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Rajzfilm és ismeretterjesztés a szerzői jogokért
2017. október 17.

Kottakalózok címmel készített tematikus rövid rajz lmsorozatot Mezei Péter, az SZTE ÁJTK docensének ötlete és iránymutatása alapján a zenész és
gra kus szakemberekből összeállt csapat. A kezdeményezés célja, hogy a zeneipar iránt érdeklődő atalokat megismertesse az őket érintő jogi alapokkal.
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Az ötrészes rajz lm-sorozat, a Kottakalózok egy állatok – Cali, a vegetáriánus hópárduc; Vic, a basszusgitáros kolibri; Steve, a frontsün és Pete, a színváltós
gyík – által alkotott zenekar életén keresztül enged bepillantást a szerzői jog mindennapjaiba. A produkció készítői az MTI-hez juttatták el azt a közleményt,
amelyben beszámolnak a jogi ismeretterjesztést szolgáló ötletes projektjükről.
 
A projektet megálmodó Mezei Péter, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézetének docense, a nemzetközi
ügyekért felelős dékánhelyettes gondolta úgy, hogy a atal zenészeknek, dj-knek és elektronikus zenekészítőknek így tudja a legbefogadhatóbb módon
megmutatni a zeneipart érintő jogi alapokat a demókészítéstől a turnéig. Mezei Péter az SZTE Hírportál kérdésére válaszolva elmondta: a rajz lm első évada
már elérhető a legnagyobb videomegosztó portálon (https://www.youtube.com/channel/UCBTHUUrFotu4wOzxyqfDEiA).
 
„A rajz lmsorozat a lehető legegyszerűbben, mégis pontosan próbálja visszaadni a szerzői jog szerepét a zenei alkotómunkában. A rajz lm kísérlet egy
társadalmilag, gazdaságilag és jogilag is jelentős kérdés egyszerű, fogyasztható, színes bemutatására. A társadalom alapvető érdeke a tudatos fogyasztók
körének bővülése, ezért tesz ez a rajz lm" – idézi Mezei Pétert a közlemény.
 
Az alkotómunka az Igazságügyi Minisztérium által kiírt pályázat keretén belül, a szegedi InfoCopy diákkör tagjainak bevonásával készült.
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Versenyzőből hallgató (/sztemagazin/2017-iv-negyedev/versenyzobol-hallgato?objectParentFolderId=19413)
2017. december 06.

Biológia, kémia és zika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb
SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-
Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.
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