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Стручне
информације

КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Унеско
http://www.unesco.org

управљања друштвеним променама, програм посвећен резерватима
биосфере и програме који подржавају међународне договоре o очувању светске културне и природне
баштине.
Православни катихизис

Унеско (енгл. United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization – Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу) специјална је организација Уједињених нација, основана 1946. године. Унеско има око
двеста земаља чланица, а главно
седиште организације је у Паризу,
са преко педесет канцеларија широм света. Унеско има активности у пет главних програма: образовању, природним наукама, социологији, култури и комуникацијама и информацијама. Ова организација финансира пројекте за
писменост, развој технике и педагогије, међународне научне пројекте, пројекте регионалне културне
историје, пројекте промовисања
културне разноликости, програм
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Православни катихизис (вероучење) представља поуку о православној хришћанској вери, која се
предаје сваком хришћанину. Реч
катихизис, преведена са грчког језика, значи оглашење, усмено поучавање, а сходно употреби, још од
апостолског доба, овом се речју означава основно учење о православној хришћанској вери које је неопходно сваком хришћанину (Lk. 1:
4; Dap. 18, 25). Према објашњењу
Светог апостола Павла, вера је основ свега чему се надамо, потврда ствари невидљивих (Јевр. 11:
1). Веру нераздвојно треба да прате живот по вери и добра дела,
јер, како сведочи реч Божија, вера
без дела мртва је (Jakovlj. 2: 20). У
учењу побожности захтева се не
само знање него и вера, јер је главни предмет овога учења Невидљиви и Несхватљиви Бог и Премудрост Божија у тајни скривена. Сто-

га, многи делови овога учења не
могу да буду обухваћени разумним познањем, него могу да буду
примљени само вером. „Вера“ –
каже Свети Кирил Јерусалимски –
„представља око које озарује сваку
савест; она човеку предаје знање.
Јер, каже Пророк, ако не верујете
нећете разумети (Isa. 7: 9)“ (Пета
катихеза за оглашене).1
Корисни линкови
http://blog.veronauka.net/.
https://veronauka.wordpress.com/.
http://veronauka.sabornost.org/
udzbenici-pravoslavnog-katihizisa.
http://www.verujem.org/katihizis/.
Дневне научне вести
http://www.sciencedaily.com/
Дневне вести из различитих
научних дисциплина је водећи
електронски магазин и веб-портал. За податке на порталу су одговорни најпрестижнији светски
1 Свети Филарет Московски, Основе
православне вере (катихизис), доступно на:
http://www.svetosavlje.org/ biblioteka/
Bogoslovlje/ KatihizisSvetiFilaretMoskovski/
KatihizisSvetiFilaretMoskovski01.htm.

универзитети и научне организације. На овом порталу можемо
пронаћи занимљиве информације
из области као што су: вештачка интелигенција, глобално загревање, квантни рачунари, нанотехнологија, аутизам, диносауруси,
еволуција, најновија астрономска открића, антропологија, биологија, хемија, животно окружење
итд. Са сајта можемо преузимати:
вести, чланке, видео-клипове, слике и књиге.

тематских, црквено-историјских,
филозофских или практичних
дисциплина. План основних студија представља комбинацију теоријских и примењених знања која
може задовољити и потребе оних
студената који желе да се баве науком или предавачком делатношћу
у духовним школама, али и оних
који би стечена знања применили у
пастирској или катихетској (вероучитељској) служби.

гих факултета. Млади теолози на
службама поју за певницом, помажу свештенослужитељима, а они
који имају свештенички и свештеномонашки чин служе заједно са
својим професорима. Настава се
одвија у модерно опремљеним амфитеатрима, слушаоницама и кабинетима у згради на Карабурми,
подигнутој 1995. године, искључиво из сопствених извора и донација Цркве.
Центар за истраживање и
иновације у образовању
http://www.oecd.org/edu/ceri/

