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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

1. Preliminarii 

Din anii 1980, cercetătorii au remarcat, din ce în ce mai mult, limitele abordării 

terminologice clasice și au început să favorizeze viziunile descriptive care se concentrează 

mai mult pe utilizarea termenilor în diferite contexte de comunicare. Aceste noi abordări 

consideră contextul de utilizare a termenului ca fundamental, cu mult dincolo de triada 

tradițională concept – termen – obiect. 

Relația dintre limbaj și beneficiarul activităților turistice a fost, mereu, un binom 

inseparabil în sensul că limbajul transformă o destinație anonimă și necunoscută într-o 

destinație turistică ce atrage turiști iar turismul servește limbajul care construiește o realitate 

pozitivă cu scopul de a informa, de a atrage și de a promova. 

Obiectul de studiu al acestei teze de doctorat îl reprezintă textul și imaginile din 

domeniul turismului care fac publicitate călătoriilor sub toate formele în spațiul francofon. 

Putem vorbi de publicitatea călătoriilor dintr-un teritoriu în altul, a întâlnirilor profesionale 

mediate, a turismului de plăcere, a turismului de afaceri etc. 

Limbajul din domeniul turismului este, din perspectivă lingvistică, un limbaj 

specializat care are, prin urmare, anumite caracteristici specifice: folosirea unei terminologii 

specifice și a unor structuri gramaticale specifice și evidențierea, la nivel textual, a relațiilor 

dintre cuvinte și prezentarea actelor de vorbire, a relațiilor semantice și semiotice. 

 

 2. Context (importanță, noutate, actualitate) 

De la instituționalizarea sa ca disciplină științifică în sine, terminologia a pus 

problema multilingvismului în măsura în care a trebuit, mai întâi, să standardizeze termenii 

pentru a garanta o comunicare cât mai lipsită de ambiguitate la nivel internațional. 

În domeniul terminologiei la nivel mondial, există instituții care se ocupă cu politicile 

lingvistice. Lucrarea noastră de doctorat s-a conturat progresiv pornind de la aceste 

considerente preliminare. Elementul comun al temei lucrării și sociolingvisticii este că limba 

se dezvoltă dependent de locutori, de cei care o practică. Perspectiva sociolingvistică permite 

cercetarea terminologiei turistice pornind de la contextul determinat de utilizarea în practică a 

limbii. 

Terminologia este definită în dicționarele de specialitate ca disciplină științifică 

interdisciplinară care cercetează termenii specializați atât ca atare cât și în privința traducerii 
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și clasificării acestora, rezolvând probleme de comunicare de natură lingvistică legate de 

relația termen – noțiune, punctul central de interes fiind lingvistica și comunicarea 

specializată care inter-relaționează cu logica, semiotica, traductologia și teoria comunicării și 

a informației.  

Bazele teoretice ale terminologiei au fost puse de un specialist din domeniul tehnicii, 

industriașul și terminologul austriac Eugen Wüster, care consideră că terminologia este un 

instrument de lucru de o importanță remarcabilă în comunicarea specializată.  

Avem nevoie de această cercetare doctorală deoarece scrierile în domeniu nu sunt 

suficiente și este necesară o reactualizare a bibliografiei existente în domeniu. 

Actualitatea tezei noastre este determinată, în primul rând, de faptul că pliantele 

turistice din spațiul francofon nu au constituit obiectul vreunei alte cercetări în lingvistica 

mondială. De asemenea, nici perspectiva comparativă de abordare a definirii termenilor 

francezi din domeniul turismului nu a fost materializată în studii lingvistice sau dicționare 

terminologice cu tematică turistică pe un spațiu geografic și lingvistic atât de larg. Analiza și 

sinteza termenilor franțuzești din domeniul turismului au fost materializate în două studii 

lingvistice și un dicționar terminologic francez cu tematică turistică. Studiul lingvistic relevă 

aspectele terminologice evidențiate în fișele de analiză în care realizăm simbioza dintre 

relațiile informative, explicative, etimologice, descriptive și narative ale discursului din 

textele pliantelor turistice. 

 Terminologiile specifice sunt tot mai prezente în zilele noastre ca o consecință a 

dinamicii limbii aflate în concordanță cu noi realități socio-profesionale generatoare de 

metalimbaje proprii. Terminologiile pot fi caracterizate și catalogate nu doar ca manifestare 

lingvistică, ci și ca un complex proces social și cultural care provoacă acțiunile și alegerile și 

conturează și influențează viața cotidiană a indivizilor. Putem spune, pe drept cuvânt, că zilnic 

apar noi terminologii, de la denumirea, prospectul și conținutul produselor nou-apărute până 

la textul reclamelor din mass-media și de pe rețelele de socializare. 

Un dicționar terminologic cuprinde o bază de date în care căutarea termenilor este 

practică, fiind un instrument flexibil de lucru. 

 

3. Încadrarea temei în preocupările internaționale de cercetare 

Tema lucrării noastre face parte din preocupările internaționale de cercetare deoarece 

organizarea termenilor din domeniul turismului este mai mult decât necesară, fiind de o 
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importanță covârșitoare reactualizarea acestora cu elementele de noutate pe care evoluția 

culturală, tehnologică și, implicit, terminologică, o impune.  

 

4. Delimitări ale spațiului geografic și lingvistic în care s-a desfășurat cercetarea 

Am desfășurat cercetarea în câteva zone ale spațiului lingvistic francofon – european, 

african, canadian și din America Centrală (Antilele Mici), preluând: 

- termeni și sintagme din spațiul francofon european și african (Maroc); 

- termeni regionali din unele zone ale spațiului francofon european (Belgia, Elveția), 

canadian, african și din America Centrală (Antilele Mici); 

- termeni din texte ale unor pliante turistice din spațiul francofon european (Franța, 

Belgia, Elveția, Monaco, Luxemburg). 

 

5. Argumentarea redactării și realizării in perspectivă bilingvă a tezei de doctorat 

Parcursul și rezultatele proiectului nostru de cercetare se adresează, pe de o parte, 

specialiștilor avizați și interesați de domeniul de studiu reprezentat, iar, pe de altă parte, au în 

vedere folosirea informației de către un public larg, francofon, deschis unei perspective 

interdisciplinare asupra terminologiei turistice. 

Analiza corpusului de lucru reprezentând textele din pliantele turistice este realizată în 

limba română, cu utilizarea dicționarelor explicative, ortoepice și etimologice de limbă 

franceză, iar dicționarul terminologic din domeniul turismului este întocmit exclusiv în limba 

franceză deoarece face referire directă la terminologia specifică domeniului cercetat din 

spațiul francofon. 

 

6. Ipotezele generale ale studiului 

Ipotezele generale care fundamentează demersul științific al acestei teze de doctorat 

sunt următoarele:  

- Ipoteza 1. Limba creează produsul unui mediu specific condițiilor și 

determinărilor socio-istorice actuale, care admite concomitent acțiunile dinamice 

ale vorbitorilor.  

- Ipoteza a 2-a. Potențialul lingvistic din domeniul turismului poate fi exploatat 

într-o manieră originală și organizat într-un dicționar terminologic francez din 

domeniul turismului care să reunească termeni din spațiul francofon. 
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- Ipoteza a 3-a. Existența unei scheme de organizare textuală internă a textelor din 

pliantele turistice, specifică acestui gen discursiv, bazată pe transdisciplinaritarea 

domeniilor la care face referire: istorie, urbanism, geografie, servicii, locații, locuri 

publice, gastronomie, sport, artă. 

- Ipoteza a 4-a. Existența unor câmpuri semantice semnificative pentru construirea 

lingvistică a textelor din pliantele turistice, analizabile și cu particularități 

evidențiate. 

