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СЛАВЉЕ ФРАНЦУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, ЈЕЗИКА И
КУЛТУРЕ: ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ ПУБЛИКАЦИЈА ПОВОДОМ
ДАНА ФРАНКОФОНИЈЕ У УЖИЦУ 2018.
Сажетак: Месец март у целом свету познат је као месец Франкофоније. Франкофонија
је појам којим се означава заједница свих народа који користе француски језик. ОШ
„Душан Јерковоћˮ у Ужицу богатство франкофоне културе обележава, сваке године,
низом манифестација. Ове године програм је био проширен и реализован током целе
седмице, а поред ученика, наставника и школских библиотекара, Народна библиотека
Ужице изложила је део свог фонда француских писаца за децу, као и публикација на
француском језику.
Кључне речи: Франкофонија, француска књижевност, публикације за децу, књиге за
децу

Франкофонија је појам којим се означава заједница свих народа
који користе француски језик, други најраспрострањенији језик на
свету. У целом свету месец март је познат као месец Франкофоније. У
ОШ „Душан Јерковоћˮ у Ужицу сваке године се богатство франкофоне
културе обележава низом манифестација. Ове године, програм је био
проширен и реализован током целе седмице, а носиоци активности били
су ученици и наставници француског језика и школски библиотекари
Основне школе „Душан Јерковићˮ, у сарадњи са библиотекарима Народне библиотеке Ужице, а уз подршку Француског института Србије.
Дани франкофоније започели су у холу Народне библиотеке Ужице
у понедељак, 19. марта 2018. године, отварањем изложбе публикација за
децу аутора који су стварали на француском, а преведени су на српски
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језик, и књига за децу на француском језику издвојених из фонда књиге
на страном језику (Слика број 1).

Слика бр. 1

Поред наслова на француском језику, двојезичних француско-српских издања и популарних публикација савремених аутора Лика
Бесона, Ане Гавалде, Гијома Превоа, Жан-Клода Мурлева, деца су могла
да сазнају нешто више и о аутору „Црвенкапеˮ, „Успаване лепотицеˮ и
„Мачка у чизмамаˮ, као и о Шарлу Пероу, о баснописцу Жану ла Фонтену, творцу познатих басни „Цврчак и мравˮ и „ Лав и мишˮ , о Жил
Верну, његовом стваралаштву и снажаном утицају на књижевни жанр
научне фантастике, о Антоану де Сент Егзиперију, о чувеној лексикографској кући Ларус и о француском часопису за младе Je bouquine.
Библиотекари Дечјег одељења Народне библиотеке, за најмлађе
читаоце издвојили су сликовнице о девојчици Маји (Martine),
Штрумпфовима, стрипове
о Таличном Тому (Lucky
Luke),
Астериксу
и
Обеликсу, Изногуду, а посетиоци, углавном ученици,
могли су да прочитају и
кратке биографије њихових
твораца (Слика број 2). Тако
су се многи од њих први
пут срели са именима као
што су: Марсел Марлијер,
Слика бр. 2
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Гилберт Делахаие, Морис де Бевер, Рене Гошини, Боб де Грот, Жан
Летержи и Пјер Кулифор-Пејо.
Из дела фонда за слепа и слабовида лица издвојени су роман „Бела
Грива,ˮ штампан на Брајевом писму и звучно издање књиге „Мали принцˮ.
Изложбу су, до њеног затварања 15. априла 2018. године, посетили многобројни основци из Ужица и околине (Слика број 3).

Слика бр. 3

У уторак 20. марта, у Основној школи „Душан Јерковићˮ одржани
су сусрети ученика који су претходних година положили DELF, са ученицима који се спремају да полажу овај међународни испит ове године.
Наиме, у школи „Душан Јерковићˮ, почев од фебруара 2011. године, у
оквиру пројекта DELF у школским установама, ученици имају могућност да се припремају и да изађу на полагање испита за стицање DELF
дипломе (Diplôme d’études en langue française), дипломе која потврђује
ниво стеченог знања француског језика за оне којима француски језик
није матерњи. То је званична диплома Министарства просвете Републике Француске. Она омогућава онима који уче француски језик да озваниче свој ниво знања и способности употребе језика. Тај испит се на
истоветан начин полаже у целом свету, диплома је важећа у целом свету
и једном стечена важи трајно.
Обележавање је настављено 21. марта, дана који је 1999. године
УНЕСКО прогласио за Међународни дан поезије. Одржано је поетско-музичко вече, у оквиру Клуба љубитеља поезије, који постоји у школи „Душан Јерковићˮ као пројекат школских библиотекара, с циљем да
афирмише снагу и важност песничке речи. Други сусрет љубитеља пое-
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зије текуће школске године, поводом Дана Франкофоније, био је посвећен читању стихова Жака Превера, у пријатној атмосфери Читалишта
Народне библиотеке Ужице. Ученици VIII разреда, који са школским
библиотекарима реализују овај пројекат, пред тихом публиком, дочарали су атмосферу романтичног Париза 20. века. Многобројни слушаоци
уживали су поново откривајући или присећајући се стихова Жака Превера, праћених лаганом музиком и интерпретацијама изабраних мелодија.
Дружење са књигом настављено је и 22. марта 2018. изложбом
једног дела библиотечког фонда школске библиотеке ОШ „Душан
Јерковићˮ. Постављена је изложба књига француских писаца у холу
школе. Књиге савремених писаца, као и оних који су у прошлости стварали на овом језику, привукле су пажњу ученика и гостију из других
школа. Млађи су се највише задржавали и смејали уз популарне „Урнебесне приручникеˮ, а старији присећали и прегледали дела француских
класика Флобера, Игоа, Балзака...
У петак, 23. марта 2018. у Читалишту Народне библиотеке Ужице,
одржана је завршна приредба, музичко-сценски програм ученика школе, изведен на француском језику. Дани франкофоније 2018. у Ужицу
свечано су затворени дуготрајним аплаузима ученика школе, њихових
родитеља, колега – наставника и библиотекара, и других гостију. Ову манифестацију су осмислили, и данима увежбавали многобројне тачке са
ученицима, наставници француског језика и школски библиотекари ОШ
„Душан Јерковићˮ Ужице. Сарадња са Народном библиотеком Ужице и
подршка Француског института Србије много је допринела успешном
обележавању Дана Франкофоније 2018. у Ужицу.
Узевши у обзир да у Србији тренутно око сто хиљада ученика учи
француски језик и да се Франкофонија обележавала у 14 градова наше
земље, веома смо поносни што смо били део тога славља француског
језика, културе и цивилизације и што смо дали свој допринос промовисању језика и књижевности, првенствено Француске, земље са богатом
културом и традицијом. Надамо се да ће се још више ученика у Србији
заинтересовати да учи француски језик и да ужива у делима француских
писаца.
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