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Л Е Т О П И С  С У Р Ф О В А Њ А

Април

agon ca so pis.com

Ча со пис за по е зи ју Агон је де ло Удру же ња гра ђа на „Књи жу љак” из 
Бе о гра да и пру жа од ли чан увид у са вре ме но срп ско пе сни штво. Ар хи ва 
од два де сет и осам бро је ва овог ча со пи са до но си и број не пре во де стра
них пе сни ка, ин тер вјуе и ква ли тет не при ка зе.

sta zna ci.com 

Бес пла тан on li ne реч ник срп ског је зи ка ну ди де фи ни ци је и зна че ња 
ре чи на вр ло јед но ста ван на чин. У ба зи по да та ка се на ла зи пре ко 70 000 
ре чи ме ђу ко ји ма се на ла зи и мно го број не ту ђи це ко је су по ста ле са став ни 
део срп ског је зи ка. Апли ка ци ја за мо бил ни те ле фон чи ни ову стра ни цу 
згод ном алат ком за сва ко днев ну упо тре бу.

de sig ned.rs 

De sig ned.rs  је онлajн ма га зин по све ћен ди зај ну, пи о нир ски про је кат 
из обла сти ди зај на у Ср би ји. По ста је ре фе рент на плат фор ма за ко му ни
ка ци ју. Циљ је да се до при не се бо љем схва та њу вред но сти ди зај на у 
са вре ме ној ко му ни ка ци ји. De sig ned.rs  је не за ви сна плат фор ма, wеb пор
тал ко ји пру жа са свим нов на чин за раз ме ну кре а тив них иде ја (он лајн 
мул ти ме ди јал на раз ме на). Пред ста вља ба зу ко ја ра сте, спа ја те о ри ју 
и прак су, спа ја лич не уви де кроз мре жу бло го ва, ве сти и ин тер вјуа. 
De sig ned.rs  ујед но кре и ра и про стор за аку му ли ра ње и кре та ње не ких 
но вих иде ја ко је до при но се ди зај нер ској али и ши рој кул тур ној ло кал ној 
и wor ldwi de про дук ци ји до брих иде ја и ле пих ства ри.
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