
ДИДС ПОДРЖАЛИ :

Трећа годишња конференција
о развоју Интернета

на      и
доменским просторима Србије

22. март 2012.
Хотел "Москва", Београд

Трећа годишња конференција о развоју Интернета на .RS и 
.СРБ доменским просторима Србије - ДИДС 2012, одржана је 
22. марта, у Хотелу "Москва" у Београду. Овогодишњи  Дан 
интернет домена Србије, у организацији Регистра националног 
интернет домена Србије (РНИДС), окупио је 25 говорника из 
земље и света и око 230 посетилаца.

Целодневни програм ДИДС-а, од 10.00 до 16.00 часова, поред 
ИТ професионалца, интернет провајдера и овлашћених 
регистара, окупио је и остале кориснике Интернета, који су 
имали прилику да сазнају више о актуелним темама, како на 
интернет простору Србије, тако и на глобалном нивоу.

Кључне теме овогодишњег ДИДС-а биле су и тежња држава да 
преузму контролу над Интернетом и колико је отвореност 
Интернета и слобода коришћења угрожена иницијативама 
попут ACTA. Такође, добили смо одговоре и на питања да ли 
домени на локалном писму (арапском, ћирилици...), попут нашег 
.СРБ, могу да помогну развој локалног садржаја и сервиса. 
Сазнали смо и које могућности и изазове нашем националном 
ћириличком писму доносе нове технологије и Интернет, као и 
који су то домаћи интернет пројекти који нас информишу, 
забављају и помажу нам у послу и животу.

Програм Конференције се састојао од три тематски одвојена 
блока. Први блок, у коме су били и страни гости, био је 
посвећен новинама у свету Интернета. Други блок се бавио 
ћирилицом на Интернету и новим .СРБ доменом. У трећем блоку 
представљено је 11 успешних домаћих пројеката на .RS домену.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ДИДС 2012: Предраг Милићевић, 
Драгана Пешић - Левић, Лазар Бошковић, Томислав Цигановић, 
Снежана Божић, Душан Стојичевић, Наташа Радовић

ПРОГРАМСКИ ОДБОР ДИДС 2012: Владимир Радуновић, Тамара 
Вученовић, Иван Ћосић, Милоје Секулић

ДИДС
специјал

ДИДС - трећи пут

БРОЈ 10
МАРТ 2012.

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ Линкуј као што говориш!



Блок 1:  Ново на Интернету,
  код нас и у свету
    Mодератор: Владимир Радуновић

Новотарија на Интернету никад више: нови сервиси, пословни 
модели, нови домени највишег нивоа (gТLD), мултијезичност... 
Овакав брз развој и све већи значај Интернета за друштво 
прате и убрзани политички процеси: све већа тенденција 
уплитања држава у управљање Интернетом и критичним 
ресурсима ради веће контроле, али и све већи отпор корисника 
и друштва већој регулативи и евентуалном ограничавању 
слобода на Интернету. Причало се о новим доменима и 
ефектима, тенденцијама контроле садржаја и одговорности 
посредника, о глобалним политичким превирањима око 
Интернета, о потенцијалима мултијезичног Интернета и 
интернационализованих домена за развој друштва, економским, 
политичким и практичним изазовима и конкретним искуствима 
са арапског и словенског дела Интернета.

1. Интернет и свет
Владимир Радуновић, координатор програма управљања 
Интернетом у Дипло фондацији

Ретроспектива актуелних глобалних збивања око Интернета у 
2011. и очекивани догађаји у 2012.

2. Интернационализовани домени (IDN) и 
арапска искуства

Калед Фатал, председавајући и генерални директор 
Multilingual Internet Group

Предности локалног језика/писма за развој тржишта, 
могућности на вебу, значај и развој локализованог садржаја и 
пословни потенцијали, искуства са арапским на Интернету, IDN 
и нови gTLD-ови.

3. Ћирилица на руском Интернету
Георги Георгиевски, директор продаје Координационог 
центра домена .RU и .РФ

Како је Русија, као прва земља која је увела ћирилички домен, 
веома брзо стигла до више стотина хиљада регистрованих домена.

4. РНИДС између два ДИДС-а
Војислав Родић, председник Конференције суоснивача РНИДС-а

Ретроспектива РНИДС-а између два ДИДС-а и поређење са 
светским трендовима (IDN ccTLDs), уз преглед активности у 2012.

5. 4ПИ пројекти
Зоран Станојевић, новинар и координатор интернет портала РТС

Принципи, резултати и значај Програма подршке пројектима 
популаризације Интернета (4ПИ) за 2011.

Утисци посетилаца
О Блоку 1:
- Лепо је слушати предавања најпаметнијих људи на планети - 
ИТ стручњака.
- Говор господина Фатала је био врло инспиративан о 
важности коришћења националног писма.
- За почетак сасвим прикладно. Свака част страном предавачу.

О Блоку 2:
- Свака част за представљање света у вези са ћирилицом.
- Деканка која је читала говор, покварила је целокупан утисак, 
али га је говорник који је причао о жиговима, поправио.
- Предлог за следећу годину да се господин Тасовац обрати 
уживо, јер је био сјајан!

О Блоку 3:
- Одличан избор примера са .RS домена. Јако је позитивно што 
су изабране тако разноврсне делатности.
- Корисно и информативно.
- Превише лично, инсистирање на жаргону, лоша употреба 
језика. Изузетак Пројекат "Читај ми" који по квалитету одудара.

