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Стручне 
информације

КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Друштво за српски језик  
и књижевност Србије 
http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/

Друштво за српски језик и 
књижевност Србије основали 
су 1910. године  Александар Бе-
лић, Павле Поповић и Јован Скер-
лић. Његовим радом, који је пре-
кидан само за време ратова (1914–
1919. и 1941–1946), руководили су 
председници Јован Скерлић, Павле 
Поповић, Александар Белић, Ми-
хаило Стевановић, Драгољуб Пав-
ловић, Димитрије Вученов, Ђорђе 
Бајић, Слободан Марковић, Жи-
војин Станојчић, Јован Деретић, 
Радоје Симић, Васо Милинчевић, 
Петар Пешут, Љубомир Поповић, 
Милорад Дешић, Душан Иванић, 
Вељко Брборић, Бошко Сувајџић и 
Александар Милановић.

Сада је председник  Дру-
штва  Зона Мркаљ, заменик пред-
седника Ана Батас, потпредсе-
дници су Александар Милановић, 
Зорица Несторовић, Вељко Бр-
борић и Бошко Сувајџић, секре-
тар је Босиљка Милић. Часопис 
Друштва  Књижевност и језик у 
школи покренут је 1953, а први број 
је изашао 1954. године. Од 1956. го-
дине часопис носи данашњи назив 
– Књижевност и језик. Средњош-
колски часопис Свет речи (за срп-
ски језик и књижевност) излази од 
1997. године.

Друштво има своју библиоте-
ку која је намењена наставницима 
и професорима који се баве проу-
чавањем и наставом српског јези-
ка и књижевности и тако доприно-
си истраживачкој и стваралачкој 

настави српског језика и књижев-
ности.

Значајан је податак да је 
Друштво један од организатора 
традиционалног Републичког зим-
ског семинара наставника српског 
језика и књижевности у основним 
и средњим школама (до сада је одр-
жано педесет осам семинара).

Од 1990. године одржавају се 
такмичења (школско, општинско, 
окружно и републичко) из  срп-
ског језика и језичке културе, 
као и  такмичења из књижевно- 
сти ученика средњих школа Србије, 
такмичења литерарних дружина и 
секција основних и средњих шко-
ла Србије и такмичења лингвисти-
чких секција основних и средњих 
школа Србије.
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Зборник Матице српске  
за књижевност и језик 
http://www.maticasrpska.org.rs/
category/katalog-izdanja/naucni-
casopisi/zbornik-matice-srpske-za-
knjizevnost-i-jezik/

Зборник Матице српске за 
књижевност и језик најстарији 
је Матичин зборник, основан 
1953. године. Његов оснивач и 
први главни уредник био је тада-
шњи председник Матице Младен 
Лесковац. Прва свеска закључена 
је 1. септембра 1953, а објављена 
1954. године. Лесковац је тада на-
писао: „Задатак Зборника Матице 
српске за књижевност и језик ја-
сан је: на страницама овог часопи-
са проучаваће се српска књижев-
ност и српски језик, тј. штампаће 
се мање монографије и расправе, 
чланци, ситнији прилози, архив-
ска грађа и библиографије, као 
што ће се приказивати важнији 
радови и оцењивати новија дела 
из ове области.“

Иако у средишту пажње има 
проучавање националне српске 
 књижевности, часопис је отворен 
и за књижевнотеоријска, односно 
компаративна истраживања.

Зборник Матице српске за 
књижевност и језик излази у три 
свеске годишње.

Задужбина Иве Андрића 
http://www.ivoandric.org.rs/

Задужбина Иве Андрића ос-
нована је на темељу Андрићеве по-
следње жеље коју је својим сарад-
ницима и саговорницима, књи-
жевнику Милану Ђоковићу и кул-
турном посленику Гвоздену Јова-
нићу, писац саопштио 5. децембра 
1974. године, у свом стану, у Улици 
пролетерских бригада 2а. Они су, 
тако, били сведоци и потписници 
његове последње жеље. После Ан-
дрићеве смрти, 13. марта 1975. го-
дине, Први општински суд је 20. 
јуна 1975. године донео решење о 
правоснажности тестамента. 

