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Стручне
информације

КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Музеј науке и технике
http://www.muzejnt.rs/
Циљ Музеја науке и технике је
заштита научно-техничке баштине
на територији Србије. Осим прикупљања, истраживања и заштите
техничких културних добара, задатак Музеја је и њихово представљање јавности ради подизања научно-техничке културе, као и популаризација науке и савремених
научних достигнућа. За разлику
од осталих републичких и матичних музеја у Србији, Музеј науке и
технике у Београду, при оснивању
1989. године, није добио иницијалну збирку око које би се формирао
фонд. Другим речима, фонд Музеја су прикупили сами кустоси,
најчешће путем поклона. Од свог
оснивања, кустоси Музеја науке и
технике прикупили су преко пет
хиљада предмета, који су класификовани у музејске збирке.

Мапа интернета ‒ нешто сасвим
другачије
http://www.halcyonmaps.com/

омогућен директан приступ садржаја путем друштвених софтвера
(Twitter, Facebook и др.).

На датој локацији словачки
уметник Мартин Варгиц објавио је
визуелни приказ интернета у виду
старих средњовековних мапа. На
мапи су у облику географских појмова приказани програми, сајтови
и компаније које се баве интернет
технологијама.

Регистар националног интернет
домена Србије
http://www.rnids.rs/

Бесплатни снимци концерата
http://www.billboard.com/
Билборд (Bilbord) је сајт велике
популарности. Месечно га посети
преко десет милиона корисника. За
љубитеље музике примарни је извор информација о трендовима и
иновацијама у музици. На овој локацији можемо пронаћи бесплатне
снимке концерата. Корисницима је

Регистар националног интернет домена Србије (скраћено:
РНИДС) стручна је, невладина и
недобитна Фондација, образована ради управљања националним
интернет доменима .RS и .СРБ,
тако да се остварује општи интерес
свих грађана Србије, уз поштовање
принципа квалитета, ефикасности,
независности и транспарентности.
Органи РНИДС-а су: Конференција суоснивача, Управни одбор и директор. РНИДС управља регистром националних интернет домена Републике Србије
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.RS, сагласно одлуци ICANN-а од
11.09.2007. године. ICANN је 8. новембра 2010. године прихватио
предлог РНИДС-а да ознака .СРБ
буде ћирилички домен Србије и
доделио ову ознаку нашој земљи
за други национални домен на интернету. Дан интернет домена Србије је 10. март, датум када је 2008.
године почела званична регистрација .RS домена.
Основни циљ РНИДС-а је да
организује управљање регистром
националних интернет домена.
РНИДС управља са по пет адресних простора у оба национална домена (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.
RS и .IN.RS, као и .СРБ, .ПР.СРБ,
.ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и .ОД.СРБ).
Управљање адресним просторима
.AC.RS и .АК.СРБ препуштено је
Академској мрежи Србије, а .GOV.
RS и .УПР.СРБ препуштени су Управи за заједничке послове републичких органа.

ABCteach
http://www.abcteach.com/
ABCteach је бесплатни образовни сајт намењен васпитачима
и учитељима. На њему се налази
преко пет хиљада образовних дигиталних материјала који се могу
употребити у васпитно-образовне
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сврхе. Једноставан је за употребу и
веома популаран.

Помоћ породици
http://www.pomocporodici.org.rs/
Помоћ породици је једна од
најстаријих невладиних хуманитарних организација у Србији, основана јуна 1993. године. Првобитни назив био је „Жене помажу женама“, да би убрзо назив био промењен у „Помоћ породици“, име
које најбоље презентује мисију ове
организације и њен рад. „Помоћ
породици“ започела је рад уз благослов Његове светости блаженопочившег патријарха српског Павла.
Основни циљ ове организације
је промоција здравља у породици и
друштву кроз медицинске и психосоцијалне програме. Остваривање
циља ове организације омогућено
је захваљујући великом броју експерата. У свом раду Удружење се
руководи начелима хуманости и
солидарности поштујући правила међународног права и унутрашњих прописа из области заштите породице, жена и деце. Најужа
област остваривања циљева Удружења је: породично здравље, социјално и медицинско збрињавање, едукација и подршка деци
са сметњама у развоју. За двадесет

година постојања реализовани су
многи пројекти који су увек били
везани за тренутне друштвене потребе, а посебно за медицинску и
хуманитарну помоћ становништву
у ратом захваћеним областима бивше Југославије. Данас Удружење и
даље одговара на потребе породица у ризику кроз пројекте који се
тичу унапређења здравих стилова живота, друштвене инклузије,
кроз помоћ породицама у ризику и
кроз здравствено, дефектолошко и
породично саветовалиште. О актуелним пројектима, публикацијама,
вестима и догађајима можемо сазнати на датој веб локацији.

