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Stimaţi colegi, 

 

Workshopul ieșean dedicat procesului de informatizare a lexicografiei academice 

românești a ajuns la a zecea ediție. Cu acest prilej, am decis să îi schimbăm statutul în acela de 

colocviu, pentru a reflecta amploarea pe care a dobândit-o în timp. Anul acesta manifestarea 

este deschisă participării internaționale, iar organizatorilor li s-a alăturat Departamentul Științe 

Socio-Umane din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași.  

Vă invităm, așadar, la Colocviul internațional Lexicografia academică românească. 

Provocările informatizării, organizat în cadrul Academiei Române, Filiala Iași.  

 

Perioada și modul de desfășurare: 27-28 mai 2021, online. 

 

Obiectivele vizate sunt, în continuare, diseminarea rezultatelor recente ale cercetărilor 

lexicografice, prezentarea și testarea instrumentelor şi a resurselor existente pentru redactarea, 

în format electronic și tradițional, a dicţionarelor academice, precum și expunerea altor 

rezultate obținute în cercetarea (informatizată) lingvistică și filologică privind limba română. 

 

Fără să ne limităm la acestea, vă supunem atenției următoarele subiecte: 

– Activități și strategii privind unificarea și standardizarea resurselor și instrumentelor 

informatice dedicate limbii române. 

– Rezultate (parțiale) obținute în proiecte care includ elemente de digitizare a resurselor 

lingvistice (românești). 

– Rezultate obținute în cercetări din domeniile lexicologiei și lexicografiei, cu deschidere 

spre domeniul larg al lingvisticii și filologiei. 

– Dezbateri privitoare la Dicționarul limbii române (DLRi/DLR
2
). Serie nouă, unificată, 

actualizată și informatizată, în cadrul mesei rotunde Dicționarul Academiei – prezent și 

perspective. 



 

Anul acesta vom avea două secțiuni dedicate unor workshopuri speciale: 

1. Lingvistică și astronomie: fenomene și obiecte cosmice, constelații, în cadrul 

proiectului „Terminologia astronomică românească: științific vs. popular. 

Fenomene, obiecte cosmice și constelații (TAFOC)”, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-

1277, coord. Cristina Florescu. 

2. Lexicografia medievală și premodernă în era digitală / Medieval and Early Modern 

Lexicography in the Digital Age, în cadrul proiectului „Primele lexicoane bilingve 

românești (secolul al XVII-lea). Corpus digital prelucrat și aliniat (eRomLex)”, cod 

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0517, coord. Mădălina Ungureanu. 

 

Timpul acordat unei intervenții este de 30 de minute (15 minute — prezentare, 15 

minute — discuții). Lucrările pot fi prezentate în limba română, engleză sau franceză. 

Materialele rezultate în urma comunicărilor susținute anul acesta vor fi publicate, 

împreună cu cele din 2020, în volume propuse unor edituri acreditate de Consiliul Național al 

Cercetării Științifice (CNCS).  

 

Termenul limită pentru înscrierea dumneavoastră este 15 aprilie 2021.Vă rugăm să ne 

trimiteţi propunerile[1] la adresa lexicoiasi@gmail.com.  

Programul final va fi stabilit până pe data de 10 mai 2021, în urma dialogului cu autorii 

ale căror lucrări vor primi acordul de participare din partea Comitetului științific. 

 

Organizatori: colectivul de lexicologie – lexicografie de la IFRI, colectivul de limbaj natural de 

la IIT, echipele proiectelor TAFOC și eRomLex. 

 

Comitetul ştiinţific: Eva Buchi (Université de Lorraine, Nancy, Franța), Dan Cristea m.c. 

(Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Informatică Teoretică), Wolfgang Dahmen 

(Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germania), Cristian Moroianu (Academia Română, 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, București), Gabriela Haja (Academia 

Română, Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”), acad. Dan Tufiș 

(Academia Română, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială, București), Rodica 

Zafiu (Universitatea din București, Facultatea de Litere). 

 

 

[1] Autor(i), afiliere, subiectul intervenției sau titlul și rezumatul comunicării (maximum 500 de cuvinte), însoțite 

de o bibliografie minimală. 


