dan po dnevu zemlje, bo tako v

Sloveniji potekal prvi dan rabljenih oblačil. Opažam,

da rabljena oblačila pri mladih postajajo trend, kar
je dobra novica tudi za planet. Generacija današnjih 18-24 letnikov oblačila nakupuje drugače, hitra

moda jih ne zanima več, zdi se jim preveč uniformna in cenena; raje brskajo po omarah svojih staršev.
Najbolj zaželene obleke so tako kupljene iz druge
roke, na spletnih aplikacijah, temu pravijo, da »tri-

ftajo«. Samo upam, da se bo kateri od njih, ko bo ta
petek na družabnem omrežju objavil svojo fotografijo v rabljenih oblačilih, spomnil, da je 23. april tudi

svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Knjige se namreč starajo še boljše kot obleke.
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https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/novice/i...

Podarimo
Od Ines Dvoršak

v

Novice

si

knjige ob svetovnem dnevu knjige

Ocena

(0

)

Bodite prvi komentator!
velikost pisave

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate. Pravno
Razumem

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je leta 1995 razglasila 23. april za svetovni dan knjige. Dan je
namenjen opozarjanju na pomen in promociji branja, založništva in avtorskih pravic, čemur se pridružuje kot branju prijazna občina pridružuje
tudi občina Jesenice, ki ta naziv nosi od leta 2018.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V ta namen se tako pridružuje tudi vseslovenski akciji kupovanja in podarjanja knjig ob svetovnem dnevu knjige, ki jo v sodelovanju z založniki,
Javno agencijo za knjigo RS, Društvom slovenskih pisateljev, splošnimi knjižnicami ter partnerskimi organizacijami in občinami po
Sloveniji organizira Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature. Med 22. in 25. aprilom bo vrata za štiri dni odprl Sejem s kavča, skupna
spletna knjigarna, v kateri bo več kot 50 slovenskih založnikov po ugodnih sejemskih cenah ponudilo več kot 500 skrbno izbranih knjig.
Župan Blaž Račič je ob dnevu knjige in ob podpori akcije zapisal: »"Knjiga je orožje, vzemi jo v roke«, je eden najbolj znanih citatov nemškega
dramatika Bertolta Brechta. V študentskih letih mi je citat zlezel pod kožo, saj sem redno prebiral knjižne izdaje Založbe Krtina, ki izdaja dela s
področja družboslovja. Prav vsako od teh knjig na prvi notranji strani knjige krasi zgoraj zapisani citat. Z leti sem se utrdil v prepričanju, da je
branje zelo koristno, v zadnjih letih se mi zdi, da je branje nujno. Lahko beremo z namenom pridobivanja informacij, za sprostitev, za zabavo,
za učenje in pridobivanje novih znanj, za splošno in strokovna razgledanost, za spoznavanje zgodb, ki jih sami ne bi nikoli izkusili, a so njihova
sporočila zelo pomembna in nas bogatijo, za spodbujanje domišljije … Koristi, ki jih prinaša branje so, skratka, neštete in jih lahko strnem v
ugotovitev, da branje pomembno vpliva na razvoj posameznika in skupnosti. Torej, beremo …«

Sejem

s

kavča bo odprt od četrtka, 22. aprila, od 10. ure do nedelje, 25. aprila, do polnoči na povezavi https://sejemskavca.si

.
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https://www.eurydice.si/novice/zadnje-novice/izobr...

Izobraževanje na daljavo: perspektiva učiteljev
20. aprila, 2021

|

Zadnje novice

|

začetku februarja so na Arnesu, v sodelovanju z Inštitutom za intelektualno lastnino
naslovom Izobraževanje na daljavo in avtorske pravice.
V

in

dr. Majo Bogataj Jančič organizirali webinar
,

z

Že takrat so vas povabili, da bi spomladi sodelovali pri mednarodni raziskavi, ki jo izvaja Communia, oziroma zanjo koordinira Centrum
Cyfrowe in katere osrednji predmet so vaše izkušnje pri uporabi avtorskih del v času izobraževanja na daljavo med pandemijo.
,

Vljudno vas vabijo, da sodelujete v raziskavi o gradivih, orodjih, metodah, kot tudi ovirah in težavah, s katerimi se srečujete učitelji med
izobraževanjem na daljavo. Raziskavo se izvaja z namenom zbiranja podatkov, ki bi bili v podporo zagovornikom, ki delujejo na področju
izjem in omejitev avtorskih pravic za namene izobraževanja v Evropski uniji.
V

raziskavi lahko sodelujete tako, da izpolnite kratek vprašalnik Izpolnjevanje vam bo vzelo manj kot 10 minut.

več informacij: Arnes, 14. 4. 2021 in SIO, 15.
(Skupno 3 obiskov, 3 današnjih obiskov)

4.