Прва и најважнија одред-
ба пишчеве последње жеље била 
је да се његова заоставштина „са-
чува као целина и да се, као ле-
гат односно, задужбина, намени 
за опште културне и хуманитар-
не потребе“. Целокупну рукопи-

сну заоставштину писац је својом 
последњом вољом оставио на ста-
рање Српској академији наука и 
уметности, чији је члан био још 
од 1926. године. Сагласио се, та-
кође, да се део средстава одвоји 
за додељивање награде за најбољу 
збирку прича или најбољу при-
поветку објављену током једне 
календарске године. Осим тога,  
оставио је својој дугогодишњој са-
радници Вери Стојић да се стара 
о његовим ауторским правима, да 
чува његову заоставштину и упра-
вља њоме, наменивши јој један део 
средстава.

После годину дана припреме, 
Задужбина Иве Андрића основана 
је 12. марта 1976, годину дана по-
сле Андрићеве смрти. Задужби-
ном јединог нашег добитника Но-
белове награде за књижевност, од 
тренутка оснивања, па све до да-
нас, руководи управни одбор чији 
се чланови бирају на мандат од че-
тири године. Управни одбор има 
девет чланова које сада именује 
Српска академија наука и умет-
ности. 

На датој локацији можемо 
приступити биографији и библи-
ографији нашег великана, и то на 
српском и енглеском језику.
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Градина – часопис за књижевност, 
уметност и културу 
https://sites.google.com/site/
casopisgradina1900/home

Први број Градине појавио се 
у Нишу, јануара 1900. године. Као 
петнаестодневни часопис за за-
баву, поуку и књижевну критику 
излазио је до октобра 1901. годи-
не (последња свеска је двоброј –  
35–36). У њему су сарађивали и 
познати писци из разних краје-
ва тадашње земље, међу којима су 
Алекса Шантић, Борисав Станко-
вић, Светозар Ћоровић, Симо Ма-
тавуљ, Тадија Костић и други. Ча-
сопис је обновљен октобра 1966. 
године.  Оснивач  Градине  је Град 
Ниш. 

Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања 
http://ceo.edu.rs/

Завод за вредновање квали-
тета образовања и васпитања је 
стручна и референтна институ-
ција која се бави евалуацијом об-
разовања и васпитања и даје пре-
поруке за успостављање и обез-
беђивање система квалитета об-
разовања и васпитања. Кључне ак-
тивности Завода су: дефинисање 
стандарда у образовању, вредно-
вање образовања и обука учесни-
ка у систему образовања. Осим 
информација о деловању Завода, 
услугама које пружа и новостима 
са сајта можемо преузети разли-
чите публикације из области обра-
зовања и васпитања.

Задужбина Доситеја Обрадовића 
http://www.dositejeva-zaduzbina.
rs/dositej/biografija.html

Задужбина Доситеја Обра-
довића основана је 17. септембра 
2004. године у Вршцу, на иниција-

тиву „Хемофарм концерна“, као 
утемељивача, и оснивача: Фонда-
ције „Хемофарм“, Матице српске 
из Новог Сада, Института за књи-
жевност и уметност и Културно- 
-просветне заједнице Србије. Tом 
приликом одржана је Скупштина 
Задужбине и потписан је Уговор 
о оснивању. Решењем Министар-
ства културе и медија Републике 
Србије о оснивању и упису у Ре-
гистар фондација, фондова и заду-
жбина, од 21. октобра 2004. годи-
не, Задужбина је и званично поче-
ла са радом.

Основ за стварање ове За-
дужбине нашао се у заштити куће 
у којој је рођен Доситеј Обрадо-
вић, а коју је од приватних власни-
ка откупио „Хемофарм концерн“.   
Имајући у виду изузетан значај 
Доситејевог дела за писменост и 
културу Срба новијег доба, али и 
утицај на стварање модерних на-
ционалних институција после Пр-
вог српског устанка, оцењено је да 
кућа треба да остане заштићена 
као музеј, да постане живо дело и 
обележје националне баштине.