- Ipoteza a 5-a. Existența unor diferențe semantice semnificative între zonele 

francofone, care pot fi exemplificate și analizate. 

Studiile de terminologie cer, din ce în ce mai mult, să se țină seama de contextul în 

care sunt utilizați termenii, lucru demonstrat de cele mai recente abordări în lingvistica 

corpusului.  

 

7. Caracterul interdisciplinar al cercetării 

Terminologia turistică îmbină, ca știință interdisciplinară, o serie de discipline ca 

lingvistica generală, semantica, lexicologia, analiza discursului, semiotica, traductologia, 

logica și psihologia și cuprinde termeni și sintagme, texte și discursuri specifice. De aici 

provine complexitatea studiului nostru care a necesitat, în permanență, raportarea nemijlocită 

la domenii conexe. 

Terminologiile specifice sunt tot mai prezente în zilele noastre, fiind o consecință a 

dinamicii limbii aflate în concordanță cu noile realități socio-profesionale generatoare de 

metalimbaje proprii. Totodată, terminologiile pot fi caracterizate și catalogate nu doar ca 

manifestare lingvistică, ci și ca proces social și cultural complex al contemporaneității, care ne 

provoacă acțiunile și alegerile, care ne conturează și influențează viața cotidiană. Zilnic apar 

noi terminologii – de la denumirea, prospectul și conținutul produselor nou-apărute, până la 

textul reclamelor din mass-media și de pe rețelele de socializare. 

Interdisciplinaritatea în limbajele de specialitate și variația terminologică în diverse 

domenii ale științelor limbajului și practicii lingvistice oferă o vedere de ansamblu asupra 

terminologiei turistice și realizează legătura dintre partea teoretică – bază solidă de pornire în 

cercetare – și partea practică – suport și scop al cercetării noastre. 

Prezentarea contextului în care s-a îmbogățit și s-a diversificat terminologia turistică  

s-a realizat prin definirea noțiunilor de bază și a conceptelor folosite în acest domeniu, 
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evidențiind perspectivele acesteia și variația terminologică din domeniul turismului în unele 

spații francofone.  

Am evidențiat, în textele din pliantele turistice în limba franceză, terminologia din 

domeniul turismului alcătuită dintr-un set de termeni tehnici care provin din alte domenii, ca 

istorie, urbanism, geografie, servicii, locații, locuri publice, gastronomie, sport sau artă. 

Tema propusă și titlul înglobează trei teme de interes: francofonia, terminologia 

turistică și semiotica. 

 

8. Scopurile cercetării 

Scopurile cercetării noastre sunt următoarele: 

- S1 – Clarificarea fondului teoretic al științelor limbajului ca bază de analiză 

ulterioară pentru cercetare. 

- S2 – Realizarea unor instrumente (grilă de analiză terminologică, dicționar 

terminologic francez din domeniul turismului) pentru orientarea în terminologia 

specifică domeniului publicității turistice. 

- S3 – Analiza terminologică a corpusului de studiu pe baza grilei propuse. 

- S4 – Analiza semantică a elementelor lingvistice din dicționar. 

 

9. Obiectivele generale ale cercetării 

 

Obiectivele cercetării noastre derivă din scopurile studiului nostru și respectă două 

direcții complementare – una teoretică și una aplicativă. 

Teza noastră are următoarele obiective: 

- O1 – justificarea obiectivă a opiniei personale cu privire la actualitatea temei din 

cercetarea de față; 

- O2 – clarificarea, dintr-o perspectivă modernă, a conceptelor termen, cuvânt, 

semn, semn lingvistic, limbă, limbaj, text, discurs, hipertext, simbol; 

- O3 – prezentarea modelelor teoretice privind conceptele terminologie, 

terminologie de specialitate, lingvistică, textologie, semiotică și semantică; 

- O4 – constituirea și analiza corpusului de lucru din țările francofone; 

- O5 – propunerea unui model de analiză original în conformitate cu modelele 

teoretice expuse care să poată fi folosit în cercetări ulterioare; 
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- O6 – analizarea textelor din pliantele turistice din spațiul francofon european după 

modelul de analiză original propus în vederea identificării particularităților de 

limbă reflectate în aceste texte; 

- O7 – realizarea unui dicționar terminologic francez din domeniul turismului 

constituit din gruparea termenilor definiți în alte dicționare cu tematică turistică și 

a termenilor specifici din textele pliantelor turistice din spațiul francofon explicați 

cu ajutorul dicționarelor explicative; 

- O8 – analizarea din perspectivă semantică și semiotică a termenilor reuniți în 

dicționar; 

- O9 – menționarea posibilelor direcții pentru o cercetare viitoare.  

Abordarea pragmatică, semantică și semiologică a terminologiei din domeniul 

turismului este analizată pe baza textelor pliantelor turistice selecționate din unele țări 

francofone. Aceste texte nu au doar obiectivul de a informa, ci au și o finalitate pragmatică, 

persuasivă, prin influențarea comportamentului posibililor clienți. În plus, ele permit 

surprinderea aspectelor morfo-sintactice, lexicale, stilistice, textuale și discursive evidențiate 

în analiza corpusului. Lucrarea noastră vizează doar aspectele lingvistice ale textelor turistice 

din materialele selecționate, deși evidențierea referentului se valorizează și prin reprezentarea 

iconică, prezentă întotdeauna, pentru validarea enunțătorului și pentru captivarea 

destinatarului.  

 

10. Metodele de analiză 

Ca tip de analiză apreciem ca pertinentă exprimarea raportului cantitativ – calitativ, 

având drept scop descrierea și sintetizarea interpretărilor particularităților lexicale, semiotice 

și discursive care evidențiază dimensiunea publicitară a mesajului lingvistic din pliantele 

turistice. În acest context, observațiile cuantificabile sunt evidențiate de abordările 

transdisciplinare. 

Pentru studierea diverselor aspecte ale naturii limbii, specifice investigației științifice, 

au fost legitim și eficient alese următoarele metode de analiză: inventarul de unități (lexic și 

fapte ale limbii), regulamentul ca normă lingvistică (gramatical, textual, adică folosirea 

materialului lingual în procesul de comunicare) și lingvistica corpusului (cea mai bună 

metodă de a cunoaște diversitatea faptelor de limbă autentice care oferă posibilitatea de a le 

sesiza  ca sistem).  
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Lingvistica corpusului este recunoscută ca o nouă ramură a lingvisticii în contextul în 

care aceasta studiază limba prin intermediul exemplelor din viața cotidiană, reală, și este un 

domeniu de investigație științifică bazat pe fapte de limbă reale preluate din discurs, putând fi 

considerată aparat conceptual și suport metodologic. 

Procedurile sunt variate: observația, comparația, stabilirea de corespondențe, analiza 

etc. Contextul studiului este evidențiabil deoarece, până în prezent, încă nu există vreo 

clasificare unanim admisă, suficientă și consecventă a metodelor lingvistice: prin urmare, 

abordarea studiului va fi variată din punct de vedere metodic. 

