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Între 19 și 20 octombrie, Universitatea Tehnică din Viena a găzduit conferința  
SDH 2010 - Supporting the Digital Humanitiesi. “Suportul” la care se referă titlul a 
fost gândit  să vină din partea infrastructurilor informatice, pentru că evenimentul a 
fost organizat, în comun, de două proiecte europene (FP7), CLARIN și DARIAHii. a 
căror principală preocupare o reprezintă crearea de consorții și infrastructuri de 
cercetare în sprijinul cercetătorilor din științele sociale și umaniste (SSH).  

Surprinzătoare, în conferința amintită, a fost multitudinea și diversitatea proiectelor 
din SSH care au inclus modele și implementări informatice. Fiind la curent asupra 
unei anumite rezistențe a umaniștilor noștri în crearea de parteneriate științifice cu 
informaticienii, pentru că eu însumi caut, de ceva timp, modalități de a ni-i apropia 
pe sceptici, am fost surprins să văd cu câtă seriozitate se concretizează această 
cooperare în lumea apuseană. O nouă lume de cercetători pare să fi apărut deja. Mai 
toți consideră firesc să-și agațe geanta laptopului pe umăr înainte de a pleca spre 
bibliotecă. Din păcate, în cele două zile ale conferinței, în afara a trei sau patru 
sesiuni plenare, datorită numărului mare de comunicări, cele 8 secțiuni au trebui să 
fie organizate două câte două în paralel. Din acest motiv n-am putut să ajung la 
secțiunea de studii asupra manuscriselor, la cea referitoare la limbi aflate în pericol, 
la cea de muzicologie și nici la panelul despre documente persistente și accesul 
deschis la ele. În schimb, m-am bucurat să aflu ce se întâmplă în arheologie, ca și în 
istoria socio-economică.  

Îmi permit să relatez aici despre două cercetări care mi s-au părut a fi reprezentative 
pentru posibilitățile pe care informatica le poate deschide în cercetarea istoriei. 
Pentru mine, un outsider care află de pe canalul History ce s-a mai descoperit ici și 
colo, cu curiozitate pentru episodic, istoria a fost întotdeauna știința de a recompune 
o existență din cioburi de cunoaștere. Îmi imaginam că dintr-un fragment de oală 
găsit pe un fund de mare, în burta unui vas, se poate reconstitui mai întâi forma oalei 
întregi, iar din compoziția lutului – locul de unde a fost el extras. Apoi, pentru că 
olarii iau de regulă lutul din apropiere, se va ști locul unde a fost ea manufacturată, 
lucru confirmat și de forma recipientului, specifică numai acelor olari și unei anumite 
perioade. Ceea ce va spune ceva despre momentul naufragiului, dar și despre 
schimburile comerciale între portul căruia îi aparținea vasul și localitatea olarilor 
ș.a.m.d. Extrapolarea aplicată detaliilor, prin aproximări asupra normalului, mai ales 
dacă sunt coroborate cu informații venind din mai multe surse, pot aduce lumină 
asupra implacabilelor legități ale unei comunități umane.  

În studiile clasice efectuate asupra înscrisurilor de recensământ aflate în arhive, 
imposibilitatea de a căuta exhaustiv noianul de înregistrări, ca urmare, de data 
aceasta, abundența datelor este cea care nu permite decât reconstituiri prin 
generalizări. O manieră cu totul diferită de a face istorie am aflat-o însă în secțiunea 
de istorie socio-economică de la SDH 2010, unde eram curios să aflu cum aplică 
istoricii informatica în domeniile lor. Ei pot acum să pună viață lângă viață, individ 
lângă individ, pentru a face conexiuni între existențe și a reconstitui o societate din 
mulțimea indivizilor ei. Fără să lase nimic la o parte... 



Prof. dr Kees Mandemakers de la International Institute of Social History, 
Amsterdam, a vorbit despre proiectul LINKS, care își propune inventarierea întregii 
populații născute pe teritoriul Olandei între anii 1812 și 1922. Proiectul continuă un 
altul, inițiat în anii 90 ai secolului trecut, GENLIASiii și care a dus la realizarea, prin 
digitizare și transcriere, a uneia dintre cele mai mari colecții de certificate de naștere, 
căsătorie și deces, în original scrise de mână, din lume.  

