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Dictionar roman-turc lansat la Constanta
106

Un eveniment editorial de mare importanta pentru relatiile interculturale romano-turce a avut loc ieri
dimineata, la hotelul Ibis. Sub egida Consulatului General al Republicii Turcia la Constanta, a
Institutului Turc de Lingvistica "Yunus Emre", a Inspectoratului Scolar Judetean si a Uniunii
Democrate Turce din Romania, a fost lansat un dictionar complet roman-turc, in prezenta consulului
general al Republicii Turcia la Constanta, Ali Bozcaliskan, si a numeroase personalitati locale,
alaturi de membri ai comunitatii turce. De asemenea, la eveniment a fost prezent si presedintele
Universitatii "Andrei Saguna", prof. univ. dr. Aurel Papari.

	INSTRUMENT UTIL SI COMPLET IN STUDIEREA LIMBII TURCE Aflat printre participanti,
prefectul judetului Constanta, Eugen Bola, a subliniat importanta aparitiei acestui nou instrument de
sprijin al comunicarii. "Relatiile dintre Romania si Turcia sunt la cotele cele mai inalte, nu mai avem
doar o colaborare, avem parteneriate in toate domeniile. Dictionarul este cel mai complet instrument
de lucru in studiul limbii turce, editat de Institutul de Lingvistica de la Ankara. Ne foloseste acest
dictionar, daca ne gandim ca si multi dintre romanii care merg ca turisti in Turcia sunt primiti cu
expresii si cuvinte romanesti de catre lucratorii din turism. Pentru tinerii care vor sa munceasca sau
sa studieze in Turcia este un instrument esential. In plus, este firesc sa cunoastem macar formulele
de baza sau de politete in limba turca, datorita relatiilor cu membrii comunitatilor turce. Asteptam ca
investitorii turci sa vina in Dobrogea si sa contribuie la dezvoltarea regiunii, iar localnicilor din
domeniul afacerilor le va fi util un astfel de dictionar pentru a cunoaste mai bine detalii contractuale
sau expresii cu substanta in comunicarea directa", a declarat prefectul Eugen Bola. 

	De asemenea, consulul general al Turciei la Constanta, Ali Bozcaliskan, a subliniat importanta
aparitiei dictionarului. "Lansarea acestui dictionar la implinirea a 135 de ani de relatii diplomatice
intre Romania si Turcia este un eveniment extrem de important. A invata o limba este foarte greu,
iar dictionarele sunt cele mai importante instrumente in aceste demersuri. Avem acum o noua sursa
importanta pe care o putem folosi cu incredere si care ne va ajuta in depasirea problemelor comune
de comunicare", a declarat consulul Ali Bozcaliskan. 

Dictionarul a fost prezentat, apoi, de presedintele Institutului de Lingvistica din Ankara, prof. dr.
Mustafa Kacyali, care a mentionat faptul ca cele 1.800 de pagini ale cartii au fost semnate de
Mehmet Ziya Mankalyali, care s-a nascut in 1927, la Mangalia, si a studiat la Istanbul.
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