 

11. Strategia de cercetare 

Pentru a realiza obiectivele propuse, am preconizat înscrierea prezentului studiu pe 

traiectoria unei structuri teoretico-aplicative ale cărui dimensiuni principale pot fi etapizate 

după cum urmează: 

- definirea conceptelor termen, terminologie, terminologie de specialitate, 

textologie, semantică, text, discurs, hipertext, simbol, semiotică, cuvânt, semn, 

semn lingvistic, limbă, limbaj, lingvistică; 

- descrierea spațiului francofon evidențiind referințele diacronice și sincronice; 

- relevarea aspectelor definitorii ale dinamicii limbii în contextul variației 

terminologice în diverse domenii; 

- prezentarea circumstanțelor favorabile cercetării noastre – Elemente de 

terminologie a turismului în spațiul francofon; 

- identificarea particularităților și prezentarea trăsăturilor generale ale pliantele 

turistice ilustrate la nivel semantic, etimologic, discursiv și semiotic pe baza 

modelelor teoretice cercetate; 

- surprinderea mecanismelor de persuadare lingvistică, menite să influențeze 

comportamentele de provocare, de stimulare a acțiunii; 

- propunerea unui model de analiză original în conformitate cu modelele teoretice 

expuse, care să poată fi folosit în cercetări ulterioare; 

- realizarea unor fișe terminologice folosind pliante turistice selectate din corpusul 

mare de studiu pe baza modelului de analiză propus; 

- reunirea, într-un dicționar terminologic francez, a termenilor aflați în alte 

dicționare cu tematică turistică și în textele pliantelor turistice din spațiul 

francofon; 
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- analiza semantică și semiotică a termenilor reuniți în acest dicționar. 

 

12. Tipuri de corpus de studiu folosite în teză 

- corpus de referință (corpusul general al unei limbi) – corpus specializat (corpus 

dintr-un anumit domeniu); 

- corpus scris;  

- corpus monolingv francez; 

- corpus sincronic. 

 

13. Constituirea și funcționarea corpusului de studiu 

 Constituirea corpusului de studiu a reprezentat punctul inițial de o deosebită 

importanță al întregului demers de realizare a tezei Elemente de terminologie a turismului în 

spațiul francofon. De aceea, este necesar să clarificăm considerentele referitoare la criteriile 

de selectare și modul de organizare a acestuia. 

 Etapa de debut a constituirii corpusului nostru de studiu o reprezintă procurarea unor 

pliante turistice din țările francofone la care am avut acces, identificarea unor site-uri care 

includeau și terminologie din domeniul turismului din spații francofone la ale căror pliante 

turistice nu aveam acces din cauza distanței mari și a lipsei unor persoane cu care să putem 

colabora pentru a le procura. O altă etapă a constituirii corpusului a reprezentat-o procurarea 

de dicționare explicative și etimologice și de dicționare terminologice din domeniul 

turismului sau cu referire la acest domeniu. 

În urma consultării unui număr de 78 de pliante, al căror index se regăsește în 

cuprinsul lucrării, și a unui număr de 11 dicționare terminologice, a urmat etapa selectării 

unor pliante reprezentative în raport cu spațiul ales: spațiul francofon. În această etapă, 

demersul nostru de constituire a corpusului a fost particularizat de identificarea și selectarea 

plantelor semnificative pentru țările francofone europene, având în vedere că doar la acestea 

am avut acces. Am selectat un număr de cincisprezece pliante turistice din țări francofone 

diferite din Europa, care vizau obiective turistice pe tematici diverse: castel, muzeu, parc de 

distracții, oraș istoric, domeniu, expoziție etc. 

 O altă etapă a constituirii corpusului nostru de studiu a constat în fotografierea 

acestor pliante pentru a le include ca anexe în prezenta lucrare de doctorat. În baza acestui 

corpus de lucru constituit, am întocmit fișele terminologice și dicționarul francez de 

terminologie turistică și am realizat o analiză lingvistică cu privire la folosirea limbii franceze 
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în zone francofone diferite. Am realizat o listă a abrevierilor dicționarelor folosite în 

realizarea dicționarului nostru terminologic, pe care le-am inclus la începutul lucrării. 

Am reunit o documentație bogată (pliante și site-uri turistice) cu un vast rezervor de 

termeni din următoarele țări francofone: BELGIA, CANADA, ELVEȚIA, FRANȚA, 

LUXEMBURG, MONACO, MADAGASCAR, SEYCHELLES. 

Pentru unii termeni, există mai multe surse deoarece am hotărât să inserăm toate 

definițiile găsite în materialele de studiu identificate și studiate. De aceea, am realizat și o listă 

de abrevieri cu toate sursele terminologice folosite. 

Pentru a forma un corpus: 

- ansamblul de texte trebuie să reunească date lingvistice (cuvinte, fraze etc.);  

- datele lingvistice alese trebuie să aparțină unui domeniu;  

- selectarea textelor care conțin aceste date lingvistice trebuie să se bazeze pe criterii 

explicite care să permită și altui specialist să interpreteze eventualele generalizări 

făcute plecând de la corpus;  

- ansamblul textelor trebuie să fie reprezentativ pentru domeniul de studiat. 

Pentru a structura corpusul specializat, am selecționat textele din pliantele turistice. 

 

14. Structura cercetării 

Din punctul de vedere al structurii, cercetarea Elemente de terminologie a turismului 

în spațiul francofon este alcătuită din opt capitole, în construcția și organizarea cărora 

aspectele teoretice și practice se integrează pe traiectoria unitară a demersului propus, urmate 

de concluzii parțiale pentru fiecare capitol în parte, de referințele bibliografice, de anexa și de 

corpusul de studiu. 

Am considerat că fiecare capitol trebuie să sintetizeze ideile principale într-o secțiune 

denumită Concluzii parțiale, cu excepția Capitolului I – capitol introductiv – și a ultimului 

capitol – ca punct terminus al tezei noastre reprezentat de concluziile generale. 

Între capitolul introductiv și capitolul de concluzii, cercetarea noastră a urmat un 

parcurs logic clar determinat în care elementele teoretice și elementele aplicative sunt 

complementare. Aceste elemente au permis conturarea unei viziuni originale asupra limbii și a 

folosirii ei ca limbaj de specialitate în domeniul turismului, precum și evidențierea 

dimensiunii ei active în utilizarea în practică.  
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Cercetarea noastră s-a realizat pe două direcții importante – una teoretică și una 

practică – ambele fiind constituite pe baza unor abordări conceptuale și metodologice și a 

unor analize pentru domeniul lingvisticii, în general, și al terminologiei, în particular. 

În Capitolul I, Introducere, explicăm complexitatea studiului nostru prezentând 

câteva repere istorice din domeniul terminologiei, ipotezele generale ale cercetării, 

obiectivele generale ale cercetării și elemente de metodologie a cercetării. Am delimitat 

conceptual metodologia de constituire a corpusului și noțiunea de lingvistică a corpusului. 

Am continuat cu prezentarea unei tipologii de corpus de studiu, constituirea corpusului și 

funcționarea sa, elemente de analiză a corpusului de studiu, structurarea conținutului 

cercetării, constituirea și organizarea bibliografiei. Am finalizat Capitolul I cu evidențierea 

elementelor de originalitate și a rezultatelor estimate. 

Istoria limbii franceze reprezintă baza de la care am pornit pentru a defini francofonia, 

francofilia și francofilofonia.  

Terminologia turistică în comunicare evidențiază genurile discursului care determină 

organizarea textelor, marcând un orizont de așteptări ce dezvăluie intenționalitatea 

discursului. 

Semnele iconice predomină în imaginile turistice. Imaginea este considerată un mijloc 

de persuadare, fiind rezultatul unei excelente specializări tehnice și artistice care duce la o 

receptare excepțională a mesajului turistic.  

Am considerat necesar să punem în lumină pluralitatea spațiului francofon și 

terminologia aferentă din domeniul turismului, urmărind formularea unor rezultate clare în 

domeniul terminologiei.  

Cercetarea propusă este de tip exploratoriu și vizează, totodată, o țintă aplicativă. 

Cercetarea este restrânsă la un domeniu precis, dar este vastă prin multitudinea spațiului 

lingvistic de cercetare, studiul fiind de natură cantitativă. 