2021

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vir in

.
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Kdo in s katero skladbo oz. albumom je lani najbolj
zaznamoval slovensko glasbo?
RTV Slovenija
sreda, 21. april 2021 ob 14:13

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Znani so nominiranci za glasbene nagrade zlata piščal 2021, ki jih je strokovna komisija izbrala
med skoraj 2000 predlogi v petih različnih kategorijah, so sporočili iz društva Zlata piščal.
Nagrade bodo sicer podelili maja.
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Znani so nominiranci za glasbene nagrade
Zlata piščal 2021
Znani so nominiranci za glasbene nagrade Zlata piščal 2021. Strokovna
akademija, sestavljena iz različnih strokovnjakov, povezanih z glasbenim
ustvarjanjem in kreativno industrijo, jih je izbrala v petih kategorijah.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Press info

Zlata piščal je slovenska strokovna glasbena nagrada, ki jo podeljuje Kulturno-umetniško društvo Zlata piščal za dosežke na
področju slovenske popularne glasbe. Nagrada se podeli na vsakoletni slovesnosti, ki vključuje tudi nastope različnih glasbenih
izvajalcev. Je edina slovenska strokovna nagrada, namenjena izvajalcem in ustvarjalcem zabavne glasbe. Ime nagrade Zlata piščal je
navdihnila starodavna piščal, najdena leta 1995 v jamskem paleolitskem najdišču Divje babe, ki datira v čas okoli 60.000 let pred
našim štetjem. Pripadala bi naj neandertalcu, živečemu na področju današnje Slovenije, in je najstarejše doslej najdeno glasbilo.
Najdba dokazuje, da umetniško izražanje sega daleč v pradavnino, da je glasba verjetno najstarejša oblika umetniškega izražanja
(najstarejše doslej najdene in odkrite jamske poslikave so cca. 20.000 let »mlajše«) in da je prvi znani glasbeni izvajalec živel na
področju naše države. Zgodba je tako zanimiva in posebna, da so se organizatorji nagrado odločili poimenovati po tej najdbi.
Kandidate za nominirance so letos zbrali z javnim pozivom ustvarjalcem in založbam, ki so prijavili skoraj 2000 glasbenih del,
ustvarjenih v preteklem letu. Izbor v petih kategorijah, skladba leta, izvajalec leta, album leta, novinec leta in življenjsko delo, je nato
pregledala in s točkami ocenila Akademija, ki je sestavljena iz strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih strok, povezanih z glasbo.
Glasovanje, kot vedno, poteka v dveh krogih. V prvem člani Akademije s točkovanjem oblikujejo nabor nominirancev v posamezni
kategoriji, ki jih je pet, v primeru istega števila točk pa ponekod tudi več. Prav v teh dneh poteka drugi krog glasovanja, ki bo določil
zmagovalce v posameznih kategorijah.
Nominiranci za glasbene nagrade Zlata piščal 2021 so:
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Album leta
Okustični in Jadranka Juras - Enkratna, neponovljiva
Prismojeni profesorji bluesa - Prismojeni?
Žan Serčič - Iz moje sobe
Aka Neomi - Beautiful Disaster
Andraž Hribar - Čas je
Izvajalec leta* Več kandidatov je prejelo isto število glasov.
Alo!Stari
Žan Serčič
Batista Cadillac
Nina Pušlar
Luka Basi
Joker Out
Skladba leta
Prismojeni profesorji bluesa
Žan Serčič - Čudež
Dan D - Ne naredi mi tega
Ekvorna - A vidiš, kar vidim
2B - Kje so rože

-

Prismojeni?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Novinec leta
WCKD Nation
Alo!Stari
Vazz
Batista Cadillac
Stella
Življenjsko delo
Nagrajenec za nagrado življenjsko delo bo razkrit na podelitvi.
Letošnja podelitev glasbenih nagrad Zlata piščal 2021 bo potekala maja.
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https://www.radio-odeon.com/novice/2b-z-nominacijo...

sre

|
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ob

16:00

2B z nominacijo
za skladbo leta
društvu Zlata piščal bodo
letos ponovno podelili edine
slovenske glasbene nagrade, ki
so svojstvena refleksija
domače glasbene
Foto: 2B
ustvarjalnosti v preteklem letu.
Znani so tudi že nominiranci za
glasbene nagrade Zlata piščal 2021. Strokovna akademija, sestavljena iz različnih
strokovnjakov, povezanih z glasbenim ustvarjanjem in kreativno industrijo, jih je izbrala v petih
kategorijah.
V

kategoriji skladba leta 2020 je s pesmijo Kje so rože nominiran tudi belokranjski dvojec 2B ki
ga sestavljata Gašper in Primož Mihelič V isti kategoriji so nominirane še: Prismojeni?
(Prismojeni profesorji bluesa), Čudeži (Žan Serčič), Ne naredi mi tega (Dan D), A vidš, kar vidm
(Ekvorna).
V

,

.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

2B sta bila

v tej

kategoriji nominirana že lani, takrat

s

skladbo Najini koraki

.