Кућа је 2007. и 2012. годи-
не реновирана, обновљена и пре- 
творена у спомен-кућу, музеј, ради 
окупљања свих посленика културе 
и писмености, а посебно младих 
који ће ширити знања и видике, 
који ће развијати себе, али и идеју 
мултикултуралног дијалога ради 
добре сарадње народа и ширине 
разумевања. 

Oд свог оснивања, Задужбина 
је реализовала капиталне пројекте 
и бројне програме значајне за њен 
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даљи развој, за афирмацију порука 
из Доситејевог дела, али и трајање 
у корист плодних стваралаца, уче-
ника и студената, у корист српског 
народа и наше културе у целини.

Лако до библиографије 
http://www.maticasrpska.org.rs/

Веб-алат  Лако до библиогра-
фије служи за креирање анотира-
них библиографија по неком од 
стилова цитирања: МЛА, Чикаго, 
АПА и тако даље. 

Будући да је алат у бесплатној 
верзији ограничен по броју уноса, 
добар је за образовне потребе, то 
јест за вежбање студената и учени-
ка у креирању библиографија. До-
вољно је да ученици наведу неко-
лико најчешће коришћених врста 
извора (књига, часопис, веб-сајт, 
дигитална фотографија, видео-за-
пис) и прођу процес уноса подата-
ка о њима, па да разумеју не само 
који се све извори могу наводити 
него и које податке наводимо. 

Пројекат Гутенберг 
http://www.gutenberg.org/

Пројекат Гутенберг нуди пре-
ко сто хиљада бесплатних елек-
тронских књига познатих изда-
вача, које могу да се преузимају у 
различитим форматима и читају 
путем различитих уређаја. Ова 
виртуелна библиотека је огромна 
база ресурса, како за наставнике, 
тако и за студенте. 

Е-књиге Аделејд 
https://ebooks.adelaide.edu.au/

Веб-портал Универзитета у 
Аделејду, у Аустралији, основан је 
1998. године и у почетку је садр-
жао универзитетске књиге про-
фесора факултета. Касније је фонд 
књига значајно проширен. Осим 
стручне литературе све је више 
белетристике, и то класичне књи-
жевности. 

Корисни веб-ресурси за 
љубитеље књига

 • Антологија српске 
књижевности 
http://www.antologijasrpskekn-
jizevnosti.rs/Default.aspx

 • Српска библиотечка мрежа 
http://www.biblioteke.org.rs/

 • Европска библиотека 
http://www.theeuropeanlibrary.
org/tel4/

 • Претраживач е-књига 
http://www.freebook-s.com/

 • Е-библиотека 
http://e-library.net/ 

 • Преузмите бесплатне књиге 
https://www.getfreeebooks.com/

 • Много књига 
http://manybooks.net/ 

 • Бесплатна проза на интернету 
http://www.free-online-novels.
com/

 • За љубитеље књиге 
http://www.todayinliterature.
com/

 • Добро штиво 
http://www.goodreads.com/

 • Књиге на Интернету 
http://digital.library.upenn.edu/
books/

Инфотопија – академски 
претраживач  
http://www.infotopia.info/

На датој локацији налази се 
академски претраживач Инфото-
пија. Захваљујући библиотекари-
ма и наставницима, претраживач 
нуди приступ пажљиво одабра-
ним образовним интернет лока-
цијама. Корисници имају могућ-
ност сужавања претраге у оквиру 
различитих категорија као што су: 
уметност, биографије, литература 
и друго. Инфотопија претраживач 
упућује ученике и студенте на про-
верене изворе. 
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Веб-алат About.me  
https://about.me/

Веб-алат About.me обезбеђује 
наше ефектно представљање на 
интернету. Подаци на страници 
(позадина, боја и провидност сли-
ке, фонтови и тако даље) веома 
једноставно се креирају и уређују. 
Алат омогућава убацивање хипер-
веза ка осталим веб-локацијама. 
Страницу можемо делити елек-
тронском поштом, постављањем 
на друге веб-локације, помоћу 
друштвених мрежа и путем елек-
тронског потписа.