Am intitulat Capitolul al II-lea al investigației noastre Spațiul francofon pentru a 

acoperi tematic și conceptual tema aleasă cu accent pe câteva elemente de istorie a limbii 

franceze. De asemenea, am făcut o succintă trecere în revistă a informațiilor despre istoria și 

geografia spațiului francofon. 

Punctul de pornire al acestui capitol îl constituie prezentarea originilor limbii franceze 

și a corespondenței acesteia cu celelalte limbi romanice pentru a contura și delimita spațiul 

francofon din punct de vedere lingvistic, spațiu în care dicționarul nostru își găsește utilitate 

actuală. 
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Prin analiza și sinteza istoriei limbii franceze din perspectivă sociolingvistică, am 

încadrat populațiile francofone în arealul lor. Studiind geografia spațiilor francofone, am 

expus modalitatea de răspândire a limbii franceze și întrepătrunderea acesteia cu limbile 

băștinașilor dând naștere la idiomuri, la dialecte sau la alte limbi regionale, fapte de limbă 

relevate într-un scurt studiu realizat în același capitol. 

Am justificat importanța practicării și păstrării limbii franceze în lume pe baza 

argumentelor de natură literară, culturală, istorică, geografică și socială care îi conferă 

universalitate. De aceea, constituirea dicționarului nostru este necesară pentru cercetarea în 

domeniul terminologiei francofone. 

Am evidențiat instituțiile internaționale în cadrul cărora limba franceză este limba de 

lucru pentru a conferi acesteia valoarea sublimă recunoscută la nivel mondial, pe care o 

deține.  

Identificând definiții ale francofoniei din diferite surse – Le Petit Robert, Le Petit 

Larousse – și din studii publicate despre francofonie, am realizat o imagine de ansamblu a 

termenului în contextul lingvistic, socio-cultural, istoric, geografic și politic actual. 

Am realizat o recenzie cuprinzând rețelele de cooperare interstatală, valorile transmise 

de limba franceză și diversitatea ei culturală. Am conturat, succint, caracteristicile instituțiilor 

care militează pentru francofonie sub toate aspectele sale, în complexitatea lor globală.  

Tot în acest capitol, extrăgând din studii de specialitate, am menționat țările în care 

limba franceză este limbă oficială, țările în care nu este limbă oficială deși este folosită, și 

membrii Organizației Internaționale a Francofoniei. 

Geografia spațiului francofon oferă informații despre zonele în care se vorbește limba 

franceză și modul de repartizare a țărilor francofone și a francofonilor pe mapamond. Am 

exemplificat cuvinte din diferite țări francofone care au alte înțelesuri decât în Franța folosind 

dicționare și informații din studii pe această temă. Am conturat, așadar, elementele și 

sensurile clasificate ale francofoniei și valorile comune recunoscute la evenimente organizate 

la nivel mondial pentru susținerea francofoniei în lume. 

Pe urmele poetului, politicianului și teoreticianului cultural senegalez Léopold Sédar 

SENGHOR, membru al Academiei Franceze, după care „franceza este limba zeilor”, putem 

afirma că francofonia este manifestarea multilaterală a limbii franceze pe tărâmurile zeilor.1 

 
1 *** Secolul 21. Francofonii, Uniunea Scriitorilor din România și Fundația Culturală Secolul 21, București, nr. 

1-6/2009, p. 72. 
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În Capitolul al III-lea al cercetării noastre, Câteva elemente de textologie și analiza 

discursului, evidențiem semnificația conceptuală a câtorva elemente de lingvistică integrală 

din domeniile textologie, analiza discursului și semiotică prezentând, totodată, și câteva 

modele teoretice ale nivelului vorbirii.  

În consecință, am prezentat definițiile termenilor textologie, text, discurs, hipertext, 

analiza discursului, semn, simbol și semiotică. 

Am consemnat concepția lui COȘERIU despre lingvistica textului evidențiind câteva 

concluzii teoretico-științifice referitoare la domeniu și la relațiile acestuia cu disciplinele 

conexe. Aceste modele teoretice au fost folosite, ulterior, în analiza fișelor terminologice. 

Câteva aspecte care vizează textul în era dezvoltării tehnologiei informaționale, textul 

în era electronică și în secolul telecomunicațiilor au fost prezentate ca o aliniere la practica 

modernă contemporană. 

Viziunea lui COȘERIU despre analiza discursului și lingvistica textului este 

considerată a treia componentă a lingvisticii integrale (după lingvistica limbajului și 

lingvistica limbii), fiind fondată pe analiza de texte concrete.  

Analiza discursului este o disciplină relativ nouă care se sprijină pe discipline ale unor 

științe umaniste – lingvistică, sociologie, psihologie, antropologie, retorică etc. – și care 

prezintă o caracteristică specifică – prezentarea discursului ca activitate dependentă de 

contextul său.  

Trăsăturile discursului identificate de MAINGUENEAU sunt organizarea discursului 

superior frazei, orientarea acestuia pe traiectorie discursivă, interactivitatea prin implicarea 

celor doi parteneri de dialog, contextualizarea în funcție de statutul interlocutorilor, raportarea 

la un subiect și atitudinea adoptată, normarea ca regulă a vorbirii și interdependența 

discursurilor dată de producerea unui act de limbaj nou folosind unul vechi, dar îmbrăcat   

într-o formă inedită.  

Am prezentat legile discursului identificate de către Patrick CHARAUDEAU, 

Dominique MAINGUENEAU și Sanda-Maria ARDELEANU ca exigență și utilitate în 

abordarea academică a subiectului și am expus un alt model teoretic propus de Anne-Marie 

HOUDEBINE-GRAVAUD și dezvoltat de Sanda-Maria ARDELEANU: l’Imaginaire 

linguistique (Imaginarul lingvistic). Acest model definește raportul individului cu limba și 

utilizarea limbii dincolo de regulile/normele lingvistice impuse, ceea ce permite o abordare 

inovatoare, inedită a studiului limbii, din perspectivă globală și dinamică. Acest model 

teoretic ne-a permis realizarea unei analize pe o grilă originală a textelor din pliantele turistice 
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și o altă analiză terminologică pentru dicționarul terminologic francez din domeniul 

turismului. 

Am cercetat conceptele semn, simbol, semiotică, semiologie, icon, iconicitate și limbă 

ca sistem de semne lingvistice dintr-o perspectivă definitorie, folosind ca surse bibliografice 

un dicționar de analiză a discursului, un dicționar general de științe ale limbii și un dicționar 

de lingvistică și științe ale limbii (publicate de Larousse) și lucrările Semiotică și negație. 

Orientare critică în logica modernă și Semiotică. Societate. Cultură. 

Am prezentat concepția saussuriană despre semn și semnificație, deoarece contribuțiile 

lui Ferdinand de SAUSSURE și-au pus amprenta asupra evoluției ulterioare a domeniului. 

Semnul este semnificație și, invers, semnificația este semn. Semnul reprezintă faptul aș cum 

este el perceput de către conștiință: cu alte cuvinte, semnul este faptul care este semn sau care 

devine semn și care există lingvistic.  

Pe de altă parte, conceptul semn poate avea mai multe sensuri: simbol, index sau 

semnal, sensuri pe care le-am analizat individual.  

Putem concluziona că teoriile lui SAUSSURE și PEIRCE reprezintă baze ale lucrării 

noastre de cercetare pe care am fundamentat analiza corpusului de studiu și realizarea celui 

mai important obiectiv al tezei – dicționarul terminologic francez din domeniul turismului.  

În Capitolul al IV-lea, Terminologia generală vs. terminologia de specialitate, 

ilustrăm câteva viziuni teoretice despre terminologia generală și de specialitate, termeni și 

cuvinte și limbaje de specialitate. Am reliefat interdisciplinaritatea în limbajele specializate și 

variația terminologică în diverse domenii, aspect care apare și în cercetarea noastră din 

capitolele care urmează. 