Kandidate za nominirance so letos zbrali z javnim pozivom ustvarjalcem in založbam, ki so
prijavili skoraj 2000 glasbenih del, ustvarjenih v preteklem letu. Izbor v petih kategorijah,
skladba leta, izvajalec leta, album leta, novinec leta in življenjsko delo, je nato pregledala
s
Razumem ininželim
točkami ocenila Akademija, ki je sestavljena iz strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih strok,
povezanih z glasbo.

nadaljevati.

Glasovanje, kot vedno, poteka v dveh krogih. V prvem člani Akademije s točkovanjem oblikujejo
nabor nominirancev v posamezni kategoriji, ki jih je pet, v primeru istega števila točk pa
ponekod tudi več. Prav v teh dneh poteka drugi krog glasovanja, ki bo določil zmagovalce v
posameznih kategorijah.
Nagrajence bodo tudi letos razglasili na spletni podelitvi nagrad,

ki

bo

v

maju.
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T.

K. B.

21. april 2021 ob 14:13
Ljubljana MMC RTV SLO
-

Kdo in s katero skladbo oz. albumom je lani
najbolj zaznamoval slovensko glasbo?
Znani nominiranci za zlate piščali
Znani so nominiranci za glasbene nagrade zlata piščal 2021, ki jih je strokovna komisija izbrala
med skoraj 2000 predlogi v petih različnih kategorijah, so sporočili iz društva Zlata piščal.
Nagrade bodo podelili maja.
Zadnje

iz

sekcije
Umrl je Jim
Steinman, mož za
številnimi znanimi
epskimi baladami
Umrla je Barby Kelly,
članica zasedbe The
Kelly Family

McCartney, Led
Zepelin in Kate Bush
zahtevajo
spremembe pretočne
zakonodaje
Avstralska
predstavnica bo na
Evroviziji nastopila
od doma
Zlate piščali podeljujejo zadnjih sedem

let.

Foto: Sandi Fišer

Katalena v Prvi

vrsti

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Glasbene nagrade zlata piščal, ki jih bodo letos podelili sedmič, so trenutno edine nagrade
za glasbe dosežke v Sloveniji, pri tem pa v društvu, ki jih podeljuje, poudarjajo, da so si
" skozi leta ustvarile svoj prostor in veljavo med domačimi ustvarjalci".
refleksijo glasbenega ustvarjanja in nagradami želimo spodbujati, nagraditi in pokazati odnos
do vseh, ki vlagajo trud in znanje na področju glasbenega ustvarjanja, kar je v teh časih še kako
pomembno, " so ob objavi letošnjih nominirancev še poudarili v društvu.
"Z

Kandidate za nominirance so zbrali z javnim pozivom ustvarjalcem in založbam, ki so
prijavili skoraj 2000 glasbenih del, ustvarjenih v preteklem letu. Izbor v petih kategorijah
(skladba leta, izvajalec leta, album leta, novinec leta in življenjsko delo) je nato pregledala
s točkami ocenila t. i. akademija, ki je sestavljena iz strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih
strok, povezanih z glasbo.

in

"Glasovanje, kot vedno, poteka v dveh krogih. V prvem člani akademije s točkovanjem oblikujejo
nabor nominirancev v posamezni kategoriji, ki jih je pet, v primeru istega števila točk pa
ponekod tudi več. Prav v teh dneh poteka drugi krog glasovanja, ki bo določil zmagovalce v
posameznih kategorijah," postopek pojasnjujejo v uredniškem odboru glasbenih nagrad
zlata piščal.
Nagrajence bodo tudi letos razglasili na spletni podelitvi nagrad,

ki

bo maja, so še sporočili.

In kdo so nominiranci?
Album leta
- Enkratna, neponovljiva ‒ Okustični & Jadranka Juras
- Prismojeni? ‒ Prismojeni profesorji bluesa
- Iz Moje Sobe ‒ Žan Serčič
- Beautiful Disasters ‒ Aka Neomi
- Čas Je ‒ Andraž Hribar
Izvajalec leta*
- Alo!Stari
- Žan Serčič
- Batista Cadillac
- Nina Pušlar
- Luka Basi
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Joker Out

*Več kandidatov

je

prejelo isto število glasov

Skladba leta
- Prismojeni? ‒ Prismojeni profesorji bluesa
- Čudeži ‒ Žan Serčič
- Ne naredi mi tega ‒ Dan D
- A vid'š, kar vidm'm ‒ Ekvorna
- Kje so rože ‒ 2b
Novinec leta
- Wckd
Nation
- Alo!Stari
- Vazz
- Batista Cadillac
- Stella

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Življenjsko delo
Nagrajenec za življenjsko delo bo razkrit na podelitvi.
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