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Pratarme 
Si mokomoji pazintine priemone mums pades nepasiklysti ilgame, kar-

tais priestaringame, bet visada [domiame pazinimo kelyje po frankofonijos 
pasauli. 

Studijii knyga skirta aukstosioms mokykloms. Pimiausia - prancuzii fi-
lologijos studijqprogramos studentams, tik pradedantiems mokytis prancuzii 
kalbos, taciau ja gales pasinaudoti ir kitij^ filologijii studentai, studijuojantys 
bakalauro ar magistro lygiu, taip pat visi tie, kurie domisi zmoniij^ ir kalbq 
gyvenimu. Todel ir pateiktoji specifine frankofonijos dalyko medziaga yra 
susipynusi su kitais, ne maziau filologui svarbiais bendrosios kalbotyros, uz-
sienio kalbos didaktikos dalykais, kurie ne priestarauja tarpusavyje, o puikiai 
papildo vienas kit̂ .̂ 

Tokio pobudzio studiju knyga yra naujoviska: darbn apie frankofonij^, 
kaip mokom^'i dalyk^ Lietuvoje dar nera publikuota. 

Studijii knyg^ sudaro 9 skyriai, suskirstyti pagal temas, kuriii pavadini-
mai, mQsq nuomone, atkreipia demesi [ pacias svarbiausias frankofonijos 
problemas: 

- frankofonijos s^vokos daugiareiksmiskum^, {Frankofonija didzi^a ir 
maz^ja raidemis); 

- prancuzq kalbos [tak^ bei prancuzakalbiq paplitim^ pasaulyje; 
- prancuzii kalbos ypatumus [variuose pasaulio zemynuose (Europoje, 

Afrikoje, Amerikoje, Okeanijoje, Indijos vandenyno salynuose); 
- pranciizn kalbos status^ Prancuzijai priklausanciose uzjurio teritorijo-

se bei naujuosius Europos Styungos priimtus ir isigaliojusius terminus 
toms teritorijoms pavadinti. 

Visii devyniii skyrii^ struktura identiska: pirmiausia isdestoma mokomoji 
medziaga apie nagrinejam^tem^ o veliau pateikiamos uzduotys ir klausimai. 
Jie kartu su frankofonines leksikos aiskinimu, rubrikomis Ar zinote, kad..., 
[sidemekite siq leksikq padeda lengviau [siminti informacij^ bei [sidemeti 
terminus. Ypatingas demesys kreipiamas i mokym^si tinkamai formuluoti 
terminii apibreztis. 

Sia mokom^ja knyga siekiama: 
- suteikti informacijos apie palyginti nauj^ frankofonijos dalyk^ 
- skatinti domejim^si prancuzii kalbos ir kulturos sklaida pasaulyje; 
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- turtinti destomojo dalyko kalbos zodyn^^ ad hoc; 
- mokytis tinkamai vartoti terminus; 
- taisyklingai formuluoti s^vokij bei lingvistinin termini^ apibreztis; 
- [prasti dalyvauti diskusijose frankofonijos klausimais, argumentuoti 

savo nuomon^. 

Autore dekinga visiems, kurie skatino ir padejo tobulinti si^ knyg^. Ji , 
be abejo, nebiitii isvydusi dienos sviesos be Vilniaus universiteto Filologijos 
fakulteto dekano Antano Smetonos moralines ir materialines pagalbos, todel 
jam didziausia ir nuosirdziausia mano padeka. 

Taip pat noriu padekoti darbo recenzentams - Vilniaus universiteto do-
centei dr. Snieguolei Liberienei ir Vilniaus pedagoginio universiteto docentei 
dr. Rasai Matonienei - uz dalykines pastabas, pagrist^ kritik^ ir mokslininko 
takt^3 visam Vilniaus universiteto Prancuzq filologijos katedros kolektyvui, 
vadovaujamam doc. dr. Genovaites Druckutes, geranoriskai svarsciusiam 
rankrasti, ypac kolegems dr. Juratei Navakauskienei ir Linai Perkauskytei, 
padejusioms grazinti bei koreguoti teksto fragmentus, docentei Nijolei Lin-
kevicienei - talkinusiai redaguojant tekst^. 


