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Пре више од двадесет година дигитализација културне и научне баштине је препозната 
као друштвени изазов на који се могу применити научне методе и резултати истраживања 
сарадника Математичког института САНУ. Дигитализација је при томе схваћена као 
нешто више од пуког превођењa баштине из аналогне у дигиталну форму, као један 
свеобухватан процес који укључује стандардизацију, истраживање и развој, чување, 
представљање и коришћење дигитализованих садржаја у образовању итд. Тај приступ 
је учинио да, осмишљавајући и реализујући пројекте и остварујући сарадњу са домаћим 
и међународним партнерима, Математички институт САНУ постане несумњиво водећа 
истраживачка институција у земљи и региону у области дигитализације. Сарадници 
Института су предложили покретање Националног центра за дигитализацију који окупља 
наше националне установе културе (Народна библиотека, Народни музеј, Архив Србије 
итд.) које се баве овом мултидисциплинарном активношћу. Такође, Математички институт 
САНУ је оснивач регионалне асоцијације South-Eastern European Digitization Initiative 
SEEDI. Међу пројектима које Институт реализује су:

• Сербиа Форум, у коме је реализована Дигитална Народна библиотека Србије, највећи 
дигитални репозиторијум у региону и један од највећих у Европи, као и институтски 
репозиторијум у коме се налазе експонати Библиотеке САНУ, архива Србије и Београда, 
Матице Српске, 

• Музеја СПЦ итд.
• eLib, за представљање електронских издања математичких часописа који спада у пет 

највећих европских академских репозиторијума ове врсте,
• еКаталог непокретних споменика културе у Србији,
• CENDARI, дигитална европска инфраструктура за друштвено-хуманистичке науке у 

коме је Институт један од главних техничких партнера,
• НЦД-стандарди за описивање мета-података покретних и непокретних културних 

објеката и колекција културних добара.

ПРЕДГОВОР



5

Сви ови садржаји су слободно доступни преко Интернета на страници Института.
Природа дигитализације намеће мултидисциплинарни приступ, тако да тимови сарадника 
на пројектима, поред математичара, укључују историчаре, археологе, архитекте, 
библиотекаре, музеологе, архиваре итд. Са друге стране, један од елемената мисије 
Математичког института САНУ је и популаризација математике и уопште науке. Институт 
је заједно са Центром за промоцију науке организатор Маја месеца математике, највеће 
домаће манифестације промоције науке.

Пројекат Дигитаријум, који реализујемо управо уз подршку Центра за промоцију науке, 
у себи спаја ове две активности Математичког института САНУ – дигитализацију и 
популаризацију, са идејом да на један атрактиван начин дигиталне садржаје приближи 
школској популацији. Радна свеска која је пред вама није сама себи циљ, већ пре представља 
предлог метода на који се стандардни наставни садржаји могу обогатити. Верујемо да 
ће такав приступ учинити и наставницима и ђацима свакодневни рад интересантнијим 
и допринети квалитетнијем савладавању градива. Посебно, надамо се да ће искуство 
стечено коришћењем Радне свеске упутити и наставнике и ђаке да се препусте авантури 
систематске употребе несагледивог знања које им нуди Интернет и да ће и на тај начин 
свом својом радозналошћу закорачити у информатичко доба XXI века.

др Зоран Огњановић
Директор 

Математичког института САНУ
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Радна свеска је намењена ученицима прва четири разреда основне школе. Настала је као 
резултат рада на пројекту ДИГИТАРИЈУМ Математичког института САНУ, реализованог 
уз подршку Центра за промоцију науке, који има за циљ примену дигитализације културне 
и научне баштине у наставним програмима основних и средњих школа. 

Пројекат обухвата радионице, стручно вођење и обиласке релевантних установа културе, 
кроз које се ученици упознају са појмом дигитализације, односно због чега је она важна 
за очување културне и духовне баштине њиховог локалног краја и земље у којој живе. 
Предвиђено је да након сваке активности, ученици у школи, уз подршку наставника, 
попуњавају ову радну свеску. Садржаји задатака у радној свесци су уско повезани 
са сазнањима стеченим кроз практично искуство и активно учешће у пројектним 
активностима, као и са градивом које се усваја на редовним часовима из три наставна 
предмета: српски језик, математика и свет око нас.

Основна тема ове радне свеске одабрана је уз консултације са наставницима који раде са 
ученицима у нижим разредима основне школе и односи се на животе три важне личности 
из српске историје: Светог Саве, првог српског архиепископа, који се сматра зачетником 
образовања код Срба; Вука Стефановића Караџића, творца српског језика каквог га данас 
познајемо и прва значајна личност српске историје са којом се ђаци упознају кроз учење 
азбуке и Доситеја Обрадовића, једног од најважнијих српских просветитеља. Активним 
учењем о животима ове три знамените личности, ученици ће се упознати и са појмом 
културне баштине, чиме ће подстаћи своју интелектуалну радозналост и усмерити 
интересовања ка даљем учењу о баштини и заштити наслеђа.