Православни
богословски факултет
http://www.bfspc.bg.ac.rs/index.html
На Православном богословском факултету Универзитета у
Београду студира више од хиљаду и осамсто студената, који се оспособљавају за свештенички, вероучитељски позив и научни рад
у области теологије. На Факултету предаје четрдесет седам наставника и сарадника, од тога тридесет
три доктора наука. У предавачком
саставу заступљени су и угледни
архијереји наше Цркве, свештеници, монаси. Студијски планови и
програми у потпуности су усаглашени са актуелним Законом о високом школству и Болоњским процесом.
Осим општег програмског језгра, студенти се, у складу са својим
афинитетима, опредељују и за одређени број изборних предмета
– библијских, патролошких, сис-

Овде своја теолошка знања
могу продубљавати и припадници
других конфесија, уз сагласност јерархије СПЦ. Факултет негује интензивну сарадњу са низом реномираних теолошких установа у
свету, као што су богословски факултети Аристотеловог универзитета у Солуну и Националног и Кападистријског универзитета у Атини, духовне академије у Москви и
Петрограду, Латерански универзитет у Риму, теолошки факултети у
Немачкој, Швајцарској, Француској, САД, као и у земљама региона.
Срце ове високе духовне школе свакако је Храм Светог Јована
Богослова, у којем се свакодневно одвија пун круг богослужења
(јутрење, вечерње, повечерје, часови), а суботом, недељом и празником служи се и света литургија, на
коју радо долазе и студенти са дру-

Од 1986. године у оквиру Организације за економску сарадњу и
развој најразвијенијих европских
земаља, Канаде и САД (OECD)
формиран је Центар за истраживање и иновације у образовању
(CERI – Centre for Educational
Research and Innovation). Програм
рада Центра је мултидисциплинаран. Неки од главних задатака Центра су: координација, подстицање
и предузимање истраживачких активности у сфери образовања, односно усмеравање студијског и
огледног рада на увођењу иновација у наставу, на међудржавну сарадњу земаља чланица (на истраживању и примени иновација на
свим ступњевима образовања). На
интернет локацији CERI, у оквиру
различитих публикација, можемо
пронаћи информације о образовним системима и образовним ин-
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ституцијама као и промишљања о
њиховој будућности.
Школа црквеног појања Свети
Јован Дамаскин
http://skolajovandamaskin.beseda.rs/

комисијом коју сачињавају: управитељ Школе, предавач, једно лице
испред Црквене општине новосадске и гостујући предавачи, уколико
их има. Уколико успешно положи
дипломски испит, полазник школе
добија диплому са звањем учитељ
црквене музике. Диплома, са потписом епископа бачког, званичан
је документ Епархије бачке.

Часопис Саборност
http://casopis.sabornost.org/
sveska?serija=2&id_sveska=33
На датој локацији можемо
наћи чланке часописа Саборност –
Теолошки годишњак, који се налази
у групи друштвено-хуманистичких наука, у категорији М53 (научни часопис).

Discovery education
http://www.discoveryeducation.co.uk/

Школа црквеног појања Свети
Јован Дамаскин при Православној црквеној општини новосадској званично је основана, по благослову преосвећеног епископа бачког господина др Иринеја, у октобру 2011. године. Циљ Школе је
да се теоријски и, пре свега, практично припреме полазници Школе за службу црквеног појца. Школа траје пет школских година (од
октобра до јуна) и подељена је по
годинама (од прве до пете). Настава има теоријски и практични део и одвија се једном седмично за сваку годину. У склопу наставе је и учествовање на свим црквеним богослужењима, као и хорске пробе у оквиру хора Школе. За
децу је организован посебан разред. За упис у школу неопходно је
проћи аудицију која се одржава у
два наврата (јун и октобар). На почетку сваке године одржавају се
испити за прелазак на вишу годину. На крају пете године, по положеним свим испитима, полазници
полажу дипломски испит који се
састоји од теоријског и практичног
дела. Сви испити полажу се пред
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Discovery education је образовни портал постављен са циљем
да наставницима и ученицима омогући стварање стимулативног окружења за учење и наставу.
Discovery education одличан је пример подршке образовном систему
у смислу дизајна и креирања дигиталних образовних пакета високог квалитета. Портал садржи низ
корисних алата, као што је водич
за наставнике, који у себи садржи
категоризоване, актуелне и референтне сајтове који могу помоћи
наставнику у припреми наставе и
његовом професионалном развоју.