În acest Capitol, am debutat cu delimitarea conceptuală a terminologiei generale și a 

terminologiei de specialitate, pornind de la ceea ce le unește – termenul.  

Terminologia generală are la bază termenul, iar lexicografia – cuvântul. Franck 

NEVEU consideră termenul ca unitate lexicală, Angela BIDU-VRĂNCEANU, ca unitate a 

cunoașterii cu conținut stabil, dar amândoi consideră termenul ca semn lingvistic. Loïc 

DEPECKER vorbea despre termen ca despre un „semn viu”.2 

Am prezentat o paletă largă de definiții ale termenului și ale cuvântului pentru a ne 

folosi de ele în capitolul de semiotică textuală și pentru a realiza, ulterior, o cercetare 

 
2 DEPECKER, Loïc, 2003, Entre signe et concept. Eléments de terminologie générale, Presses Sorbonne 

Nouvelle, Paris, p. 99. 
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terminologică. Așadar, am expus viziunea mai multor lingviști cu privire la definirea 

termenului și a cuvântului ca semne lingvistice.  

Am realizat o incursiune în istoria terminologiei ca disciplină de sine stătătoare și am 

prezentat conceptele lingviștilor.  

Reținem, de asemenea, contribuția la dezvoltarea teoriei limbii și a limbajului a unor 

lingviști importanți, dintre care amintim: Rodica NAGY, Dumitru IRIMIA, Ion GHEȚIE, 

Paula DIACONESCU, Iorgu IORDAN și Boris CAZACU. 

Un alt punct de discuție al acestui capitol îl reprezintă terminologiile de specialitate 

datorită dinamicii cărora putem afirma că se stabilesc relații de interdependență între limbă și 

cunoaștere, între limbă, societate și cultură, aspect evidențiat și în capitolul Spațiul francofon.  

Reținem, de asemenea, contribuția lingvistei Angela BIDU-VRĂNCEANU în 

domeniul terminologiei, un domeniu extrem de vast și important pentru dezvoltarea teoriei 

limbilor, căruia îi dedică un întreg studiu, ,,Terminologie și terminologii”, pe care l-am 

consultat și noi și care a reprezentat sursă de informare pentru realizarea prezentei lucrări.  

Ulterior, am prezentat câteva exemple de terminologie interdisciplinară, evidențiind 

sub-domeniile terminologice în cadrul cărora apar noi relaționări între concepte. 

Am observat că variația terminologică în diverse domenii este dinamică și creativă. În 

consecință, considerăm că se impune elaborarea unor teorii a limbajelor de specialitate în 

cadrul cărora să se dezbată problema raportului dintre conceptualizare și sens, relația dintre 

termen și cuvânt, definirea termenilor la diverse niveluri de specializare din punct de vedere 

teoretic și aplicativ – de exemplu, descrierea relațiilor semantice ca sinonimia, polisemia, 

hiponimia sau câmpurile lexico-semantice – relevante pentru studiul terminologic. 

Am definit limbajul specializat și am identificat, în literatura de specialitate, diferiți 

termeni sinonimi ai conceptului limbaj de specialitate: limbaj profesional, comunicare 

profesională, terminologie specifică, comunicare specializată, limbaj specializat, limbaj 

științific / tehnic, coduri specializate, limbi sectoriale etc., menționând trăsăturile distinctive 

ale acestuia. 

În concluzie, axa teoretică a prezentului capitol este axa terminologică în calitate de 

parte integrantă a prezentei lucrări consacrată definirii noțiunilor de bază și conceptelor 

folosite în domeniul terminologiei, în general, și în terminologiile de specialitate, în 

particular, evidențiind interdisciplinaritatea în limbajele de specialitate și variația 

terminologica în diverse domenii ale științelor limbajului și în utilizarea în practică a limbii, 

oferind o vedere de ansamblu a fenomenului terminologiei turismului, și, mai ales, stabilind 
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legătura dintre partea teoretică, ca bază solidă de pornire spre cercetare, și partea practică, 

suport și scop al cercetării noastre. 

Prezentarea contextului în care terminologia turismului s-a îmbogățit și s-a diversificat 

s-a realizat prin definirea noțiunilor de bază și a conceptelor folosite în domeniul 

terminologiei turismului, evidențiind perspectivele acestuia și variația terminologică din 

domeniul turismului în țările francofone. 

În Capitolul al V-lea al tezei noastre, Variația terminologică în domeniul turismului, 

surprindem esența discursului turistic și implicațiile acestuia în transferul lingvistico-cultural, 

prezentăm contextul îmbogățirii și diversificării terminologiei turismului și câteva repere ale 

terminologiei turismului în comunicare și discurs, definim și caracterizăm terminologia 

turismului și expunem succint câteva perspective ale terminologiei turistice. 

Definirea textului turistic a fost realizată prin folosirea unor resurse ale unor specialiști 

în domeniu; analiza vocabularului turistic a evidențiat apariția și folosirea unei întregi serii de 

neologisme din domeniul terminologiei turismului provenite din limba engleză. 

Îmbogățirea prin diversificare a terminologiei turismului s-a produs datorită 

schimbărilor apărute în stilul de viață specific societăților de consum, contextul fiind 

economic, social și cultural. Este evident faptul că, datorită acestor schimbări, au apărut noi 

dicționare generale sau de neologisme, dicționare terminologice, unele bi- sau pluri-lingve, 

structurate pe domenii, printre care și domeniul turismului.  

Analizând perspectivele terminologiei turistice din punct de vedere sociolingvistic, 

putem să înțelegem și să încadrăm mai bine caracteristicile acesteia, ancorând, în același timp, 

lingvistica în contextul dat.  

Produsul turistic, tehnica turistică, ghidurile turistice sunt concepte a căror 

semnificație am definit-o în raport cu realitatea practicilor publicitare de astăzi. 

Prezentarea terminologiei elaborate de OMT se referă și la alte concepte utilizate în 

turism și reprezintă o realitate care aduce în prim-plan clasificarea termenilor și a expresiilor 

din domeniul terminologiei turistice. 

Am definit termenii legați de conceptele obiectiv turistic, punct turistic, localitate 

turistică, stațiune turistică, funcție turistică, oferta turistică, produs turistic și pachet de 

servicii pentru a evidenția terminologia de specialitate din domeniul turismului.  

Apariția Internetului implică schimbări pentru turism mai ales în plan terminologic. 

Spațiul turistic este deschis, circulația limbilor este deschisă, planul terminologic turistic este 

dinamic și se concretizează prin schimbări majore. 
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Am constatat că toate studiile insistă asupra complexității funcțiilor imaginilor și 

mesajelor pe care le transmit textele turistice. Complexitatea semiotică decurge din relația 

complexă dintre turist și destinația turistică.  

Capitolul al VI-lea, O analiză terminologică pe corpus de studiu, reprezintă o 

imagine de ansamblu a prezentării semioticii și lingvisticii din perspectivă terminologică 

urmată de o analiză a corpusului de studiu alcătuit din pliante turistice din țări francofone 

europene. 

Semnele iconice predomină în imaginile turistice. Imaginea este considerată un mijloc 

de persuadare, fiind rezultatul unei excelente specializări tehnice și artistice care duce la o 

receptare excepțională a mesajului turistic.  

Limbajul pliantului turistic, precum și alte forme de comunicare turistică, încearcă să 

satisfacă dorința de informare acționând pe trei niveluri separate, corespunzând următoarelor 

trei caracteristici formale ale textului – prezentarea spațiului, informarea asupra locurilor și 

participarea emoțională: 

- prezentarea spațiului – pliantul turistic urmărește să evidențieze anumite elemente. 

