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Стручне
информације

КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Завод за проучавање културног
развитка
http://www.zaprokul.org.rs

укама; 2. истраживање тржишта и
испитивање јавног мњења; 3. обрада података, хостинг и сл.; 4. остало
образовање; 5. делатност комуникација и односа са јавношћу; 6. издавање књига; 7. издавање часописа
и периодичних издања. Од 1968. године Завод издаје часопис КУЛТУРА посвећен социологији културе и
културној политици.

Промоција науке
http://www.scienceworld.ca/
Scienceworld је организација
која има за циљ да мотивише и стимулише младе људе да се баве науком. Мисија овог центра из Канаде
је да популарише и промовише науку, да развија научну писменост,
да буди радозналост и подстакне
младе да се определе за пут науке.

Први светски рат
http://www.bbc.co.uk/history/
worldwars/wwone/
Завод за проучавање културног
развитка је установа културе која
се бави научним, развојним и примењеним истраживањима, израдом
студија и анализа у области социологије културе и културне политике,
прикупљајући информације и документацију о култури, уметности и
медијима у земљи и иностранству.
Завод има право да своје програме
валоризује и верификује на домаћем
и страном тржишту. Основан је 20.
априла 1967. године. Да би обезбеђивао остваривање општег интереса у области културе Завод обавља следеће делатности: 1. претежна
делатност - истраживање и развој у
друштвеним и хуманистичким на-

Године 2014. обележава се стогодишњица Првог светског рата.
Овај историјски догађај је пропратио ТВ канал BBC са веб локацијом
које обилује са материријалима као
што су: упечатљиве архиваме, аутентичне фотографије, радио-емисије и
анимирана мапа западног фронта.

Помоћ при брисању веб налога
http://justdelete.me/
Један од узрока што трагове нашег присуства на вебу не можемо лако уклонити су технике које
користе многе компаније како би
наш процес брисања налога био
отежан. Британац Роб Луис аутор
је сајта који представља директоријум линкова који нас воде до
страна на којима можемо обрисати
своје веб налоге. Линкови су презентовани у бојама у зависности од
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тога колико је тешко обрисати налог. Тако су зеленом бојом означени они које можемо лако обрисати
а црном они са којих не можемо избрисати налог.

Интерактивни календар
http://www.csoftlab.com/Calendar.html

Период око Нове године представља време за набавку нових
штампаних али и дигиталних календара и роковника. Интерактивни календар је самостални програм који се интегрише унутар
радне површине оперативног система. Програм је бесплатан, максимално флексибилан и једноставан за коришћење. Намењен је
превасходно пословним корисницима мада може бити од користи
и у кућном окружењу. Недостатак
овог програма је немогућност аутоматске синхронизације са паметним телефонима и таблетима.

одабраних радова Милана Коњовића, које је велики уметник свом
родном граду Сомбору поклонио
уз гесло: „Слике ове, миљенице
моје, са љубављу дарујем родноме
граду, оне једино њему и припадају”. Зграда у коју је смештен легат је саграђена на темељима здања
у којем је Фердинанд Планк 1766.
године отворио прву апотеку у граду, у стилу бидермајера, а касније је
за потребе фармације, 1838. године реновирао Емил Гале. Збирка
Галерије данас броји 1.084 одабрана рада Милана Коњовића и пружа пресек кроз читав стваралачки
век славног сликара,. Галерија има
у свом програму рада две тематске изложбе годишње, док се сваке
треће године мења рестроспективна поставка. Корисне информације
на датом сајту селектоване су у пет
категорија: галерија, уметник, радови, новости и пријатељи.