УВОД
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Радна свеска је заснована на дигитализованим делима Вука Стефановића Караџића и 
Доситеја Обрадовића доступним у оквиру дигиталних репозиторијума Математичког 
института САНУ  (нпр., дигиталне библиотеке српске културне баштине ‘Serbia Forum’). 
Илустрације у радној свесци су  инспирисане дигиталним фотографијама доступним у 
еКаталог-у ‘Споменици културе у Србији’. Детаљан преглед литературе и фотографија дат 
је на крају овог издања.

Свесни чињеница да активним учењем и самосталним откривањем нових знања учење 
(п)остаје забавно, научено се дуже памти и трансфер знања је једноставнији, аутори ове 
радне свеске су је и замислили као известан подсетник оног што су ученици претходно 
спознали кроз практичне активности. Уз то, различитим типовима задатака желели су да 
ученицима што дуже одрже пажњу на самој материји која је обрађивана и тиме подстакну 
интересовања и жељу за даљим учењем. Целокупан пројекат, укључујући све коришћене 
материјале, алате, методе и изворе, као и сама ова радна свеска несумњиво имају значајну 
улогу у образовању ученика указујући на неопходност коришћења мултидисциплинарног 
приступа при учењу за будућност, што је још један од циљева којима стреме аутори и 
учесници на пројекту.
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Заокружите тачан одговор поред представљених илустрација.

Културна баштина је свеукупност материјалних и духовних вредности које је човечанство 
стварало и развило у току своје историје, односно то је тековина развитка неког народа 
или групе народа у току одређеног временског периода или епохе.

ЗАДАТАК 1

а) кула          
б) дворац      
в) тврђава

а) воденица            
б) кула                     
в) ветрењача    
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а) кула          
б) дворац      
в) тврђава

а) воденица            
б) кула                     
в) ветрењача    

а) црква   
б) џамија                        
в) синагога

а) дворац            
б) кула                     
в) џамија   
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а) школа           
б) конак                    
в) задужбина 

а) дворац   
б) синагога                     
в) црква
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а) школа           
б) конак                    
в) задужбина 

а) воденица            
б) кула                     
в) ветрењача 

а) ветрењача  
б) воденица                      
в) мост
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а) конак   
б) задужбина                  
в) дворац

а) воденица          
б) мост                 
в) тврђава 
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а) воденица          
б) мост                 
в) тврђава 

а) споменик   
б) скулптура                          
в) чесма

а) скулптура             
б) споменик                            
в) меморијални
     споменик
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а) споменик           
б) чесма                    
в) меморијални 
     споменик   

а) тврђава           
б) конак                     
в) дворац 
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100 – (65 – 37) = 100 – 28 = 72  A
89 – 56 – 9 =     E
42 + 19 – 27 =    K
23 + 34 – 17 + 8 =    Л
76 – 30 + 45 =    М

26 + 15 + 32 =     О
40 – 25 + 57 – 17 =     Р
(94 – 36) + 5 =    С
(36 + 26) – (19 + 13) =   Ф
    

 30  64  23
  __  __  __    

 

Ако тачно решиш задатке, а затим сваком броју 
придружиш одговарајуће слово (како је започето), 
сазнаћеш имена илустрованих појмова.

 30  55  72  34
   __  __  __  __  

*Капа од чоје, обично црвене боје. На Балкан 
су је донели Турци, којима је то била 
национална капа. Сматра се да потиче 
из Марока. Код Срба ју је, између осталих, 

носио Вук Стефановић Караџић.

*Део мушког свечаног одела, капут који 
је напред краћи, а назад има облик репа 
ластавице. У Србији је познат јер га је носио 

наш просветитељ Доситеј Обрадовић.

а) тврђава           
б) конак                     
в) дворац 

ЗАДАТАК 2
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100 – (65 – 37) = 100 – 28 = 72  A
89 – 56 – 9 =     E
42 + 19 – 27 =    K
23 + 34 – 17 + 8 =    Л
76 – 30 + 45 =    М

26 + 15 + 32 =     О
40 – 25 + 57 – 17 =     Р
(94 – 36) + 5 =    С
(36 + 26) – (19 + 13) =   Ф
    76 – 30 + 45 =    М

(36 + 26) – (19 + 13) =   Ф
    

*Светао круг око главе свеца. У хришћанској 
уметности то је симбол око главе личности 

која се сматра светом или божанском.

*Најважнији део одеће архијереја и 
пратријарха. Заправо, то је широка трака 
коју архијереј носи на раменима. На њему 
су извезена четири крста. Овим крстовима 
архијереј показује своје пристајање да 

следи Христова страдања. 

