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Dicționarul român-francez, intitulat Dictionnaire scientifique. Dictionnaire expli-
catif roumain-français d’ethnologie, d’ethnographie,  de  folklore, de littérature populaire
et de mythologie, punând accent pe perspectiva interdisciplinară alocă o atenție deosebită
arhaismelor, regionalismelor, termenilor de specialitate. 

Prin intermediul acestui dicționar, autoarea Delia-Anamaria Răchișan valorifică pa-
trimoniul cultural românesc. 

Tinerii studenți, masteranzii, traducătorii pasionați de limba franceză și de valorile
spațiului cultural românesc pot să descopere eficacitatea dicționarului. Dicționarul român-
francez este practic atât pentru cei care vor să aprofundeze limba franceză, cât și pentru cei
care urmează să se familiarizeze cu tainele limbii franceze.

Dicționarul român-francez, conceput de Delia-Anamaria Răchișan potențează anu-
mite paliere – tradițiile, meșteșugurile primite moștenire, de veacuri, de la străbuni,
frumusețea limbii române și franceze, care atrage atenția prin asemănarea frapantă dintre
anumite cuvinte, suportul lexicologic și explicațiile riguroase. 

Autenticitatea, originalitatea, valoarea dicționarului este augmentată de terminologia
de specialitate, de unicitatea regionalismelor și arhaismelor, de complexitatea celor două
limbi – română și franceză. 

Perspectiva comparativ-analitică, perspectiva interdisciplinară (etnologie, etnografie,
folclor, literatură populară, mitologie), analiza sincronică și diacronică potențează latura
științifică a dicționarului român-francez.

Prin intermediul sinonimelor, sintagmelor, expresiilor idiomatice, frazelor uzuale
sunt clarificați anumiți termeni de specialitate. Totodată, dicționarul român-francez devine
util tuturor celor care doresc să își îmbogățească cunoștințele. Punându-se accent pe
ethos-ul autohton se au în vedere anumite binarități: sacru-profan, particular-general,
tradiție-inovație. Termenii sunt explicați pe mai multe paliere: sincronic,  diacronic,
perspectivă comparativ-analitică, ontologic, gnoseologic, psihologic, cultural-istoric.
Dicționarul român-francez inserează și explică cuvinte, sensuri, unități frazeologice vechi
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și noi. Dicționarul se adresează tuturor celor care au nevoie de informații, de lămuriri în
legătură cu anumite cuvinte populare, regionalisme, arhaisme, termeni științifici. Dicționarul
devine un cadru tradițional și modern necesar explicării, interpretării termenilor obișnuiți
sau științifici.

Turiștii, traducătorii, studenții, masteranzii, românii din țară sau din diaspora au
ocazia de a redescoperi, prin intermediul acestui dicționar, rădăcinile neamului românesc.

Totodată, dicționarul autoarei Delia-Anamaria Răchișan este util tuturor celor care
îndrăgesc limba franceză, indiferent de etate, de nivelul cunoașterii limbii franceze.
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