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Француски језик и књижевност 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

Р.Б. назив предмета  врста студија 

1. Пословни француски језик 2   Основне струковне студије   

2. Страни језик - Француски 2 у туризму и угоститељству  Основне струковне студије  
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2. L’emploi des pronoms dans les proverbes français avec les noms d’animaux domestiques et dans leurs 
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ауторству са Селеном Станковић), str. 363 – 374. 

3. Дискурзивна вредност опсцене лексике у француском и српском језику, Језик, књижевност, дискурс, 

Филозофски факултет, Ниш, 2015, стр. 567 – 587. 

4. De l’aspect morphologique et sémantique du lexique obscène en français et en serbe, Les études françaises 

aujourd’hui, Faculté de philologie de l’Université de Belgrade, Belgrade, 2015, str. 157 – 166. 

5. Les proverbes français avec les lexèmes âne et cheval et leurs équivalents serbes, Revue d’études slaves, 

Poitiers, 2015 (URL : http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=914). 

6. Les proverbes français avec le lexème diable et leurs équivalents serbes, „La langue et la littérature à 

l’épreuve du temps“, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, 2014, str. 335-343. 

7. Семантички конституенти лексеме chèvre/коза у француским пословицама и њиховим српским 

еквивалентима, пример маргинализације прототипичних особина, „Језик, књижевност, 

маргинализација“, Филозофски факултет, Ниш, 2014, стр. 487-500. 
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Philologia Mediana, Filozofski fakultet, Niš, 2014 (у коауторству са Селеном Станковић), стр. 383-397. 
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