Филмски Центар Србије
http://www.fcs.rs/index.php

Галерија Милан Коњовић
http://konjovic.rs/sr/
Галерија „Милан Коњовић” у
Сомбору отворена је 10. септембра 1966. године, збирком од 500
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Филмски Центар Србије је установа културе од националног

значаја која обавља стручне послове у области кинематографије. Оснивач је Република Србија, а Оснивачка права у име Републике Србије врши Влада. Податке о делатностима Центра, организацији, догађајима, филмској бази и др. можемо пронаћи на датом сајту.
Wix
http://www.wix.com

Wix је jош један од сервиса на
Интернету који својим корисницима омогућава бесплатно и брзо
(без потребе за познавањем језика HTML или PHP) креирање веб
сајта. Једноставан је за употребу
и обезбеђује велики број шаблона који се могу прилагодити као и
опције за креирање фото-галерије,
продавнице, форуме итд.
Edudemic
http://www.edudemic.com/

Са више од 1.000.000 месечних
прегледа Edudemic важи за једна од
најпосећенијих сајтова из области
образовне технологје. Циљ аутора сајта је повезивање запослених
у образовању, ученика, родитеља
и свих који су заинтересовани за
дидактичко-информатичке иновације у циљу подизања квалитета
наставе.
Сусвил
http://www.seussville.com/
Сусвил је сајт за децу, наставнике и родитеље. То је виртуелни
град, богат интерактивним садржајем, чији су становници славни ликови дечјег писца Теодора
Суса Гаизела, познатијег као Др
Сус. Деца и одрасли на овом сајту
могу наћи велики број различитих
активности базираних на игри,
читању и др.

Андроид апликација Црвеног
крста Београд - Прва помоћ за све
https://play.google.com/store/
apps/d
Црвени крст Београд је креирао бесплатну андроид апликацију за мобилне телефоне која је
намењена свима којима је потребно брзо указивање прве помоћи.
Ова апликација у себи садржи основне информације и кораке у
пружању прве помоћи код свих

могућих врста повреда и стања.
Свако упутство садржи слику или
видео запис са сиректним линковима за позив служби хитне помоћи, полиције и ватрогасаца. Поред ове области постији опција за
припрему и одговор на природне
катастрофе. Апликација садржи
следеће функције: 1) Основне технике спашавања људског живота;
2) Опцију “корак по корак” када
нисте сигурни о којој повреди или
стању је реч; 3) Хиперлинк ка позиву хитним службама (не морате излазити из апликације); 4) Основно шта треба да знате о природним несрећама и како се заштитити; 5) Информације о полагању
прве помоћи за возачки испит и 6)
Информације о организацији Црвеног крста Београд. Апликација
за приказ текста користи ћирилично и латинично писмо.

Бесплатне слике и презентације
http://school.phillipmartin.info/
На датој локацији аутора Филипа Мартина налази се велика колекција слика за креирање образовних материјала. На сајту можемо пронаћи слике селектоване по
категоријама као и мултимедијалне презентације.

Најпосећенији сајтови за децу
http://www.ebizmba.com/articles/
kids-websites
На датом сајту можемо пронаћи 15 најпопуларнијих сајтова за
децу у 2013. години. Сајтове је рангирала, према посећености, компанија eBizMB.

Географски институт „Јован
Цвијић”
http://www.gi.sanu.ac.rs/rs/institut/
institut.html
Географски институт је основан 31. маја 1947. године у оквиру Српске академије наука (Српске академије наука и уметности).
Институт је научна установа, јединица Српске академије наука и
уметности у Београду, чија је основна делатност организација и
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систематски рад на унапређивању
научних истраживања у области
географије. Посебно, задатак Института је да проучава просторне појаве, објекте, облике, односе,
стања и процесе у географској средини. Истраживањима се обухватају просторне области Србије као
и шире територије Балканског полуострва, Јужне и Средње Европе,
Европе и Света. Институт је организован у четири одељења: за физичку географију (заступљене су
све физичко-географске дисциплине), за друштвену географију
(истраживања насеља, популациона и антропогеографска истраживања), за регионалну географију
(просторно планирање и животна
средина) и за картографију (припрема база података, обрадa података и израда тематских карата).
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извор информација, признат и награђиван престижним наградама.

Како функционишу ствари које
нас окружују
http://www.howstuffworks.com/
HowStuffWorks је сајт чији су
садржаји посвећени пружању информација и задовољењу знатижеље у свим областима. Сајт поседује опсежну базу и ексклузивна права на дигиталне материјале
за преко 30.000 књига, 800.000 фотографија и више од 180.000 мапа.
Веб сајт HowStuffWorks је поуздан

др Мирослава Ристић
Учитељски факултет, Београд

