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Стручне 
информације

КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Мобилна апликација – Geo 
Challenge Classic – Geography 
https://play.google.com/store/apps/

Образовна мобилна аплика-
ција Гео изазов (енг. Geo Challenge) 
креирана је у виду квиза из геогра-
фије. Знање можемо тестирати у 
трима категоријама: препознавање 
застава земаља (двеста деветнаест 
застава), препознавање земаља по 
њиховим контурама (границама) и 
означавање главних градова на им-
провизованој немој карти. Апли-
кација је бесплатна. Поседује одли-
чне техничке карактеристике и јед-
ноставан кориснички интерфејс. 
Капацитет апликације је 45 мега-
бајта.

Видео-едитор – Soapbox 
https://chrome.google.com/
webstore/detail/soapbox-
%E2%80%94-video-recorder/lmepj
nndgdhcgphilomlfekmgnnmngbi

Soapbox je додатак за претра-
живач Хром који након инстала-
ције омогућује корисницима да на 
веома једноставан начин креирају 
видео-клипове (упутство, видео-
демонстрација, честитка, дневник 
и др.). Додатак је бесплатан и ин-
туитивно се користи. Неопходно је 
да рачунар који користимо за кре-
ирање видеа поседује веб-камеру.

Енглески речник синонима 
http://thesaurus.com/

Енглески речник синонима 
Thesaurus.com је веб-локација која 
нам може бити од користи. Опције 
на сајту нуде детаљно и једностав-
но претраживање синонима – по 
дужини, комплексности и сфе-

ри интересовања. Када се регис-
трујемо, можемо да будемо аутори 
личног мини-речника синонима. 
Сајт обилује забавним садржајима 
– свакодневно се појављују члан-
ци са занимљивим речима, њихо-
вом етимологијом, цитатима, па и 
лингвистичким питалицама.

Галерија фотографија – Lifetags 
https://artsexperiments.withgoogle.
com/lifetags/

На сервису Google Arts & 
Culture постављена је галерија фо-
тографија које су снимане за пот-
ребе часописа Лајф (енг. Life) током 
тридесет четири године. Галерија је 
скенирана и пропуштена кроз Гу-
глов систем за сортирање, који је 
заснован на софтверу вештачке 
интелигенције. Каталог можемо 
претраживати на основу објеката, 
локација и личности које је систем 
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вештачке интелигенције препоз-
нао и класификовао.

Портал за образовање 
http://www.cosmolearning.com/

CosmoLearning је веб-портал 
који нуди чланке, видео-лекције и 
документарне филмове из триде-
сет шест различитих академских 
области. Портал је дидактички об-
ликован и нуди и комплетне кур-
севе светски познатих универзи-
тета.

Winaero Tweaker 0.12.1 
https://www.techspot.com/
downloads/6911-winaero-tweaker.
html

Winaero Tweaker је бесплат-
на апликација за промене поде-
шавања у оперативном систему 
Windows. Капацитета је 2,3 мега-
бајта. Неке од категорија за поде-
шавања су: Appearance, Behavior, 
Boot and Logon, Desktop and 
Taskbar, Context Menu, Settings и 
Control Panel. Можемо подесити: 
да интерфејс оперативног система 
Windows 10 изгледа као интерфејс 
Windows 7, администраторска 
права, нестандардне теме за рад-
ну површину (нпр. Dark), реакције 

оперативног система у конкрет-
ним ситуацијама и др. После одаб-
раних промена неопходно је поно-
во покренути оперативни систем.

Апликација за сарадњу на 
пројектима – Microsoft Team 
https://products.office.com/sr-
Latn-RS/microsoft-teams/free

Мајкрософт је промовисао 
бесплатну верзију своје аплика-
ције за сарадњу међу чланови-
ма пројектног тима. У питању je 
Microsoft Teams, који користимо 
помоћу Мајкрософтовог налога, 
било на рачунару или телефону. У 
оквиру сваке групе коју направи-
мо у апликацији можемо да креи-
рамо више канала. Сваки канал је 
у вези са одређеном темом. На јед-
ноставан и ефикасан начин може-
мо да постављамо и прегледамо 
пројектне датотеке и водимо ау-
дио и видео састанке. Апликација 
подржава до триста чланова у јед-
ном тиму. Укупно може да се скла-
дишти до 10 гигабајта података. 