Пројекат Netpatrola
http://www.netpatrola.rs/
Нет патрола (Net patrol) је онлајн механизам за подношење
пријава Центру за безбедни интернет, који је основан у сврху пријема
и обраде пријава о нелегалним или
штетним садржајима на интернету. Тежиште у раду механизма за
пријаве јесте спречавање ширења
слика и видео материјала на којима су приказани сексуална злоупотреба деце, сексуално искоришћавање и физички и психолошки напади на децу. Механизам за прија-

ве нуди прилику свима да пријаве
нелегални и узнемиравајући садржај кроз различите методе пријављивања; особа може да посети
интернет сајт и онлајн механизам
за пријаве да би поднела пријаву у
вези са одређеним садржајем тако
што ће попунити онлајн формулар
који се тамо налази и поднети га са
датог сајта или путем имејла.
Циљ пројекта је едукација и
информисање грађана, пре свега
деце и младих, али и њихових родитеља, наставника и других интернет корисника о предностима и ризицима употребе информационих и комуникационих технологија, начинима безбедног коришћења нових технологија, као и
заштита грађана од нелегалног, недозвољеног и штетног садржаја и
понашања на интернету.
Једну од важних компоненти
пројекта чини и електронски механизам за пријаву нелегалног, штетног и непримереног садржаја и понашања на интернету – Нет патрола ‒ у оквиру кога ће обучени оператери примати, обрађивати и
прослеђивати пријаве надлежним
службама.

Центар за спречавање
злоупотребе и заштиту деце на
Интернету (CEOP)
http://ceop.police.uk/
CEOP (Child Exploitation and
Online Protection Centre) ради са

партнерима за заштиту деце широм Велике Британије и иностранства ради идентификације главне
претње деци док су на интернету и
координира активност против тих
претњи. Запослени, који су специјализовани у овој области криминала, раде раме уз раме са професионалцима из шире заједнице.

Бесплатан програм за заштиту
вашег рачунара
http://www.mcshield.net/
Многи рачунарски корисници долазе у сусрет са малициозним
програмима (рачунарским црвима) који се шире претежно путем
преносивих медија. Двојица српских програмера развили су програм који штитити Windows оперативни систем од ових програма,
чија је основна карактеристика да
умножавају сами себе и отежавају
рад мреже, а могу оштетити податке и смањити сигурност рачунара.
Програм MCShield 3.0.4 представља одличну допуну актуелном антивирусном програму који је инсталиран на вашем рачунару. Програм је бесплатан. Можете га преузети са дате локације.

Компјутерски камп за децу
http://www.compcamp.net/
Удружење КомпКамп је удружење грађана које ради успешно
већ девет година организујући јединствени летњи камп на нашим
просторима за децу од осам до
петнаест година. У оквиру боравка у кампу деца пролазе кроз специјално осмишљену обуку за рад
на рачунарима прилагођену њиховом узрасту, знањима и интересовањима. Током дневних активности на рачунарима деца уче како да
рачунар, осим за играње и комуникацију, користе за школске потребе, учење и развој. Кроз програмирање игара деца се упознају и са
различитим могућностима употребе рачунара. Поред рада на рачунару, деци су свакодневно организоване различите спортске активности и забаве типа игара без граница,
а не мање важно је што упознају
своје вршњаке и граде лично самопоуздање и самосталност.
У кампу углавном раде људи
који имају сертификате за рад са
децом, најчешће апсолвенти педагогије, информатике, уметности и физичке културе, који својом
стручношћу и искуством у раду са
децом по камповима и установама
обезбеђују адекватну обуку и бригу о деци. Уз редовни програм кампа организована су и различита
гостујућа предавања. Најчешће су
то тимови студената који са својим
професорима раде на Фестивалу
науке у Новом Саду и на пројекту
Ноћ истраживача, а деци у кампу
презентују могућности из научних
области са својих факултета.
Дан у кампу почиње устајањем
у осам сати, затим следи јутарња
гимнастика, доручак и компјутер-
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ске вежбе у трајању од три сата, са
паузом за ужину. Дневне спортске
активности су по избору (пливање,
кошарка, одбојка, тенис). После
ручка следи одмор по слободном
избору. Затим два сата рада у компјутерском кабинету. Следе слободне активности у креативним
радионицама ‒ ликовна, музичка,
драмска, еколошка, клуб здравља,
клуб лепог понашања, игре без граница... пауза за ужину, пливање и
спортске активности по слободном избору до вечере... после вечере забава, дискотека, маскенбал...

