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Л Е Т О П И С  С У Р Ф О В А Њ А

Септембар

Absolute Shakespeare
www.absoluteshakespeare.com

Велики је број покушаја да се направи квалитетна и свеобухватна 
интернет презентација Шекспировог дела, а најуспелији је сајт Absolute 
Shakespeare који се од осталих издваја прегледношћу, општом органи-
зацијом података и понуђеним садржајем. Конципиран је тако да задо-
вољава различите истраживачке афинитете, од корисника чије је инте-
ресовање везано само за добијање основних информација о Шекспиру, 
па до оних који се есејистички баве Шекспиром. Сва Шекспирова дела 
дата су у оригиналу, а у посебном одељку абецедни списак мање позна-
тих и застарелих енглеских речи, као и резиме књижевних дела који је 
замишљен да буде помоћ за боље разумевање прочитаног. Шекспиро-
ва биографија, осим у класичној текстуалној форми, приказана је кроз 
популарни ,,тајмлајн”, временску линију на којој су уписане најзначај-
није године из живота овог писца. Свежа и иновативна су повезивања 
Шекспировог књижевног стваралаштва са уметностима на које је оно 
утицало: сликарска дела инспирисана Шекспировим мислима и списак 
филмова рађених према Шекспировим драмама. На овај начин су креа-
тори сајта виртуелну слику Шекспира учинили доступном, занимљивом 
и живом, оправдавши сам назив ове веб странице који обећава ,,потпу-
ност”. Без обзира на постигнут ниво квалитета, отворена је могућност 
да се сајт у будућности шири и надграђује новим и атрактивним мате-
ријалима који се тичу најзагонетнијег светског драмског писца. (Мили-
ца Вучковић)

Duolingo
www.duolingo.com

Најновија у низу онлајн платформи за учење језика. Duolingo је 
можда сиромашнији од других веб-курсева по броју језика доступних 
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за учење (на располагању су само немачки, француски, италијански, 
енглески и португалски), али оно што га издваја јесте интерфејс засно-
ван на гејмификацији учења. Лекције су подељене у нивое, а нивои у 
задатке: решавањем задатака корисник добија поене и постепено откљу-
чава све теже језичке изазове. Сами задаци су паметно замишљени и 
одају утисак добро направљених блиц-тестова, будући да својом крат-
коћом и репетицијом већ од почетних лекција уче полазнике аутома-
тизму у употреби страног језика. Сваку грешку коју корисник направи 
програм одмах објашњава, а после одређеног броја грешака полазник је 
принуђен да понови лекцију. Duolingo подржава и виртуелну тастатуру 
за унос „посебних” карактера (немачких и француских нпр.), а уз помоћ 
микрофона могуће је вежбати и изговор речи. (Милош Јоцић) 


