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Стручне
информације

КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Институт за психологију
http://www.f.bg.ac.rs/instituti/IPS/
Институт за психологију је
научна јединица Филозофског факултета у Београду. Бави се фундаменталним и примењеним истраживањима из области психологије,
као и развојем научног кадра Републике Србије. Основали су га 1961.
године Извршно веће НР Србије,
Филозофско-историјски
факултет и Медицински факултет у Београду. Први директор Института
био је професор др Никола Рот, а
први председник Савета Института професор др Борислав Стевановић.
Приликом оснивања Института пред њега су постављена два
задатка: да ради на истраживању
и решавању проблема у области
психологије и да помогне стручно и научно усавршавање научног
подмлатка, односно организовање
наставе трећег степена. Мада у самој организацији наставе није директно учествовао, Институт је помогао великом броју будућих магистара и доктора наука да изведу
своја истраживања и дођу до неопходних података за своју тезу. Данас је тешко замислити развој пси-

хологије у Србији без Института за
психологију, с обзиром на везу која
постоји између стручног и научног развоја већине значајних имена у области психологије на овом
простору, с једне, и развоја и рада
Института за психологију, с друге
стране. Институт је издавач и часописа Психолошка истраживања.
Посебан део издавачке делатности
чине и зборници са научних скупова чији је Институт био организатор или суорганизатор.

струмената: тестова способности,
инвентара личности и тест-апарата, као и пратеће стручне литературе; 3) Организацијом семинара:
стручних усавршавања и обучавања из различитих области примењене психологије, за психологе
и трећа лица (менаџери, директори, васпитачи, педагози); 4) Професионалном селекцијом; 5) Организацијом научностручног скупа психолога Србије; 6) Организацијом истраживачких пројеката;
7) Прибављањем и дистрибуцијом
научностручних информација и
другим пословима који су од интереса за психологе и ширу јавност.

Друштво психолога Србије
http://www.dps.org.rs/pocetna
Друштво психолога Србије је
1992. године основало Центар за
примењену психологију као самостално предузеће за истраживачко-развојне услуге, графичко-издавачку делатност и комерцијалне послове. Центар се бави: 1) Издавачком делатношћу: уџбеници,
приручници и друга психолошка
литература; 2) Израдом и дистрибуцијом психолошких мерних ин-

Социјална психологија
http://www.socialpsychology.org/
На страницама највеће базе
података на интернету из социјалне психологије (Social Psychology
Network) налази се преко једанаест
хиљада хипервеза које воде до значајних локација из ове области.
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Друштво истраживача у
образовању у Србији
http://www.dios.edu.rs/
Музеј историје науке
http://www.mhs.ox.ac.uk/about/
Музеј историје науке у Оксфорду поседује значајну веб-локацију. Програмске активности Музеја реализују се кроз монографске
и тематске изложбе, циклусе предавања из разних области науке,
промоције књига и часописа, концерте, приређивање округлих столова и пројекције научнопопуларних филмова. Из прегледног менија ове локације можемо добити
информације о предстојећим догађајима, посетити мрежне изложбе, базе, архивирану колекцију музејских билтена, као и библиотеку
са преко осам хиљада слика.

Удружење Друштво истраживача у образовању у Србији је
добровољно, невладино и непрофитно удружење. Основи циљ
Друштва је да повеже истраживаче у области образовања у Србији
и подстакне успешну научноистраживачку сарадњу унутар ове
области. Такође, Друштво ће активно радити на повезивању чланова Друштва са међународним
организацијама у области образовања, уз подстицање рада и сарадње истраживача из Србије са
колегама из области образовања у
европским и међународним круговима. Циљ Друштва је и да активно повезује истраживаче у области
образовања у Србији са креаторима образовне политике и подстиче сарадњу ради делотворног одлучивања.

развоју образовних политика. Мисија NEPC-a је ојачавање локалне
и регионалне експертизе у функцији партиципаторне и истраживачки утемељене образовне политике и промоција вредности отвореног друштва у образовању на
међународном нивоу. NEPC је основан 2006. године као формална
мрежа центара за образовне политике, али је заправо започео са радом раније. NEPC је настао од неформалне групе људи који су делили заједничке вредности утемељене у уверењу да је образовна промена кључ сваке друштвене
промене и залог боље будућности
за све. Мрежа је отада еволуирала
кроз бројне развојне фазе у процесу коју садржи рефлексију, расправу, комуникацију, деловање,
успехе и понекад неуспехе. Мрежа
тренутно има у чланству двадесет
три институције из шеснаест земаља, међу којима је и Србија, као
и четири индивидуална члана. На
сајту Мреже можемо се упознати
са актуелним пројектима, активностима и значајним публикацијама, које можемо преузети у електронском облику.

