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Conferință pe tema importanței și utilității dicționarelor 

 

Academia Română – Filiala Iași organizează vineri, 27 ianuarie, începând cu ora 

11.00, conferința Dicționarele, cea mai utilă resursă informațională în epoca 

digitalizării, susținută de CS I dr. Gabriela Haja, directorul Institutului de Filologie 

Română „A. Philippide”. Manifestarea se înscrie în seria lunară de conferințe 

„PRELEGERI ACADEMICE” și se va desfășura în Aula Academiei Române – 

Filiala Iași. 

Subiectul abordat oferă publicului posibilitatea de a înțelege importanța 

dicționarelor astăzi, într-o lume dominată de progresele tehnologice și de 

fenomenul digitalizării. „Dicționarele electronice pot asigura accesul rapid la 

informație și, de asemenea, pot deveni resurse pentru aplicații în tehnologia 

limbajului natural, pentru o comunicare fără bariere lingvistice”, a declarat dr. 

Gabriela Haja.  

Totodată, tema conferinței atrage atenția asupra necesității susținerii cercetării 

lexicografice, dicționarele fiind nu doar depozitare ale înțelesurilor cuvintelor, ci 

adevărate radiografii ale circulației ideilor, influențelor filosofice, politice, 

științifice și tehnice din societate.  

*** 

Gabriela Haja este cercetătoare la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” 

al Academiei Române – Filiala Iași, coautoare și revizoare la proiectele de 

cercetare „Dicționarul limbii române” (DLR), „Corpus lexicografic românesc 

electronic” (CLRE), „Dicționarul tezaur al limbii române în format electronic” 

(eDTLR) ale Academiei Române. A contribuit la realizarea ediției Monumenta 

linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
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din Iași și Albert-Ludwigs-Universität din Freiburg im Breisgau, Germania. A 

coordonat proiecte de informatizare a cercetării filologice și lexicografice, de 

editare, în format electronic, a unor texte românești vechi, de promovare, în plan 

internațional, a lexicografiei privitoare la limba română. În prezent este directorul 

Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala 

Iași. 

Academia Română – Filiala Iași reprezintă forma de organizare teritorială a 

activității Academiei Române în zona Moldovei și cel mai important pol de 

cercetare și inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Prin valorile asumate și 

prin strategia de cercetare științifică, Filiala Iași a Academiei Române contribuie la 

monitorizarea, studierea și normarea limbii române, la conturarea identității 

culturale românești în context european. Prin seria „PRELEGERI ACADEMICE”, 

ce include conferințe și dezbateri pe teme științifice de actualitate și de interes 

pentru publicul larg, Academia Română – Filiala Iași contribuie la susținerea și 

îmbogățirea vieții culturale a comunității ieșene. 

*** 
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