Кутак за наставнике 
https://www.theteacherscorner.net/

Кутак за наставнике је веб 
локација која својим садржаји-
ма подржава рад наставника. Ме-
нији су сортирани према намени 
на: радне листове за штампање, 
планове лекција по предметима, 
таблу идеја, пројекте за сарадњу, 
наставничке ресурсе. У падајућем 
менију радних листова можемо 
наћи велики избор задатака по-
чев од укрштених речи, осмосмер-
ки, поређења парова, математи-
чких вежби, календара, па до веж-
би са часовником (за млађи узраст  
основне школе).

Креирање радних листова је 
веома једноставно. Можемо ко-
ристити ћирилично писмо. Све 
што креирамо архивира се у ПДФ 
формату на рачунару. Иако је ку-
так за наставнике намењен аме-

ричким наставницима, може се 
прилагодити нашем васпитно-об-
разовном систему. 

Каху – алат за креирање 
интерактивних упитника 
https://kahoot.com/welcomeback/

Каху је бесплатан веб-алат за 
креирање интерактивних упитни-
ка, који се могу користити у наста-
ви. Потребно је да наставник кре-
ира налог. Ученик, такође, може 
креирати налог на исти начин као 
и наставник. Каху разликује гру-
пе ученика старијих и млађих од 
шеснаест година, при чему при-
падници млађе групе потврђују 
свој идентитет и уносом датума 
рођења.

Постоје три врсте Каху упит-
ника које можемо да креирамо: 1) 
Квиз (Quiz) – може да има неогра-
ничени број питања са тачним/не-
тачним одговором; 2) Дискусијa 
(Discussion) – дискусија подразу-
мева постављање једног питања, 
где тражимо мишљење ученика и 
3) Анкета (Survey) – можемо пос-
тавити неограничени број питања, 
где такође тражимо мишљење уче-
ника. 

Каху нам даје пин код, који је 
додељен квизу који смо креирали, 
и који ученици, који би требало 
да учествују у нашем квизу, виде 
на видео-биму или великом екра-
ну. Важно је напоменути да је овај 

пин код другачији сваки пут када 
наново покренемо упитник. Јед-
ноставност Каху алата се огледа 
у томе да ученик квизу приступа 
једним кликом преко свог мобил-
ног уређаја на веб-страни Kahoot.
it, при чему само уноси пин код.

Извештаји, који се аутомат-
ски генеришу у виду ексел датоте-
ка, дају пуно могућности за анали-
зу и процену знања ученика. Каху 
је ефикасан алат за обраду резул-
тата теста. На крају сваког кви-
за добијамо резултате за све уче-
снике квиза, као и њихове утиске 
о самом квизу. Сви Каху квизови, 
којима аутори додају ознаку public, 
могу се и претраживати, а потом и 
копирати.

Библиотека 2.0 
http://www.library20.com/

Будућност библиотека у ди-
гиталном добу пројекат је заједни-
це школских библиотекара. Циљ 
ове заједнице је да трансформи-
шу и прилагоде класичне библио-
теке у места којa ће одговорити на 
изазове времена у коме живимо. 
Заједница организује конферен-
ције два пута годишње, као и се-
рије вебинара током целе године. 
Поседује богату архиву материјала 
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за подршку различитим активно-
стима које спроводе. 

Дигитални генератор 
библиотечког картона  
http://www.blyberg.net/card-
generator/

Дигитални генератор библио-
течког картона може бити одличан 
алат за стицање основних вешти-
на из библиотечке и информа-

ционе писмености. Креирајући ди-
гиталне картоне, ученике упознаје-
мо са библиотечко-информацио-
ном грађом и изворима као што су: 
књиге, рукописи, брошуре, сепара-
ти, серијске публикације, музичка 
дела, картографска грађа, катало-
зи, електронске публикације и дру-
го. Након уноса података дигитал-
ни библиотечки картон добијамо у 
облику слике (ПНГ формата) коју 
можемо копирати или меморисати.

Потребно је да унесемо: 1) 
врсту грађе: штампана публика-
ција, звучни или видео запис (енг. 
printed, audio, video); 2) CIP број 
(енг. call number); 3) библиографске 
податке (енг. card text) и 4) белеш-
ке (енг. scribble). Потребно је напо-
менути да овај алат није намењен 
библиотекарима за вођење катало-
га.

др Мирослава Ристић
Учитељски факултет,  

Универзитет у Београду
 