Textul indică monumentele, restaurantele și atracțiile și invită, îndeamnă la 

descoperire, trăire, cunoaștere, experimentare prin folosirea frazelor sau a 

propozițiilor exclamative; 

- informarea asupra locurilor – discursul turistic îi oferă cititorului informațiile care 

îi lipsesc. Funcția informativă este satisfăcută de un limbaj obiectiv și clar, dar și 

cu ajutorul digresiunilor, tabelelor aprofundate și descrierilor scurte cu scopul de a 

oferi informații suplimentare despre titlul pliantului; 

- participarea emoțională sau povestirea pasională – limbajul textelor de turism 

face apel la emoțiile cititorilor. Nu este posibilă separarea informațiilor de emoțiile 

unei persoane. Percepția noastră asupra lumii este determinată de emoții. Funcția 

limbajului este de a prezenta destinația în mod corect pentru a-i oferi turistului 

ideea de divertisment și exclusivitate. În acest sens, cei mai folosiți termeni sunt 

exotic, descoperit, neexplorat și nou. 

Reiese că textul din pliantul turistic și limbajul său au scopul de a informa, persuada și 

atrage cititorul și de a juca rolul de mediator între destinație și cititor care, se presupune, va 

deveni un viitor turist. Textul pliantului turistic trebuie să persuadeze prin concizie și 

eficiență. 

Planul semantic este organizat de planul expresiei care convertește în semnificații 
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complexe sensuri virtuale variate: lexicale, gramaticale, relaționale și afective. 

Dumitru IRIMIA a identificat caracteristicile identității de unitate lingvistică minimală 

a cuvântului din perspectiva limbii și a vorbirii ca natura biplană, structura binară, claritate, 

stabilitate și independență lexicală. 

Am constatat că actualizarea în limbă a raportului general – particular pe baza 

opoziției pe care categoria o conține este realizată de către categoriile gramaticale. Perspectiva 

terminologiei la nivel discursiv a implicat abordarea problematicii din punctul de vedere al 

utilizării termenilor de specialitate definiți dintr-o triplă perspectivă: în lingvistică – „maniera 

de a ști”, în filozofie – „maniera de a cunoaște”, în diferitele discipline tehnico-științifice – 

„maniera de a transmite, de a comunica”.3 

În structurarea acestui subcapitol, am folosit în mod deosebit lucrarea Mic tratat de 

teorie a limbii și lingvistică generală a lingviștilor Eugeniu COȘERIU, Dorel FÎNARU și 

Dumitru IRIMIA.  

Folosirea cuvintelor-cheie și a termenilor străini (în special a celor care provin din 

limba engleză) existenți deja în limbă sau fiind creați de locutori îi insuflă cititorului un 

sentiment de siguranță și încredere. Sunt evidente formularea de noi termeni prin utilizarea 

inițialelor, acronimelor, compușilor lexicali și reprocesării semantice și utilizarea 

superlativelor. 

În privința timpurilor verbale, concluzionăm că prezentul este ,,timpul de vacanță”, 

care pare să se oprească și că există aproape o negație a trecerii timpului care capătă noi 

conotații cum ar fi durata infinită. Imperativul este folosit pentru a da indicații de seducție, de 

convingere, de ghidare. Turistul este invitat să participe la activitățile propuse.  

Observăm repetiția ca mijloc de discursiv esențial: discursul turistic tinde să repete 

continuu lucruri cunoscute. 

Datorită folosirii pronumelor „noi”, „tu” sau ,,voi”, turistul are sentimentul că mesajul 

este doar pentru el, destinatarul fiind inclus în discurs. Pentru a atinge scopul de a persuada, 

autorul se adresează direct cititorului.  

Aproape toate pliantele conțin neologisme, preponderent din limba engleză, fapt 

observabil și analizat în capitolul următor.  

Acest capitol a fost dedicat concluziilor lucrării doctorale din perspectivă lingvistică, 

pragmatică și semiotică, rezultate obținute în urma analizării corpusului de studiu afișat care 

 
3 CABRÉ, Maria Teresa, 1998, La terminologie, traducere din catalană, Monique C. Cormier și John Humbley, 

Armand Colin, Les Presses de l’Université d’Ottawa, Armand Colin, pp. 19-20. 
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este atent selecționat și cuprinde elemente cu eșantioane de limbă din documente autentice din 

domeniul turismului francofon. 

Am observat norma limbii, echilibrul ei extern social și regional, argumentând cu 

exemple ilustrative, citate și eșantioane de limbă declarate. De asemenea, din perspectivă 

sincronică, am analizat fapte de limbă din țările francofone și am evidențiat diferențele care 

apar în diferitele spații francofone.  

Am acordat o importanță deosebită acestui capitolul care vizează o partea practică a 

lucrării evidentă pentru activitatea de cercetare. Această parte practică reliefează analiza 

relațiilor dintre termenii din domeniul turismului. Limba și cultura textului de origine au fost 

folosite cu scopul de a apropia textul de destinatar. 

Capitolul al VII-lea, Dicționarul terminologic francez din domeniul turismului – 

prezentare generală și analiză semantică, prezintă următoarele subcapitole:  

- Metodologia de constituire a dicționarului terminologic francez din domeniul 

turismului; 

- O analiză a termenilor proveniți din limba engleză din dicționar cu echivalență 

sinonimică în limba franceză; 

- O analiză semantică a termenilor din dicționar, 

și se finalizează cu expunerea concluziilor parțiale. 

Am strâns un corpus de documente autentice care au reprezentat baza cercetării 

noastre propriu-zise, la care am adăugat o serie de site-uri de turism. Eșantioanele de limbă 

declarate extrase din documentele autentice afișate au fost folosite pentru a surprinde în mod 

sincronic fapte de limbă din domeniul turistic ca ansamblu de modalități actuale comune 

tradiționale, adică transmise, ceea ce corespunde perspectivei diacronice. Adaptarea și 

adoptarea stilului lingvistic sunt acte de cultură, de gust și de inteligență practică.  

Reunind toată terminologia turistică regăsită în dicționare terminologice, explicative și 

de specialitate, am reușit să realizăm cel mai amplu dicționar de terminologie turistică din 

spațiul francofon îndeplinind, astfel, cel mai important obiectiv al tezei noastre de doctorat.  

Am realizat acest dicționar în limba franceză deoarece reunește elemente de 

terminologie turistică din spațiul francofon. 

Anexele sunt structurate în două segmente: Anexa 1. Dicționar terminologic francez 

din domeniul turismului și Anexa 2 – Corpusul de studiu – Pliantele turistice. 
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15. Constituirea și organizarea bibliografiei 

Poate cea mai importantă parte a demersului nostru este reprezentată de organizarea 

segmentelor bibliografice.  

Organizare și sistematizarea informațiilor teoretice din domeniul lingvistic și 

terminologic ne-a ajutat să creăm materialul terminologic final al lucrării noastre de cercetare. 

Acest material are implicații importante în cercetarea terminologică și formarea 

cunoștințelor în domeniul turistic ca element fundamental. 

În structurarea și organizarea bazei bibliografice ca etapă de realizare a lucrării 

noastre, am ținut cont de complexitatea tezei care presupune o abordare inter-, intra- și trans-

disciplinară. Astfel, ne-am îndreptat atenția mai întâi către o bibliografie care să asigure baza 

cercetării din domeniile de interes.  

Am organizat corpusul bibliografic în secțiuni tematice, după cum urmează: partea 

teoretică alcătuită din eseuri care rezumă marile teorii sau contribuții fundamentale din 

domeniul francofoniei, lingvisticii generale, terminologiei, semioticii, științelor comunicării și 

comunicării publicitare, analizei discursului, didacticii, eticii și lexicografiei.  

