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Cea de-a XIV-cea Zi ştiinţifică Realiter va fi consacrată terminologiei spontane şi terminologiei 

amenajate, luni 2 iulie 2018 (orele 14.30-18) şi marţi 3 iulie 2018 (orele 9-13). 

Terminologia apare în ateliere, întreprinderi, laboratoare…, peste tot unde femei şi barbaţi 

practică o activitate, muncesc, inovează. Prin ce se deosebeşte această terminologie spontană, 

construită pe terenul profesioniştilor, de terminologia amenajată, elaborată în contextul de 

normalizare, de amenajare a limbii sau instituţional, a priori în afara locurilor de muncă ? Dacă 

terminologia spontană şi terminologia amenajată nu răspund a priori aceloraşi nevoi şi urmăresc 

adesea obiective distincte, sunt ele totuşi opozabile din toate punctele de vedere ? Nu se pot 

identifica legăturile dintre ele ? Oare anumite studii de caz pot ilustra ceea ce au în comun şi ceea 

ce le diferenţiază ? 

Aceste relaţii, atunci când există, sunt ele diferite de la un domeniu de specialitate la altul, chiar 

de la o ţară la alta, potrivit politicilor lingvistice puse în practică ? Politicile lingvistice joacă un rol 

în interacţiunile dintre cele două moduri de producţie terminologică ? Dacă terminologia 

spontană şi terminologia amenajată recurg la moduri de producere diferite, poate fi de asemenea 

interesant să analizăm şi să comparăm diferitele lor moduri de difuzare, canalele pe care una sau 

cealaltă le foloseşte pentru a le difuza, tipurile de public cărora li se adresează şi, în sfârşit, 

folosirea terminologiilor produse. 

Conferinţele şi comunicările vor explora următoarele subiectele în limbile romanice: 

- Terminologie şi politici lingvistice ; 

- Traducerea termenilor folosind terminologia spontană; 

- Noi profiluri şi noi competenţe ale profesioniştilor în terminologie ; 

- Noi perspective şi resurse terminologice pentru activitatea colaborativă şi on line; 

- Terminologie şi normalizare ; 

- Neologie în terminologie ; 

- Metodologie ; 

- Corpus pentru terminologie ; 

- Difuzarea si implantarea terminologiei.  

 

Propunerile de comunicări (aproximativ 400 de cuvinte), redactate într-una dintre limbile 

oficiale al Reţelei, vor trebui trimise la Secretariatul Realiter (realiter@unicatt.it) în format PDF 

sau in format.doc cel mai târziu la 19 martie 2018 şi vor trebui însoţite de coordonatele autorului 

sau, după caz, ale autorilor. In documentul PDF sau doc nu trebuie să figureze decât titlul şi 
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propunerea de comunicare ; nu trebuie să apară aici niciun element care să poată identifica 

autorul sau autorii. În mesajul electronic destinat Secretariatului (cu documentul ataşat în PDF 

sau în doc şi o fotografie a autorului), numele autorului ca şi instituţia de apartenenţă trebuie să 

fie clar specificate. 

Toate propunerile primite vor fi supuse evaluării Comitetului Ştiintific. 

În 2 iulie 2018, la 10.30, se va ţine şedinţa Comitetului Ştiinţific REALITER (la sediul 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 6 rue des Pyramides, 75001 

Paris ; salle 40) 

În 3 iulie 2018, la 15.30, se va ţine Adunarea Generală REALITER (la sediul Ministère de la 

Culture, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris ; salle Claudie-Georges François). 

 

Calendar 

19 martie 2018 : Data limită pentru primirea comunicărilor 

6 aprilie 2018 : Notificarea acceptării propunerilor de comunicări.  

30 septembrie 2018 : Primirea versiunii definitive a contribuţiei. 
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Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti 
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