Центар за промоцију науке
http://www.cpn.rs/
Центар за промоцију науке
је државна институција надлежна за промоцију и популаризацију
науке. Основан је током пролећа
2010. године Законом о научноистраживачкој делатности Републике Србије. Након што је 23. новембра исте године уписан у регистар
као јавна установа, Центар је преузео све послове промоције и популаризације науке од надлежног
министарства. Идеја за оснивање
Центра потекла је из неопходности
да се грађанима приближe наука и технологија, што је предуслов
за повећање научне писмености и
технолошки напредак Србије у будућности. Након година кризе, наука је остала одвојена од друштва и
шире јавности, тако да је постало
нужно да држава подстакне премошћавање тог јаза. С друге стране, последњих година, у многим
градовима Србије изродиле су се
бројне појединачне иницијативе
за промоцију науке. Како би подржала и оснажила такве активнос-

ти, Република Србија је поверила
Центру задатак да подстакне, ојача и увеже све ове иницијативе и
створи један широки фронт за ширење културе науке.

Мисија Центра за промоцију
науке је да популарише и промовише науку, да развија научну писменост, повезаност и афирмише идеје
економије знања, да буди радозналост и подстакне младе да се определе за пут науке.
Научне конференције у свету
http://www.conferencealerts.com/
Дата локација намењена је организаторима научних конференција и људима који желе да учествују на њима. На сајту можемо пронаћи податке о актуелним научним
конференцијама и стручним скуповима, који су разврстани по областима и земљама. Омогућене су
претраге по датуму, граду, земљи и
кључној речи. Обавештења можете
добијати и електронском поштом.

UNESCO photobank
http://photobank.unesco.org/exec/
index.htm?lang=en
На датој локацији можемо пронаћи на хиљаде квалитетних фотографија и слајдова који покривају области образовања, науке,
културе и комуникација. Можемо
претраживати по различитим критеријумима (тема, земља, година,
кључна реч и сл.).

Светосавље
http://www.svetosavlje.org/
Почеци дате веб-локације повезани су са мејл-листом „светосавље“. Она је настала као покушај да се омогући комуницирање
православних који пишу српским
језиком. Листа је расла и ширила
се; временом су јој се прикључили многи свештеници, па и неколико архијереја. Данас је пред нама
богата библиотека беседа, књига,
чланака и речника у вези са православљем.

Центар за очување наслеђа
Косова и Метохије –
MNEMOSYNE
http://www.mnemosyne.org.rs/
Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – MNEMOSYNE,

као невладина, неполитичка и непрофитна организација, окупља активне стручњаке и културне раднике који имају искуства у заштити националне баштине на Косову и Метохији и који су спремни
да дају свој допринос и у условима
који су далеко од регуларних. Центар MNEMOSYNE остварио је сарадњу са стручњацима из готово
свих институција за заштиту споменика културе и природе Србије,
Српском православном црквом,
државним органима и институцијама, међународним организацијама и експертима ангажованим
на заштити културне баштине на
Косову и Метохији од 1999. године,
са различитим успехом и резултатима.
Центар MNEMOSYNE је дефинисао и понудио модел рада
на заштити баштине утемељен на
професионалним принципима и
међународним стандардима. Модел рада подразумева неколико
јасних принципа деловања:
Заштиту права свих баштиника културних добара у очување
властитог наслеђа и повратак српских стручњака у систем заштите
наслеђа, пуну партиципацију и успостављање механизама који ће
обезбедити поделу одговорности;
Утврђивање стања културне и природне баштине, предлог
мера ургентне и дугорочне заштите, адекватну физичку, правну и
стручну заштиту споменика, заштићене околине и природе применом принципа интегралне (интегрисане) заштите наслеђа;
Рад на основу листе приоритета;
Ефикасно и оперативно деловање које се постиже форми-
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рањем мањих тимова састављених
од стручњака из Завода за заштиту споменика културе Србије, као
и деловање по потреби;
Сарадњу српских и међународних експертских тимова и експерта;
Залагање да се четири споменика од изузетног значаја – Дечани (уписани 2004), Пећка патријаршија, Богородица Љевишка и Грачаница (уписани 2006) и једна амбијентална културно-историјска
целина, насеље Велика Хоча – нађу
на Листи светског културног и
природног наслеђа Унеска.

