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КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Flooved
http://www.fl ooved.com/

Flooved је сајт који тренут-
но пролази кроз промену модела 
функционисања како би велики 
део система за подршку универ-
зитетском образовању, у који спа-
дају књиге, предавања, скрипта, ау-
дио и видео фајлови, био беспла-
тан, а додатни садржаји доступни 
по повољнијим условима. Пону-
да на сајту биће проширена, па ће 
корисницима бити доступно још 
више садржаја из домена матема-
тике, биологије, хемије, физике и 
медицинских наука.

Портал Мингл
http://www.mingl.rs/

Портал Мингл је настао 2007. 
године у оквиру удружења Бео-
градска отворена школа. Од  тада 
свакодневно објављује информа-
ције и вести о неформалним об-
разовним програмима, стипен-

дијама, радионицама, курсевима, 
такмичењима и осталим темама 
намењеним младима. Током првих 
шест година рада Мингл је инфо-
рмисао средњошколце, међутим, 
временом, заједно са својим читао-
цима, Мингл је растао и почео да се 
бави и темама намењеним нешто 
старијим сјајним младим људима. 

ПТТ музеј
http://www.pttmuzej.rs/

Поштанско-телеграфско-те-
лефонски музеј функционише као 
музеј у саставу Јавног предузећа 
„Пошта Србије“. Музеј се бави при-
купљањем, проучавањем, заштитом 
и излагањем предмета и докумената 
у вези са радом и развојем ПТТ са-
обраћаја. ПТТ музеј је настао као 
резултат потребе очувања и зашти-
те предмета и података у вези са ис-

торијом српске поште. Почеци при-
купљања експоната за музеј могу се 
пратити од краја 19. века, тачније од 
1887. године, када је донет пропис 
по коме начелник Поштанско-те-
леграфског одељења рукује библио-
теком и „албумом страних марака“. 
Музеј се налази у центру Београ-
да (угао Палмотићеве улице и Ули-
це мајке Јевросиме), у згради коју је 
пројектовао архитекта Момир Ко-
руновић.

Деца на интернету
http://www.childnet.com/

Childnet International је до-
бротворна организација посвеће-
на смањивању ризика којима су 
изложени најмлађи када претра-
жују и користе услуге интернета. 
Сајт садржи једноставне савете о 
заштити деце на интернету, ства-
рању безбедног дигиталног иден-
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титета као и о једноставном препо-
знавању сајтова илегалне природе. 
Childnet је подељен на три велике 
целине – намењене деци, њиховим 
родитељима и просветним радни-
цима. Сајт је недавно редизајниран 
како би био модернији, лакши за 
коришћење и прегледнији када се 
користе мобилни уређаји.

Бесплатни стрипови
http://thrillbent.com/

Th rillbent је сајт за електронску 
дистрибуцију независних стри-
пова популарних аутора и цртача 
који раде за све познате издаваче, 
са славним Марком Вејдом на челу. 
Иако ови аутори раде за Marvel или 
DC, имају сопствене пројекте које 
велики издавачи не желе да штам-
пају. Зато су се удружили и осно-
вали сајт како би стрипови у које 
су уложили толико времена нашли 
свој пут до публике. На Th rillbent-
у тренутно можете да читате седам 
самосталних стрипова и девет се-
рија.

Енглески речник синонима
http://thesaurus.com/

Енглески речник синонима 
(thesaurus.com) недавно је добио 

нови, визуелни идентитет. Нове 
опције нуде много детаљније, али 
и једноставније претраживање си-
нонима – по дужини, комплекс-
ности и сфери интересовања. Када 
се региструјете, можете да прави-
те и сопствени мини-речник сино-
нима. Сајт обилује забавним садр-
жајима – свакодневно се појављују 
чланци са занимљивим речима, 
њиховом етимологијом, цитатима, 
па и лингвистичким питалицама.

Лондонски симфонијски 
оркестар
http://play.lso.co.uk/

Презентација Лондонског сим-
фонијског оркестра представља 
фантастичан доживљај. Упечатљив 
је специфичан снимак овог славног 
оркестра док изводи Болеро Мори-
са Равела. Посетиоци сајта могу 
произвољно, док иде музика, да 
гледају паралелан приказ са четири 
камере, што ствара јединствен ау-
дио-визуелни доживљај. Такође, ту 
је преглед чланова оркестра са ма-
пом позиција по инструментима и 
биографијама извођача.

Мобилна апликација за 
резервацију авио-карата
http://www.fl yfl yapp.com/

Fly Fly App од сада и за iOS (мо-
билни оперативни систем компа-
није „Eпл“ који иначе не дозвоља-
ва покретање iOS система на хард-
веру других произвођача). Прва 
мобилна апликација за претражи-
вање и резервацију авио-карата у 
Србији, која је до сада била дос-
тупна за електронске уређаје са 
андроид оперативним системом, 
од сада је доступна и у верзији за 
iOS оперативни систем. Нова вер-
зија ове апликације може се од сада 
бесплатно преузети са App Store-a 
и потом користити на телефони-
ма, таблетима и лаптоповима са 
оперативним iOS системом компа-
није „Епл“. Fly Fly App представља 
једноставан начин куповине авио-
карата, уз помоћ које можете брзо 
пронаћи и резервисати свој лет. 
Она нуди могућност да управља-
те (мењате/отказујете) својом ре-
зервацијом, и то кроз резервацио-
ни систем компаније Fly Fly Travel. 
Преузимање апликације је брзо и 
једноставно. Када преузмете апли-
кацију, потребно је да се најпре 
пријавите/региструјете, након чега 
сте само корак од жељене резерва-
ције. Додатне информације се могу 
наћи на сајту www.fl yfl yapp.com.
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Виртуелни музеј Дунава
http://www.virtuelnimuzejdunava.
rs/