Часопис Примењена психологија
http://psihologija.ff.uns.ac.rs/
primenjena/

Мрежа центара за образовне
политике
http://www.edupolicy.net/

Центар за образовне политике
http://www.cep.edu.rs/

На датој локацији налази се
научни часопис Примењена психологија. Часопис издаје Одсек
за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом
Саду.

Мрежа центара за образовне политике (енг. Network of
Education Policy Centers –NEPC)
јесте међународно невладино удружење организација посвећених

Центар за образовне политике (ЦОП) је независни мултидисциплинарни истраживачки центар који пружа стручну подршку
доносиоцима одлука и практича-
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рима у развоју, примени и евалуацији политика у области образовања. Притом, ЦОП стално настоји да препозна и укаже на области којима, како доносиоци одлука, тако и научна заједница треба
да се баве, притом снажно се залажући за информисање образовних
политика и пракси доказима произведених кроз рад у друштвеним
наукама. Осим стално запослених,
ЦОП има и велику мрежу сарадника из различитих делова региона и шире.

Часопис Истраживањe развоја
деце на раном узрасту
http://ecr.sagepub.com/
Часопис Истраживањe развоја деце на раном узрасту (енг.
Journal of early childhood research)
има посебан значај за истраживаче, креаторе образовне политике и практичаре који се баве развојем деце и васпитнообразовним
радом.

Причајмо о томе
http://www.pricajmootome.rs/
Пројекат „Причајмо о томе“
бави се пружањем бесплатне психолошке помоћи студентима кроз
мрежно (енг. online) психолошко саветовање, путем електронске поште, скyпова и форума. На
сајту студенти могу добити помоћ од психотерапеута различитих терапијских праваца. У оквиру пројекта планирана је организација низа образовних предавања
са различитим темама из области
менталног здравља које имају за
циљ разбијање предрасуда о тражењу психолошке помоћи, разбијање предрасуда о коришћењу
интернета, информисање студента
о могућностима употребе савремених средстава комуникације за
заштиту и унапређење свог здравља и, најважније, подизање нивоа
свести студената о значају и начинима бриге о менталном здрављу.
Пројекат реализује невладина организација „Промена“.

гом месту. Библиотека располаже
са преко девет милиона чланака из
преко двадесет хиљада часописа.

Америчка психолошка
асоцијација
http://www.apa.org/
Америчка психолошка асоцијација је водећа научна и професионална психолошка организација у САД. Њена основна мисија је да примени знања из психологије како би се унапредио живот
људи.

Европска федерација
психолошких асоцијација
http://www.efpa.eu/

Британска библиотека
http://www.bl.uk/
Британска библиотека садржи тринаест милиона књига, преко деветсто двадесет хиљада часописа и новина, али и преко три
милиона звучних записа. Овај
линк свакако треба додати у листу
омиљених локација. Сигурно ћете
пронаћи нешто што досад нисте
могли да нађете ни на једном дру-

Европска федерација психолошких асоцијација (енг. European
Federation of Psychologists’ Associations – EFPA) јесте водећа федерација националних психолошких
асоцијација. Она обезбеђује форум за европску сарадњу на пољима академске обуке, психолошке
праксе и истраживања. Тренутно
је тридесет и шест европских земаља у чланству ЕFPA, и представљају их око триста хиљада психолога. Друштво психолога Србије
примљено је у редове ове Европске федерације 2007. године у Пра-
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гу. Организација земаља-чланица
се бави промоцијом и унапређи-
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вањем психологије као професије
и као научне дисциплине, у примењеним областима, са нагласком
на обуци и истраживањима повезаних са тим областима у пракси.
Психолози у земљама-чланицама
су, како практичари, тако и академски психолози и истраживачи.

Један од циљева Федерације је повезивање праксе и истраживања у
психологији, као и стварање интегративне психолошке дисциплине.
др Мирослава Ристић
Учитељски факултет, Београд