та. Основна занимања су: менаџер
квалитета EOQ, инжењер квалитета EOQ и оцењивач система квалитета. На интернет локацији Европске организације за квалитет
можемо пронаћи све потребне податке на одељцима: О EOQ, База
знања, Информације, Догађаји,
Учешће и Контакти.

учна и стручна друштва, библиотеке, музеји и остали. Теме на порталу обухватају све степене образовања, од предшколског и основног
до високошколског образовања,
науке и стручног усавршавања.

ScienceCentral
http://www.sciencecentral.com/
Портал ScienceCentral садржи велики број мрежних ресурса
о науци и технологији Владе САД.
Податке можемо претраживати
по областима, агенцијама и врстама ресурса (библиографске базе,
софтвер, актуелни истраживачки
пројекти, публикације и сателитски подаци).

Човекољубље
http://www.covekoljublje.org/
Човекољубље је добротворни
фонд Српске православне цркве,
регистрован у Србији као локални
непрофитни фонд, чија је основна
сврха спровођење хуманитарних
активности.

Европска организација за
квалитет
http://www.eoq.org/home.html

Немачки образовни сервер
http://www.dbs.schule.de/start.html

Европска организација за квалитет (EOQ – European Organization for Quality) има водећу улогу при конципирању и промоцији
система оспособљавања/обуке за
одговарајуће функције и задатке у области система квалитета.
Већина земаља Европе оспособљава стручњаке за систем квалите-
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Немачки образовни портал
централни је путоказ за информације о образовању. Он нуди свим
заинтересованима основне и квалитетне информације и изворе –
брзо, актуелно и свеобухватно. Као
метасервер, он примарно упућује
на информације о немачком систему образовања, које припремају,
између осталог, Немачка и републике, Европска унија, факултети,
школе, републички институти, на-

Рад Човекољубља заснован је
на основним хришћанским вредностима, као и на највишим стандардима водећих међународних
хуманитарних организација. Основни принцип у раду је поштовање људског права на достојанствен живот, односно пружање
помоћи свима онима којима је
потребна, без обзира на њихово
расно, полно, национално или верско опредељење. Својим радом Чо-

векољубље тежи да активно доприноси развоју међународних професионалних стандарда и примера
добре праксе.
Православне беседе и предавања
http://pravoslavnebesede.blogspot.com/
Православне беседе и предавања је веб-локација која је настала из потребе да се аудио-записи православних предавања и
беседа обједине на једном месту.
Предавања и беседе можемо слушати директно преко сајта (енгл.
оn-line) или их преузети са сајта
(енгл. download). Доступна је и могућност да беседу или предавање
уградимо (енгл. embed) у свој сајт
кликом на линк Угради у свој сајт.

Задужбина Андрејевић
http://www.zandrejevic.rs/
Руководећи се чињеницом да
је најтеже представити прво верификовано научно дело – магистарску тезу, докторску дисертацију,
специјалистички рад или научну
студију, професори др Душанка и
др Коста Андрејевић основали су
Задужбину 1994. године ради пружања систематске и трајне подршке и помоћи перспективним научницима, а од 2009. године и подршке ауторима најбољих мастер радова. Стога, Задужбина ради на прикупљању информација о научним
талентима и њиховим делима, која
су одбрањена и високо оцењена на
нашим универзитетима или у иностранству. У овом погледу, Задужбина сарађује с факултетима и научним институцијама, као и са
својим задужбинарима.
У оквиру својих библиотека Dissertatio и Academia Задужбина објављује приређене докторске и магистарске радове. Библиотека Посебна издања пружа

могућност објављивања научних
дела већ афирмисаним научницима из земље и иностранства, док
се у библиотеци Specialis објављују
специјалистички радови, а у библиотеци Initium мастер радови. На
датом сајту можемо пронаћи све
податке о активностима ове Задужбине.

др Мирослава Ристић
Учитељски факултет, Београд
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