Benchmark 
http://www.benchmark.rs/

Садржаји веб-портала Bench-
mark намењени су најразличи-

тијим корисницима: од средњош-
колаца и студената, преко љуби-
теља технологија, па до менаџера, 
пословних људи и купаца. Основ-
на идеја аутора портала је да сваки 
корисник, у зависности од инте-
ресовања, потреба и знања, може 
пронаћи потребну информацију. 
Кориснички интерфејс портала је 
прегледан. Поседује модеран ди-
зајн и навигацију. 

Библиотека мапа 
http://www.lib.utexas.edu/maps/
serbia.html

Perry-Castaneda Library Map 
Collection је интернет збирка биб-
лиотеке Универзитета у Тексасу. 
Збирка поседује више од двеста 
педесет мапа, које покривају све 
делове света. У сваком тренутку је 
доступно преко једанаест хиљада 
бесплатних фотографија мапа. 

Оксфордска електронска архива 
текстова 
http://ota.ahds.ac.uk/

Локација електронске архиве 
текстова Оксфорда (енг. The Oxford 
Text Archive – OTA) спада у елек-
тронске изворе високог квалите-
та. Локација је намењена истражи-
вачима и свима онима који поуча-
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вају страни језик. На интернет ло-
кацији ОТА налази се преко две и 
по хиљаде извора на двадесет пет 
различитих језика.

Музеј историје науке 
http://www.mhs.ox.ac.uk/about/

Програмске активности Му-
зеја историје науке у Оксфорду ре-
ализују се кроз монографске и те-
матске изложбе, циклусе преда-
вања из разних области науке, про-
моције књига и часописа, концер-
те, приређивање округлих столова 
и пројекције научно-популарних 
филмова. Из прегледног менија 
веб-сајта Музеја можемо добити 
информације о предстојећим до-
гађајима, посетити мрежне излож-
бе, базе, архивирану колекцију му-
зејских билтена, као и библиотеку 
са преко осам хиљада слика.

Центар за евалуацију у 
образовању и науци (ЦЕОН) 
https://www.ceon.org.rs/index.
php?lang=sr

Центар за евалуацију у обра-
зовању и науци (ЦЕОН) јесте не-
зависна научно-технолошка оп-
серваторија, стационирана у Бе-
ограду. Окупља истраживаче и 
стручњаке из више регионалних 

истраживачко-развојних органи-
зација који се баве проблемима 
евалуације у науци и високом об-
разовању. Значајан део активнос-
ти ЦЕОН-а посвећен је развоју ин-
формационих система који се ко-
ристе у евалуативне сврхе. У орга-
низационом смислу, ЦЕОН је вир-
туeлни институт. За своје програ-
ме и пројекте обезбеђује подршку 
из владиних, а делом и из међуна-
родних фондова. ЦЕОН је умре-
жен у међународне групе, органи-
зације и удружења која се баве ева-
луацијом, сцијентометријом и на-
учном публицистиком.

Webnode 
http://www.webnode.com/

На локацији Webnode може-
мо бесплатно и брзо (без потребе 
за познавањем језика HTML или 
PHP) креирати веб-сајт. Овај веб-
алат је једноставан за употребу 
јер обезбеђује велики број шабло-
на који се могу прилагодити, као и 
опције за креирање фото-галерије, 
продавнице, форуме итд. 

Историја уметности 
http://smarthistory.khanacademy.
org/

Smarthistory је локација ква-
литетног дизајна намењена љуби-
тељима историје уметности. До 
жељене теме, од праисторијског 
периода па све до данас, корисни-
ци могу доћи на више начина. 

Осим материјала у виду текстова и 
слика, сајт садржи велику базу ви-
део-клипова.
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