ДИДС 2014 ‒ Доменизација,
Друштвенизација, Добра
локација
http://www.dids.rs/
Овогодишњи „Дан интернет
домена Србије“ одржан je 10. марта, у Хотелу „Метропол“, у Београду, у организацији Регистра националног интернет домена Србије
(РНИДС). Пета годишња конференција о развоју интернета у свету и на .RS и .СРБ доменским просторима Србије (ДИДС 2014) уједно je обележила и шест година од
почетка рада националног .RS домена.
Први блок Конференције традиционално је био посвећен актуелним светским трендовима на
интернету. Иза назива „Доменизација“ крила се дебата о увођењу
преко хиљаду триста нових генеричких интернет домена (gTLD),
и то на више језика и писама: .web,
.сaйт, .移动, . ﺓﻙﺏﺵ, .events, .works,
.cool, .vision, .today, .company, .shop,
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.trend, .place, .guru, .blog и много других. Постављена су бројна
питања у вези са називима домена, а најпре да ли ова новина доноси више избора или више конфузије и како ће се то одразити на
цене регистрације назива домена? Да ли ће национални домени
(ccTLD) изгубити на значају или,
напротив, постати потребнији и
поузданији? Да ли ће и како нови
домени утицати на брендирање на
интернету и како ће их претраживачи третирати? После уводне реч
директора РНИДС-а Данка Јевтовића, следила је панел дискусија
током које је одговорено на бројна питања о новој доменизацији. У
дискусији су учествовали Michele
Neylon, извршни директор (CEO)
у „Blacknight Internet Solutions“,
Urlich Retzlaff, Director of Channel
Management у „Public Interest
Registry .ORG“ и Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике
и односе са интернет заједницом
у РНИДС-у. Модератор овог блока био је Владимир Радуновић, координатор едукативних и тренинг
програма e-дипломатије у „Diplo
Foundation“.
Други блок ДИДС-а, под називом „Друштвенизација“, био је
посвећен теми о квалитетном присуству и позиционирању интернет сајтова на друштвеним мрежама. Представљени су успешни
примери са наших простора. Учесници у панел дискусији били су
Николина Љепава, директор развоја у „Ninamedia Research“, Радомир Баста, CEO и lead SEO у инбаунд (inbound) маркетинг агенцији
„Four Dots“, Мартина Анђелковић,
online community manager у „Vibe
Network“ и Јелена Василев, координатор за друштвене мреже Бе-

оградске филхармоније. Модератор овог блока била је Ивана Ћирковић, оснивач и уредник женског
портала „OrganVlasti.com“.
Трећи блок ДИДС-а, под називом „Добра локација“, био је резервисан за добре локације на националним интернет доменима
.RS и .СРБ. Неке од њих су створене и захваљујући средствима из
4ПИ ‒ Програма подршке пројектима популаризације интернета,
који организује РНИДС. Представници домаћих сајтова говорили
су о својим искуствима и развојном путу, а посебан простор намењен је питањима из публике и
са Твитера (Twittera). У сегменту
под називом „Домен .СРБ две године касније“ говорило се о занимљивим интернет локацијама на
ћириличком .СРБ домену. Потом
су представљени медијски сајтови www.021.rs, www.posmatrac.rs и
www.prva.rs. Од интернет заједница представљене су локације www.
gdenapivo.rs, www.blogmagazin.rs,
www.mozilla.rs, www.clubbing.rs и
www.startit.rs, а од домаћих продавница на интернету www.avmarket.
rs, www.winwin.rs, www.beomob.rs и
www.biospajz.rs. Модератор је Иван
Минић, оснивач и директор портала „Burek.com“.

др Мирослава Ристић
Учитељски факултет, Београд