73  55  24  73  48
__  __  __  __  __ __

73  91  73  30  73  55
__  __  __  __  __  __ __
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1. Рад скулптора Ђорђа Јовановића  је 
споменик...

2. „Ја ћу писати за ум, за срце и за нарави 
чловечке, за браћу Србље којега су год они 
закона и вере“. Дате речи је изговорио...

3. Вук Стефановић Караџић је сакупљао и 
издавао...

4. Читали смо басну Доситеја Обрадовића...
5. Доситеј Обрадовић је сахрањен испред...
6. Свети Сава је био први српски...
7. Школску славу прослављамо у част...

8. Пре него што се заклуђерио Доситеј се звао...
9. Монашко име му је Сава, а световно...
10. „Узевши моју познату ризу и власи главе моје, 

вратите се у миру кући и ове знаке предајте 
родитељима и браћи мојој да вам поверују да сте 
ме жива нашли, и то Божјом благодаћу као инока: 
Сава је име моје''. (Теодосије, Житије Св.Саве) 
Кад је изговорио ове речи, Свети Сава се налазио 
на ...

11. Дело Доситеја Обрадовића у којем говори о 
детињству и путовањима ...

12. Вук Стефановић Караџић је у књижевност увео ...

1

2 3
4 5

6
7 8 9

10

11

12

Ж
И
В
О
Т
И
П
Р
И
К
Љ
У
Ч
Е
Н
И
Ј
А

26 + 15 + 32 =     О
40 – 25 + 57 – 17 =     Р
(94 – 36) + 5 =    С
(36 + 26) – (19 + 13) =   Ф
    

Настави решавање укрштенице како је започето.

ЗАДАТАК 3
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Допуни дате реченице.

Споменик Доситеју Обрадовићу налази се у _________________________________,
Рад је вајара ______________________________________ .
На доњем делу постамента су исписане Доситејеве речи: „ ________________________“.

Настави започето. Напиши састав.

Једног пролећног јутра Доситеј Обрадовић је обукао свој омиљени фрак и са шеширом, 
књигама и штапом у руци кренуо. Куда се упутио? О коме је размишљао?

ЗАДАТАК 4
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Српска народна ношња заузима истакнуто место у култури и традицији српског народа. 
Њена улога кроз историју је веома битна као симбол етничког идентитета, а истиче се 
и по ликовним, естетским и другим вредностима. До данас су углавном сачуване одевне 
целине из 19. и првих деценија 20. века, са разноликим облицима и украсима како у 
женским тако и у мушким ношњама.

У празна поља упиши називе делова српске народне ношње:

ЗАДАТАК 5
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На основу датих илустрација и оног што си чуо/ла, видео/ла и 
забележио/ла током реализованих посета (Музеј Вука и Доситеја, 
Вукова Задужбина, Вуков споменик) осмисли причу о животу и 
раду Вука Стефановића Караџића.

ЗАДАТАК 6
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21

*Пословице

 ____________ свашта опере до црна ____________

На ______________ свет остаје.

Попуни празна поља у пословицама и
реши загонетке које су илустроване.

ЗАДАТАК 7
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*Загонетке

Све по кући изгоре, а кућа оста Два локвања око пања 

Дрвен трбух, кожна леђа, длакама говори Бијела њива, црно сјеме, мудра глава, која сије 
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Допуни реченице.

У згради коју си нацртао/ла данас се налази ____________________________, 
а некада је била ___________________________________, 
коју је основао _________________________________________________, 
а њен ђак је био _______________________________________________.

Доврши цртање зграде тако што ћеш правим 
линијама спајати тачке поред којих су написани:

- једноцифрени бројеви 
- непарни бројеви друге десетице
- парни бројеви треће десетице
- двоцифрени бројеви чији је збир цифара 5 
- непарни бројеви четврте десетице

- бројеви шесте десетице
- бројеви седме десетице
- парни бројеви девете десетице и 
- бројеви десете десетице 

Допуни реченице.

- непарни бројеви четврте десетице

ЗАДАТАК 8
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Обој дате илустрације.

Свети Сава – портрет из манастира Милешева. Овај портрет настао је још за време 
живота Светог Саве, а после његовог проглашења за архијереја српске цркве. Приказан је 
одевен као архијерер са омофором, једном руком даје благослов, док у другој држи затворено 
јеванђеље. Овај портрет сматра се једним од највернијих, а према њему је касније сликан у 
многим другим манастима Немањића.

ЗАДАТАК 9
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Доситеј Обрадовић – портрет сликара Арсенија Теодоровића из 1818. године, данас се чува у 
Народном музеју у Београду. Доситеј је приказан у црном оделу, како се рукама наслања на 
књиге. 



26

Вук Стефановић Караџић – портрет сликара Уроша Кнежевића из 1846. године, који се 
данас чува у Народном музеју у Београду. Вук је представљен како седи са црвеним фесом 
на глави, у црном оделу са ордењем око врата и на грудима.
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