Поклон CD за посетиоце
За све посетиоце Конференције 
ДИДС 2012. организатор РНИДС 
је обезбедио и поклон CD 
"Скоро све за ћирилицу".
На CD-у се налазе многе корисне 
ствари за свакодневну примену 
ћирилице на рачунарима.

Захваљујући Удружењу 
„Типометар” (www.tipometar.org), 
на CD-у се нашла збирка шест 
изузетних фамилија ћириличких 
фонтова: Адамант БГ, Lovely BG, 

Неопланта БГ, Платан БГ, Ресавска БГ и Ресавска БГ Санс.

Поред Microsoft Transliteratora, ту су и остали алати за 
конвертовање кодног распореда, из ћирилице у латиницу и 
обратно у MS Office програмима, преузети са сајта "Практикум 
на Вебу" (www.praktikum.rs).

Практични савети везани за .СРБ домен обухватају 
подешавање веб платформи за рад са .СРБ доменима, DNS 
сервера и адреса е-поште на различитим серверским и 
клијентским платформама.

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ Линкуј као што говориш!



Блок 2:  Ћирилица на Интернету,
  Интернет на ћирилици
   Mодератор: Тамара Вученовић

О ћирилици на Интернету из технолошког, филолошког, 
правног, дизајнерског, културно-образовног и научног угла.

1. Како ћирилица ради на Интернету
Слободан Марковић, саветник државног секретара у 
Управи за дигиталну агенду
Михаило Стефановић, ИТ директор пројекта "Растко"

Технолошка и техничка објашњења како се адресе у .СРБ домену 
преводе у ASCII кодове, како ће ћирилица радити на различитим 
платформама и који нас евентуални проблеми очекују.

2. Српска научна и културна баштина на 
Интернету

проф. др Александра Вранеш, декан и редовни професор 
Филолошког факултета у Београду

Како можемо да чувамо и промовишемо српску научну и 
културну баштину на Интернету и у дигиталном 21. веку.

3. Интернет у библиотекама
Мирко С. Марковић, библиотекар саветник за посебне 
програме и пројекте у Библиотеци града Београда

Коришћење Интернета у домаћим библиотекама, значај 
ћирилице и .СРБ домена за библиотечке базе и дескрипторе у 
свету, као и представљање пројекта "Да буде .СРБ, Интернет у 
библиотекама".

4. Дигитална хуманистика
мр Тома Тасовац, директор Центра за дигиталне 
хуманистичке науке

О дигиталној хуманистици, "Српском рјечнику" Вука Караџића, 
ћирилици и Интернету као платформи за размену знања, као и 
о Дигиталној библиотеци српског културног наслеђа.

5. Ћириличка типографија на Интернету
Оливера Стојадиновић, редовни професор ФПУ и уредник 
сајта Типометар

О Удружењу "Типометар" и формирању фонда оригиналних 
типографских писама која садрже ћирилицу, као и о 
ћириличкој типографији из угла аутора фонтова и 
администратора сопственог сајта. 

6. Заштита интелектуалне својине на 
Интернету

мр Владимир Марић, помоћник директора у Заводу за 
интелектуалну својину

О заштити интелектуалне својине на Интернету, са посебним 
освртом на ћириличко писмо и заштиту брендова на ћирилици.

Блок 3:   Успешни пројекти
             на .RS домену

    Модератори:
    Милоје Секулић и Иван Ћосић

Ништа не може да спречи неке сјајне људе да сањају своје 
виртуелне снове и праве веб пројекте који нас информишу, 
забављају, помажу нам у послу и животима или су нам на неки 
други начин корисни. 

www.epilion.rs
Корпоративни сајт дерматолошког ласер центра поредставио је 
Ивица Корен, власник.

www.greendesign.rs
Место које повезује дизајнере и клијенте представио је Дарко 
Видић, покретач.

www.infolink.rs
Медијски интернет сервис представила је Ивана Лазаревић, 
директор продаје.

www.telegraf.rs 
Информативно-забавни портал представила је Магда Јањић, шеф 
Деска.

www.tarzanija.rs 
Клуб правих мужјака представио је Радомир Баста, покретач.

www.tetka.rs 
Сајт за нормалне жене представила је Мирјана Мимица, оснивач.

www.buzzilla.rs 
Блог о виралном и герила маркетингу представила је Марија 
Марковић, покретач.

www.karijera.mingl.rs 
Виртуелни центар за вођење каријере и саветовање 
представила је Јелена Манић, покретач.

www.uplatnica.rs 
Веб сервис који олакшава живот и пословање представио је 
Јован Милићевић, покретач.

www.srbodroid.rs 
Окупљалиште Андроиђана из нашег дела Галаксије представио 
је Васиљ Милошевић, покретач.

Пројекат "Читај ми"
Говорне технологије за српски језик представио је проф. др 
Владо Делић, аутор.
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РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.
Фотографије: www.fotovideo.rs, www.infolink.rs и архива РНИДС-а; Уредник: Лазар Бошковић

РНИДС, Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, тел. (011) 7281-281, e-mail: kancelarija@rnids.rs, web: www.rnids.rs и рнидс.срб

ПОСЕТИТЕ: www.dids.rs и дидс.срб
КОРИСНИ ЛИНКОВИ:
�Видео записи - www.live-e.tv/video-prilog/etv-22-03-2012/dids-2012-blok-1
�Фотографије - www.facebook.com/RNIDS и http://g.fvs.rs/rs