Am utilizat, de asemenea, o serie întreagă de dicționare franceze și românești pentru a 

defini clar conceptele și pentru a realiza trimiteri la surse bibliografice în concordanță cu 

subiectele abordate, după cum urmează: dicționare enciclopedice, explicative, etimologice, 

istorice, de lingvistică, de științe ale limbajului, de analiză a discursului, de terminologie 

turistică, de sociolingvistică, de sinonime, de cuvinte din turism, de lexic al turismului, de 

engleză a turismului, al siglelor din turism. 

Periodicele consemnate în bibliografie reprezintă surse de completare a informațiilor 

necesare constituirii părții teoretice a tezei noastre. 

În acest scop, consemnăm trimiterile bibliografice necesare.  

Bibliografia aleasă constă, de asemenea, în ghidarea spre o serie de site-uri 

specializate dintre care unele cuprind informații turistice, altele sunt articole, volume sau 

dicționare care pot fi consultate online.  

Epoca globalizării informației își face simțită, din plin, prezența în domeniul 

terminologiei turistice. S-au publicat studii turistice, au apărut dicționare terminologice 

specifice, iar pliantele, revistele și cărțile de turism au fost popularizate cu ocazia organizării 

târgurilor de turism și a altor evenimente similare. Firmele de turism și-au configurat site-uri 

de profil și au preluat informații lingvistice și terminologice specifice zonelor, locurilor cărora 

le fac publicitate. 
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Lingvistica mondială are reprezentanți remarcabili, cu lucrări importante, multe dintre 

ele publicate sau traduse în limbi de circulație internațională: Ferdinand de SAUSSURE, 

Emile BENVENISTE, Patrick CHARAUDEAU, Dominique MAINGUENEAU, Angela 

BIDU-VRĂNCEANU, Eugeniu COȘERIU, Sanda-Maria ARDELEANU, Dorel FÎNARU, 

Rodica NAGY. 

Unele lucrări tratează probleme de terminologie ale unor cercetători cunoscuți, dintre 

care amintim: Angela BIDU-VRĂNCEANU (Terminologie și terminologii), Loïc 

DEPECKER (Entre Signe et Concept. Eléments de terminologie générale), Albina 

DUMBRĂVEANU (Terminologie și limbaje specializate), Marie-Claude L’HOMME (La 

Terminologie – Principes et techniques), Pierre LERAT (Les Langues spécialisées).  

Am consultat, de asemenea, lucrări privitoare la semiotică ale unor autori renumiți în 

domeniu: Jean-Jacques BOUTAUD, Claude LÉVI-STRAUSS, Daniela ROVENȚA-

FRUMUȘANI.  

Multe edituri importante au inițiat serii și colecții speciale dedicate terminologiei 

specifice turismului.  

Considerăm ca lucrări deosebit de importante studiile Sandei-Maria ARDELEANU 

care țin de analiza discursului și a imaginarului lingvistic. 

Din cadrul secțiunii Francofonie, am selectat lucrări importante: La francophilophonie 

roumaine – une réalité à vivre (repères et essais) de Sanda-Maria ARDELEANU și  

Mariana ȘOVEA, Francofonie și Francofilie la români de Sultana CRAIA, Avez-vous dit 

francophonie? de Paul MICLAU și Jacques LÉAUTÉ, La francophonie de Jean-Louis 

JOUBERT. 

Pentru domeniul turistic, am consultat atât lucrări și studii publicate, cât și site-uri 

specializate, dintre care exemplificăm:  

- https://www.bourse-des-voyages.com/glossaire-tourisme/allotement.html; 

- https://dictionnaire.lerobert.com/definition/lounge; 

- https: //www.monde-du-voyage.com/voyager/glossaire.php;  

- https: //www.portailsudmaroc.com/terminologie-touristique-sud-maroc etc.  

 

16. Elemente de originalitate în dezvoltarea temei de cercetare și rezultate 

estimate 

Originalitatea proiectului nostru de cercetare constă în sintetizarea faptelor lingvistice 

analizate, pe de o parte, din pliantele turistice din țările francofone europene (Belgia, Franța, 

https://www.bourse-des-voyages.com/glossaire-tourisme/allotement.html
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/lounge
https://www.monde-du-voyage.com/voyager/glossaire.php
https://www.portailsudmaroc.com/terminologie-touristique-sud-maroc
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Luxemburg, Elveția) și, pe de altă parte, din pliantele turistice din unele țări francofone care 

nu aparțin spațiului european (Canada, Vietnam, Republica Centrafricană, Maroc, 

Madagascar).  

Avem nevoie de această cercetare doctorală deoarece scrierile în domeniu nu sunt 

suficiente și se cere o aducere la zi a unei bibliografii existente în domeniu, bibliografie care 

însoțește această lucrare. 

Am studiat lucrări/volume/teze de doctorat care abordează diversele terminologii 

existente și nu am întâlnit o lucrare referitoare la terminologia turismului – de unde rezultă 

necesitatea unei cercetări doctorale de acest gen (având ca rezultat acest element de noutate) 

și originalitatea acesteia. 

Finalitatea aplicativă o reprezintă elaborarea unui vocabular de specialitate specific 

limbii franceze. Scopul unui astfel de studiu de cercetare este transmiterea de cunoștințe    

într-un anumit domeniu de activitate cu aplicabilitate în practica didactică intra-, inter- și 

trans-disciplinară în contextul dezvoltării potențialului creativ și de petrecere a timpului liber 

al turismului francofon. Descriem limbajul turistic și modul în care sunt elaborate textele 

publicității turistice. În cercetarea noastră, am abordat o atitudine comunicativă optimă pentru 

ca oamenii să învețe cum să utilizeze strategii de comunicare adecvate și eficiente pornind de 

la anunțurile publicitare, de la reclamele publicitare, de la împrejurări diferite, de la călătorii. 

Scopul cercetării noastre este, pe de o parte, să descriem dintr-o perspectivă lingvistică 

limbajul turistic și, pe de altă parte, să evidențiem câteva detalii relevante despre călătorii. În 

consecință, am evidențiat caracteristicile care arată fără putere de tăgadă că limbajul turistic 

este un limbaj specializat deoarece are propria sa terminologie specifică și propriile sale 

structuri gramaticale specifice datorită unor relațiile extrem de bine dezvoltate dintre cuvinte 

și deoarece se caracterizează prin acte de vorbire și figuri de stil specifice. 

Ne-am dorit ca cititorii acestei teze de doctorat să poată înțelege tema și exemplele cu 

care este ilustrată aceasta indiferent de hobby, loc de muncă, naționalitate, specializare, vârstă 

etc. 

Aportul acestei teze de doctorat constă în propunerea unui model de analiză concentrat 

pe abordarea lingvistică a textului din pliantele turistice imprimate pornind de la o bază 

teoretică pentru a evidenția particularitățile observabile în construirea sensului mesajelor 

discursive din publicitatea turistică prezentă în aceste pliante. Potrivit acestor observații, 

rezultatele estimate ale demersului nostru investigativ vizează o serie de mecanisme 

operaționale. La nivel operațional, rezultatele estimate vizează constituirea unui corpus de 
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studiu reprezentativ pentru validarea demersului de cercetare propus și elaborarea unui 

dicționar francez de terminologie turistică. 

Un dicționar terminologic cuprinde o bază de date din acest domeniu și căutarea 

termenilor este practică, fiind un instrument flexibil de lucru. 

