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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
ЗА СТУДЕНТЕ ТЕОЛОГИЈЕ

Ана Вујовић (2012).  Београд: Православни 
богословски факултет ‒ Институт за 

теолошка истраживања, 148 стр.

Ово дело спада у ред литерату-
ре намењене високошколској на-
стави страних језика на теолош-
ким студијама, али може наћи 
примену и у другим образовним 
профилима (филолошке, фило-
софске, историјске, студије ликов-
них и музичких уметности). Реч 
је о уџбенику француског језика 
који нуди модерно структуриране 
лингвистичке и методичке садр-
жаје примерене циљевима, задаци-
ма и планираним исходима наста-
ве у теолошком и религиолошком 
образовном профилу. Такође, уџ-
беник може наћи примену и у са-
мосталном учењу француског је-
зика ради праћења теолошке лите-
ратуре и оне из области духовнос-
ти и остваривања комуникације у 
сфери деловања Цркве, независно 
од организоване и институционал-
не наставе, тако да има широк по-
тенцијални круг корисника.

У домаћој уџбеничкој лите-
ратури наслова из области рома-
нистике саображених потребама 
студената теологије до сада није 
било. Доктор Ана Вујовић, посе-
дујући вишегодишње искуство у 
извођењу наставе француског је-
зика за теологе и одличан увид у 
реалне комуникативне и спознајне 

потребе студената, те у релевантну 
теолошку, лексикографску и мето-
дичку литературу, понудила је ост-
варење које има пионирски зна-
чај проматрано са више различи-
тих аспеката: а) профилна оријен-
тисаност ка студијама теологије и 
религиологије, б) оријентисаност 
на српско језичко подручје, в) но-
вина и актуелност методолошког 
приступа (у питању је уџбеник до-
следно реализован у духу културо-
лошке парадигме наставе).

Приступ на коме се базира из-
лагање материје је когнитивни, а 
карактеристично обележје аутор-
кине методологије је и инсисти-
рање на активном приступу наста-
ви и учењу, по којем се језик усваја 
кроз операције са језичким једи-
ницама разних нивоа, при чему се 
уџбеник конципира тако да се сту-
дент поставља у позицију не само 
реципијента него и некога ко от-
крива језичке законитости путем 
операција срачунатих на форми-
рање навика и умења у продукцији 
и рецепцији. Нагласили бисмо, та-
кође, изразиту професионалну ак-
туелност свих уџбеничких мате-
ријала, њихову функционалност 
не само са становишта достизања 
циљева студијског програма, него 

и остваривања реалних и потен-
цијалних спознајних потреба сту-
дената – будућих свештенослужи-
теља и катихета.

Инструментално-практични 
текстови као основна компонен-
та макроструктуре уџбеника по-
дељени су у пет одељака: Christia-
nisme, Histoire de l’Église serbe, Études 
théologiques, Expériences spirituelles, 
Quelques questions actuelles (стр. 
11‒73). Заступљене су следеће те-
матске области: историја хришћан-
ства, главне одлике организације и 
мисије Римокатоличке цркве, ис-
торијат и актуелно стање Српс-
ке православне цркве, теолошка 
истраживања, студије теологије 
у Француској, актуелна питања и 
статистички подаци о присуству 
вере и њеном друштвеном статусу 
у Француској данас.

Од студената се тражи да из 
сваког текста издвоје неколико 
кључних речи, појмова и(ли) идеја, 
што би требало да код њих ство-
ри навику да приликом читања 
стручних текстова уоче најваж-
није структуралне и садржинске 
елементе и идеје. На основу ово-
га могу се потом писати сажеци и 
планови препричавања текстова и 
тако увежбавати интерпретационе 
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делатности на француском језику. 
Следе питања која доприносе разу-
мевању прочитаног текста, кратак 
преглед синтаксичких структура 
које се користе за изражавање раз-
личитих значењских односа уну-
тар сложених реченица, као и гра-
матичка вежбања у којима је вока-
булар везан углавном за теологију 
и образовање (посебно у домену 
катихезе, односно верске наставе).

Иза ових текстова следи кра-
так преглед употребе неких глагол-
ских облика и различитих начина 
изражавања узрочно-последич-
них, временских, условних, допус-
них, намерних и поредбених од-
носа (Quelques points de grammaire, 
стр. 74‒88), са граматичким веж-
бањима, која студентима треба да 
олакшају да на француском разу-
меју и на свој језик правилно пре-
веду различите везничке и пред-
лошке изразе.

Додатни текстови (Textes com-
plémentaires, стр. 89‒113) намење-
ни су напреднијим студентима и 

представљају битан чинилац инди-
видуализације наставе.

Будући да код нас у овом тре-
нутку не постоје ни француско-
српски ни српско-француски реч-
ник теолошких термина, изузет-
но је значајно што се на крају овог 
уџбеника налазе управо алфабет-
ски француско-српски и српско-
француски речник најважнијих 
и најчешће употребљаваних тео-
лошких термина (Petit dictionnaire 
français-serbe des termes religieux, 
стр. 114‒123, Мали српско-фран-
цуски речник теолошких терми-
на, стр. 140‒148) и изразито ко-
ристан и иновативан идеограф-
ски речник са поделом на седам-
наест основних тематских гру-
па и даљим рашчлањивањем те-
олошке терминологије и лексике 
из сфере хришћанске духовнос-
ти  (Dictionnaire thématique, стр. 
124‒139)

У целини посматрано, уџбеник 
др Ане Вујовић Француски језик за 
студенте теологије представља 

веома вредно остварење чији су 
концепција, композиција, струк-
тура, садржаји и функционални 
потенцијали потпуно саображени 
намени и усклађени са актуелним 
тенденцијама у лингводидактици, 
лингвистичкој романистици, ви-
сокошколској дидактици и теорији 
уџбеника. По многим параметрима 
(научна вредност и практична при-
менљивост одабраног методичког 
приступа, актуелност и примере-
ност садржаја, типологија текстова 
и вежбања, аутентичност и репре-
зентативност одабраних материја-
ла) овај уџбеник може се сматра-
ти методолошким узором за кре-
ирање других уџбеника и прируч-
ника страних језика за теолошки и 
религиолошки образовни профил.
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