
 Lansare de carte francofonă la UTM

 

La Universitatea Tehnică au devenit tradiţionale manifestările dedicate Zilelor
Francofoniei în Moldova. Perioada 20-30 martie a fost foarte activă şi prodigioasă pentru
francofonii UTM, în special pentru filierele francofone ale facultăţilor Calculatoare,
Informatică şi Microelectronică şi Tehnologie şi Management în Industria Alimentară,
unde au avut loc conferinţe ştiinţifice şi activităţi culturale.

În cadrul Catedrei de Limbi Moderne a U.T.M. a fost organizată o lansare de carte,
unde au fost prezentate manualele de limbă franceză specializată elaborate de profesorii
catedrei.
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Şefa catedrei, dna Nina Zgardan, conferenţiar universitar, doctor în filologie,
protagonista acestei lansări,  prezentând activitatea catedrei din ultimii ani, a subliniat că
scopul primordial al activităţii didactice a profesorilor este reuşita tinerilor specialişti şi
integrarea lor în comunitatea şi circuitul european, unul din vectorii principali fiind elaborarea
de manuale de limbă modernă specializată, destinate studenţilor UTM.

Astfel, pe parcursul ultimilor ani, de către profesorii catedrei au fost elaborate
manualele de franceză specializată „Mode, confection, traitement”,         „De l’histoire de
l’architecture et de la civilisation”, „Parlons technique”, „Parlons énergétique”,
„Economie générale, économie d’entreprise, diplomatie économique” etc.

Cea mai recentă apariţie editorială este „Le Français de la vignification”, manual
apărut în 2003, destinat în special studenţilor de la Facultatea Tehnologie şi Management în
Industria Alimentară, autori N. Zgardan, M. Isac, M. Zgardan.                                         

Manualul excelează prin conţinutul său bine structurat şi selectat, care are drept scop,
după afirmaţiile primului autor, atât formarea specialiştilor francofoni din vinificaţia naţională,
cât şi integrarea acestora, prin filiera culturii şi limbii franceze, în Comunitatea Europeană.
Cartea vizează formarea unor tineri vinificatori deschişi valorilor modernităţii europene
multiculturaliste şi pluraliste, capabili totodată să aprecieze  just importanţa valorilor
autohtone, ce urmează a fi integrate circuitului european şi mondial.

Angela TUDOSE,

coordonator, Departamentul Cooperări Internaţionale, UTM
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