Întocmirea unui dicționar francez de terminologie turistică  conduce la realizarea uneia 

dintre finalitățile pragmatice ale lucrării. Analiza semantică a dicționarului va devoala 

impactul îmbogățirii limbii franceze cu neologisme provenite, cu precădere, din limba 

engleză. În fișele terminologice identificăm elemente și mecanisme lingvistice pe care se 

sprijină persuadarea cu rol infailibil în motivarea cititorilor de a efectua vizita sau călătoria, 

idee remarcabilă fundamentală pentru textul turistic din pliantele turistice. 

Avantajul cert al acestui dicționar terminologic francez din domeniul turismului este 

că îmbină partea academică a investigației cu partea de utilizare practică, adresându-se atât 

lingviștilor, cât și vorbitorilor nespecializați. În plus, este cel mai mare și complet dicționar 

francez de terminologie turistică. 

În concluzie, elementele de noutate care atestă originalitatea tezei realizată în urma 

analizei terminologice pe corpusul de lucru sunt analiza textelor din pliantele turistice 

selectate, realizarea fișelor terminologice și realizarea unui dicționar de terminologie din 

domeniul turismului în limba franceză. 

Prin analiza terminologică a pliantelor turistice și realizarea dicționarului 

terminologic, proiectul nostru se racordează la una dintre direcțiile importante ale cercetării 

din domeniul terminologiei turistice, în particular, și din domeniul turismului, în general.  

Cu cercetarea noastră, am creat premisele constituirii unei societăți turistice și a unei 

culturi terminologice turistice, a unei civilizații turistice, am putea spune. 

 

17. Contribuții personale  

Originalitatea proiectului nostru de cercetare constă în sintetizarea faptelor lingvistice 

analizate din pliantele turistice din țările francofone europene (Belgia, Franța, Luxemburg, 

Elveția) și din pliantele turistice din unele țări francofone care nu aparțin spațiului european 

(Canada, Vietnam, Republica Centrafricană, Maroc, Madagascar).  

Aveam nevoie de această cercetare doctorală deoarece scrierile în domeniu nu sunt 

suficiente și este necesară o aducere la zi a unei bibliografii existente în domeniu, bibliografie 

care însoțește această lucrare. 
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Am studiat lucrări, teze de doctorat și volume care abordează diversele terminologii 

existente: nu există nicio lucrare referitoare la terminologia turismului – de aici, necesitatea 

unei cercetări doctorale de acest gen (având ca rezultat acest element de noutate) și 

originalitatea acesteia. 

Cu cercetarea noastră am creat premisele constituirii unei societăți turistice și a unei 

culturi terminologice turistice, a unei civilizații turistice, am putea spune. 

Însumând trăsăturile descrise anterior, proiectul nostru de cercetare Elemente de 

terminologie a turismului în spațiul francofon va reprezenta o lucrare lingvistică trans-

disciplinară care evidențiază aspectele limbii în domeniul turismului francofon, iar obiectivele 

studiului vor fost atinse prin prisma axelor teoretice vizate și a obiectivelor anterior clar 

definite. 

Am abordat direcția academică în domeniul lingvistic pe o temă care stârnește interes 

și completează paleta bibliografică în domeniu. În cercetarea noastră, am colecționat un 

corpus de documente lingvistice pe care le-am explorat și și le-am gestionat pentru a finaliza 

cercetarea, având ca rezultat dicționarul francez de terminologie turistică. Am extras termeni 

aparținând domeniului turistic din corpusurile de texte, pe care le-am analizat. Apoi am 

studiat dicționare și mini-dicționare existente cu termeni din domeniul turismului. Din acestea 

și din termenii întâlniți în corpusul de lucru și explicați cu ajutorul dicționarelor explicative 

netematice, am alcătuit un dicționar nou, mai complet, cu afișarea listei unităților lexicale în 

ordine alfabetică și precizând pentru fiecare definiție a fiecărei unități lexicale, sursa/sursele 

de inspirație. Dicționarul astfel obținut este un instrument lingvistic necesar dezvoltării laturii 

terminologice din domeniul turismului, dar și publicului larg interesat de această temă. 

Enumerăm următoarele contribuții personale în demersul de cercetare prezent:  

- propunerea unei grile de analiză terminologică ca posibil model pentru analize 

terminologice ulterioare; 

- realizarea unor analize terminologice pe textele pliantelor turistice în limba 

franceză selectate din corpusul de studiu, analize consemnate în fișe 

terminologice; 

- elaborarea unui dicționar terminologic francez din domeniul turismului; 

- analiza terminologică realizată pe baza dicționarului. 
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18. Concluzii generale 

Modelul propus sub formă de grilă, original, de analiză terminologică pe sub-

corpusurile de studiu reprezentate de textele din pliantele turistice din țări francofone 

europene, analizele terminologice realizate în cadrul fișelor terminologice pe corpusul de 

studiu, analizele terminologice realizate în urma constituirii dicționarului nostru și, implicit, 

dicționarul terminologic francez din domeniul turismului reprezintă activitatea noastră 

originală de cercetare, contribuție interdisciplinară de actualitate care se înscrie în 

preocupările internaționale de cercetare lingvistică și terminologică. Astfel, obiectivele tezei 

noastre, stabilite în introducere, au fost realizate și fundamentate pe modelele teoretice 

prezentate în primele capitole (teoria coșeriană, principiile analizei discursului etc.) în cadrul 

cărora, la rubrica Concluzii parțiale, am evidențiat legăturile între segmentele teoretice și cele 

practic-aplicative ale cercetării noastre. 

Aceste patru mari elemente constitutive reprezintă activitate complexă de cercetare cu 

referințe în contextul tezei. Dicționarul nostru reprezintă punctul terminus al lucrării care lasă 

calea deschisă unor cercetări ulterioare. 

Observațiile obținute în urma analizei dicționarului arată faptul că limba franceză este 

folosită intens în domeniul turistic la nivel mondial. Acest dicționar reprezintă, în opinia 

noastră, o contribuție științifică utilă și ancorată într-o contemporaneitate care are nevoie reală 

de un asemenea instrument pentru a se ghida în terminologia specifică domeniului publicității 

turistice. 

 

19. Deschiderea lucrării către cercetări ulterioare 

Cercetarea este realizată în limba română pe corpus de limbă franceză și are utilitate în 

cercetarea academică prin modelul de analiză propus, prin analiza terminologică a corpusului 

de lucru selectat și prin alcătuirea unui dicționar terminologic francez ca punct terminus al 

lucrării noastre care lasă deschisă poarta unor cercetări ulterioare, cum ar fi: 

- realizarea unui dicționar francez – român prin traducerea termenilor și a 

sintagmelor din dicționarul nostru; 

- completarea dicționarului nostru cu termeni și sintagme din domeniul turistic din 

alte zone ale spațiului francofon, neexplorate în cercetarea noastră; 

- cercetarea unui spațiu lingvistic larg pentru identificarea unor termeni regionali în 

vederea completării dicționarelor explicative ale limbii franceze; 
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- analiza ortoepiei unor termeni din domeniul turistic identificați în spații francofone 

diferite care să arate deosebiri de pronunție semnificativă. 
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- TITANIC L’Exposition - de vrais objets/ de vraies histoires Paris Expo Porte de 

Versailles 1er juin- 15 sept. 2013 

- Tour Montparnasse Tout Paris à 360°, La plus belle vue de Paris 

- Vallée du Mont-Blanc Chamonix 

- Walygator parc Saison 2013 

 

LUXEMBURG 

- City Promenade Luxembourg 

- Le Palais Grand- Ducal, Luxembourg 

- https: //www.luxembourg-city.com/fr?gclid= 

EAIaIQobChMIndnE9beu6gIVXBV7Ch3XxwdhEAAYASAAEgLTzfD_BwE  

 

MADAGASCAR 

- http: //madagascar-tourisme.com/fr/  

 

SEYCHELLES 

- https: //www.seychelles.travel/fr/contacts/local-offices  
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