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Stimate colege şi stimaţi colegi, 

Vă invităm să participaţi la Workshop-ul Lexicografia academică românească. 

Provocările informatizării, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, 

Departamentul de lexicologie-lexicografie.  

Workshop-ul se va desfăşura în perioada 14-15 mai 2015, la Filiala din Iași a Academiei 

Române. 

Manifestarea are ca obiectiv diseminarea rezultatelor cercetării lexicografice 

(informatizate), prezentarea instrumentelor şi a resurselor existente pentru redactarea (în format 

electronic) a dicţionarelor academice româneşti. 

Workshop-ul va include o sesiune de comunicări științifice, precum şi mese rotunde în 

care se vor dezbate probleme specifice lexicografiei academice româneşti actuale, se vor 

prezenta proiecte legate de această temă etc.  

O secțiune specială va fi dedicată diseminării rezultatelor obținute în proiecte de 

cercetare, finanțate prin competiție, derulate în departament (proiectul CNCS Terminologia 

românească meteorologică (ştiinţific vs. popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic și 

proiectul COST ENeL: European Network of e-Lexicography). 

Textele comunicărilor vor fi evaluate de recenzenţi şi cele selectate vor fi publicate în 

revista „Philologica Jassyensia” (http://www.philologica-jassyensia.ro/), indexată în 11 baze de 

date internaţionale (BDI). Autorii ale căror texte vor fi selectate spre publicare vor fi anunţaţi în 

timp util, pentru a le traduce, în măsura posibilităţilor, într-o limbă străină de circulaţie.  

Nu se va percepe nicio taxă de participare. Cheltuielile legate de transport şi de sejur 

(cazare şi masă) vor fi suportate de participanţi. 

Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării (de 15-20 de rânduri, în limba 

română), o bibliografie minimală şi date privind afilierea dumneavoastră, la adresa 

lexicoiasi@gmail.com, până la 1 mai 2015. Veţi primi răspunsul până la 5 mai 2015.  

Comitetul de organizare: dr. Marius-Radu CLIM (marius.clim@gmail.com), dr. 

Cristina FLORESCU (cristinafl24@yahoo.fr), dr. Gabriela HAJA (gabihaja@gmail.com), drd. 
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Mădălin-Ionel PATRAŞCU (madalin.patrascu@gmail.com), dr. Elena TAMBA 

(isabelle.tamba@gmail.com). 