ЈП „Београдска тврђава“, у са-
радњи са Министарством културе 
и информисања Републике Србије, 
током 2011. године покренуло је 
пројекат „Магични додир Дунава 
– Виртуелни музеј“ како би се пу-
тем интернет презентације на јед-
ном месту повезали репрезента-
тивни примери културног и при-
родног наслеђа целокупног дунав-
ског региона (од изворишта у Не-
мачкој до ушћа у Црном Мору), да 
се укаже на њихов значај, неопход-
ност очувања и уједно отвори мо-
гућност будуће међународне са-
радње државних институција зе-
маља кроз које протиче Дунав (Не-
мачка, Аустрија, Словачка, Мађар-
ска, Хрватска, Србија, Румунија, 
Бугарска, Молдавија и Украјина). 
Интернет презентација „Магични 
додир Дунава – Виртуелни музеј“ 
замишљена је као развојна плат-
форма са могућношћу констант-
ног уноса нових података и садр-
жаја, мапирањем нових локалитета 
и ширења базе података. Интернет 
презентација је замишљена тако 
да свака држава кроз коју протиче 
Дунав, акредитовањем адекватних 
институција, преузме одговорност 
и обавезу уношења садржаја који 
ће презентовати културно и при-
родно наслеђе које се односи на 
ток Дунава кроз територију њихо-
ве државе.

У оквиру почетне фазе реали-
зације дела интернет презентације 
„Магични додир Дунава – Вирту-
елни музеј“, која се односи на ток 
Дунава кроз Србију, партнери ЈП 
„Београдска тврђава“ на реализа-

цији пројекта били су Народни му-
зеј у Београду, Етнографски музеј 
у Београду, Историјски музеј Ср-
бије, Природњачки музеј у Београ-
ду и Музеј града Београда. Укљу-
чени музејски стручњаци из обла-
сти за које су надлежне ове уста-
нове, у оквиру архива и фондова 
својих музеја, извршили су селек-
цију и одабир материјала за који 
су сматрали да би на најбољи на-
чин презентовао културно и при-
родно наслеђе Дунавског тока кроз 
Србију и омогућили да се тај мате-
ријал постави у оквиру ове интер-
нет презентације. У наредном пе-
риоду у плану је укључивање још 
већег броја музеја и других инсти-
туција у Србији које би садржајно 
обогатиле постојећу базу подата-
ка, као и упућивање позива на са-
радњу и укључивање званичних 
институција осталих подунавских 
држава, чиме би интернет презен-
тација „Магични додир Дунава – 
Виртуелни музеј“ добила на ширем 
међународном значају.

Животињски свет
http://www.animalanswers.co.uk/

Сајт Animal Answers је зани-
мљива промоција магазина Жи-
вотињски свет. Уместо да прено-
си комплетне чланке из часопи-
са у дигиталној форми, ова стра-
ница нуди занимљиве податке о 
најразличитијим врстама живо-
тиња у виду одговора на бројна пи-
тања. Да ли неке животиње знају да 

броје? Како камелеони мењају боју? 
Како је мува-лопов добила име? Од-
говоре на ова и бројна друга пи-
тања, филмове о понашању разних 
врста, као и детаљне анатомске 
дијаграме многих животиња наћи 
ћете на сајту Animal Answers.

Скијање
http://www.skijanje.rs/

Skijanje.rs незаоблилазна је ло-
кација за љубитеље зимских спор-
това. Информације у вези са зим-
ским спортовима подељене су у 
више категорија: ски-центри, ски-
инфо, опрема, смештај, публика-
ције и др. Аутори сајта посебно ис-
тичу значај форума, који корисни-
цима омогућава интензивну раз-
мену искустава у протеклих десет 
година.

Музеј Zepter
http://www.zeptermuseum.rs/

Одлуком Министарства култу-
ре Републике Србије Музеј Zepter 
је регистрован као први приватни 
уметнички музеј у Србији. Отво-
рен је 1. јула 2010. године у значај-
ном архитектонском споменику, у 
историјском језгру града Београда 
и у близини највреднијих установа 
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културе и образовања у Кнез Ми-
хаиловој 42. Главна делатност Му-
зеја Zepter је да систематски при-
купља, штити, чува, проучава, из-
лаже и публикује дела уметности. 
Идеја је да се на једном месту нађу 
дела и уметници који могу да доча-
рају слику комплексне ликовне по-
зорнице уметности у Србији друге 
половине 20. века и почетка новог 
миленијума. Осим официјелних 
информација о Музеју, као и пода-
цима о делима, уметницима и из-
давачкој делатности, на сајту је ко-
рисницима омогућена виртуелна 
посета.

BBC – партнер у учењу
http://www.bbc.co.uk/learning/

BBC (Би-Би-Си) (енгл. Bristish 
Broadcasting Corporation) била је 
посвећена настави и учењу још од 
прве образовне емисије, емитоване 

1924. године. Од тада до данас Би-
Би-Си је инспирисао многе људе 
да унапреде своја знања и вешти-
не. Од септембра 2010. године Би-
Би-Си је увео нову образовну стра-
тегију – да свим својим ресурсима 
покрије све области и узрасте. На 
сајту можете пронаћи ресурсе за 
наставнике, ученике и родитеље.

др Мирослава Ристић
Учитељски факултет, Београд


