
CALL FOR PAPERS 

Dictionaries and Prescription(s) 

25th and 26th November, online 

 

Focussing on the keyword “prescription”, the workshop means to explore not only 

the role of dictionaries on the prescriptive-descriptive cline, but also the way in 

which dictionaries choose to represent “prescription/s” on various levels.  

Papers centring on (meta)lexicography, the history of lexicography or on the 

complex cultural role of dictionaries are welcome, on topics such as (but not limited 

to) the relation of general dictionaries to standardizing prescriptivism, (prescriptive) 

labels in monolingual/bilingual dictionaries, the representation of “prescriptions” and 

instructions in specialized dictionaries (such as medical or culinary dictionaries).  

 

Invited Speakers: 

Rita Quieroz de Barros, Universidade de Lisboa 

Elisabetta Lonati, Università degli Studi del Piemonte Oriental 

Laura Pinnavaia, Università degli Studi del Milano Statale 

 

The workshop will take place virtually on 25 and 26 November. It is organized by Dr 

Ruxandra Vișan (English Department, Faculty of Foreign Languages) and will be part 

of The Annual International Conference of the Faculty of Foreign Languages and 

Literatures, University of Bucharest.  

 

Submission deadline: 1 November 2022 

Notification of acceptance: 15 November 2022 

Paper proposals (250 – 600-word texts, including references) in English or Romanian 

can be sent either on the general conference address (cercetare@lls.unibuc.ro with 

the mention that the proposal is for this workshop) or directly to Dr Ruxandra Vișan 

(ruxandra.visan@lls.unibuc.ro).  
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APEL LA CONTRIBUȚII 

Dicționare și prescripții 

25, 26 noiembrie online 

 

Axându-se pe cuvântul-cheie prescripție, atelierul își propune să exploreze nu numai 

rolul dicționarelor în legătură cu dimensiunea prescriptiv/descriptiv, dar și modul în 

care dicționarele aleg să reprezinte prescripțiile la varii nivele.  

Vă invităm să propuneți lucrări centrate pe (meta)lexicografie, istoria lexicografiei 

sau rolul cultural complex al dicționarelor, axate pe subiecte precum relația dintre 

dicționarele generale și prescriptivismul standardizant, etichete în dicționarele 

monolingve/bilingve sau pe reprezentarea prescripțiilor și instrucțiunilor în dicționare 

specializate (precum dicționarele medicale sau culinare).  

 

Vorbitoare invitate: 

Rita Quieroz de Barros, Universidade de Lisboa 

Elisabetta Lonati, Università degli Studi del Piemonte Oriental 

Laura Pinnavaia, Università degli Studi del Milano Statale 

 

Atelierul va avea loc online pe 25 și 26 noiembrie. Este organizat de Prof. dr. habil. 

Ruxandra Vișan și face parte din Conferința Internațională Anuală a Facultății de 

Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București.  

 

Termen-limită pentru propuneri: 1 noiembrie 2022 

Comunicarea acceptului: 15 noiembrie 2022 

Propunerile de lucrări în limba engleză sau în limba română (texte de 250-600 de 

cuvinte, incluzând referințele bibliografice) pot fi trimise pe adresa generală a 

conferinței (cercetare@lls.unibuc.ro cu mențiunea că propunerea este pentru acest 

atelier) sau direct către Prof. dr. habil. Ruxandra Vișan 

(ruxandra.visan@lls.unibuc.ro).  
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