Odpri mi kamrico
SLOVENSKE NARODNE PESMI
Besedila, notni zapisi in melodije
www.pesmarica.si

QR koda

Izvirno in privlačno darilo

QR koda
Kaj je QR koda ?
Koda QR (angleško QR code) je dvodimenzionalna (2D) črtna koda.
Beseda QR je kratica za angleški besedi »Quick Response«, kar
pomeni »hiter odziv«.

QR kode, ki vsebujejo URL-naslove spletnih strani, se vedno pogosteje
pojavljajo v revijah, na plakatih in letakih, tako da za obisk spletne
strani ni potrebno prepisovati URL naslova v mobilno napravo.
Z mobilno napravo ( telefonom ali tablico ) posnamemo kodo, in če je
na napravi naložen program za obdelavo slikane kode (bralnik kode
QR, angleško QR code reader), bo naprava sama prebrala URL-naslov
in nas samodejno usmerila na spletno stran.

Kako uporabljamo QR kodo ?
Uporaba je zelo enostavna. Vse kar potrebujete je mobilni telefon
ali tablica, opremljena z digitalno kamero in aplikacijo za skeniranje
kod. Zaženite aplikacijo in skenirajte QR kodo.

Korak za korakom
1. Zaženite aplikacijo za branje QR kod
2. Skenirajte QR kodo
3. Dotaknite se povezave, ki se vam izpiše
4. Preberite, poslušajte in zapojte

Vpis kode na spletni strani
Tudi če nimamo pri roki telefona ali tablice, ali če želimo Slovenske
narodne pesmi poslušati na računalniku, lahko to storimo preprosto
z vpisom kode na spletni strani www.pesmarica.si.
Pri vsaki pesmi je nad QR kodo še
posebna unikatna koda

Vpišite unikatno kodo na spletni strani www.pesmarica.si

Poslušajte in zapojte

Glasba nas povezuje, narodna pesem združuje
Naj se z novo zbirko širi ljubezen do lepega slovenskega petja, naj njene
pesmice razveseljujejo in blažijo srca, naj prinašajo tolažbo in spodbudo,
naj pa tudi vžigajo ljubezen do rodu in lepe naše slovenske domovine!

Slovenska pesmarica, 1928

Odpri mi kamrico
Z željo, da se slovenska ljudska pesem ohrani
v vsej svoji pristnosti in lepoti:
Nazadnje še, prijat’lji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrat’li,
ker dobro v srcu mislimo;
dókaj dni
naj živí
vsak, kar nas dobrih je ljudi!

Dr. France Prešeren, 1844