LINKS face un pas mai departe, pentru că el încearcă să lege între ele numele 
cuprinse în certificate, cu alte cuvinte, încearcă trasarea parcursurilor populației și 
reconstrucția familiilor. Privită mai atent, problema nu e deloc simplă, pentru că vor 
trebui potrivite nume care se schimbă la căsătorie, nume care au fost înregistrate 
eronat, diferențele de pronunție după regiuni, datele menționate incomplet, erorile 
de scriere a certificator în original, erorile în privința vârstelor, cele datorate 
digitizării ș.a.m.d. Toate aceste imperfecțiuni fac necesară elaborarea de euristici de 
recuperare a identității persoanelor în înregistrări de natură diferită. În final, 
procedurile de legare vor atribui grade de încredere fiecărei legături găsite între 
două înregistrări.  

Validarea euristicilor de legare din LINKS se face pe baza de date cunoscută drept 
The Historical Sample of the Netherlands, în care sunt înregistrate 78.000 persoane, 
și pentru care toate legăturile au fost verificate manual. Se va putea astfel aprecia 
slabiciunile sistemului de euristici de legare și sugera soluții reparatorii.  

Depozite de informații digitale precum GENLIAS sunt extrem de populare. Numai 
anul trecut s-au contorizat 4 milioane de vizitatori căutând informații genealogice în 
baza de date a GENLIAS. Dar, din nou, nu atât căutarea directă face acest proiect atât 
de spectaculos. Efortul mare investit în crearea și validarea acestei colecții de 
informații se justifică când baza de date va putea fi exploatată în corelație cu 
informații de altă natură, cum sunt, de exemplu, cele relativ la coduri GISiv, la coduri 
ale municipalităților, ori cele relative la titluri de ocupații. Utilizarea tehnicior de data 
miningv pot duce la recunoașterea unor tipare spațio-temporale (spre exemplu, 
frecvența căsătoriilor între veri, cu o localizare într-o anumită regiune a Olandei sau 
răspândirea obiceiului de schimbare a numelor în anumite perioade). Aplicațiile unor 
tehnici de acest fel pe baze de date istorice mari au fost neînsemnate până acum. Se 
crede că implicațiile pentru cercetările istorice, genealogice, biografice, dar și de 
genetică umană și în recunoaștrea implicațiilor socialului în variațiile de natalitate ori 
în mortalitatea infantilă vor fi foarte însemnate.  

Cel de al doilea exemplu se referă la UK Data Archivevi, aparținând de Universitatea 
din Essex, institutul care deține cea mai mare colecție de date digitale pentru 
cercetare, din domeniul științelor sociale și umaniste, din Marea Britanie. Proiectul a 
fost prezentat în SDH 2010 de Richard Deswarte și e numit Online historical 
population reportsvii. El s-a derulat între anii 2004 și 2007 și a realizat digitizarea a 
200.000 de pagini de rapoarte de recensământ publicate în insulele britanice între 
anii 1801 și 1937. Numai perioada 1801-1901 a marcat o creștere demografică de la 
9 milioane de locuitori la peste 40 de milioane. Celor 600 de volume digitizate, dintre 
care multe sunt fragile ori dezintegrabile, li s-au aplicat apoi tehnici de recunoaștere 
optică a caracterelor (OCR) pentru recuperarea conținutului într-un format care să 



permită codificarea în baze de date și de aici indexarea și aplicarea de metode de 
căutare avansată. Se așteaptă ca baza de date astfel creată să încurajeze dezvoltarea 
de noi metodologii și linii de cercetare istorică.  

Sociologia istorică, cel puțin pentru anumite perioade pentru care există date, poate 
beneficia de o cantitate de informații fără precedent. Noi metode permit generarea 
de modele care să explice depopularea anumitor zone rurale sau dezvoltarea unor 
anumite zone geografice, în timp ce înregistrări ale nașterilor, căsătoriilor și 
deceselor reflectă declinul ori revigorarea anumitor straturi ale populației, în 
corelație cu fapte de istorie.  

Termenul digital historyviii (uneori și computational historyix) a început să se impună. 
Unul ori celălalt fac aluzie la faptul că multe din datele istorice se află astăzi online, 
sau, dacă nu direct pe web, cel puțin în arhive digitale și lor trebuie să li se aplice 
metode specifice.  

 

	
i www.dariah.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=135:sdh-2010-supporting-the-
digital-humanities-international-conference-18-21-october-vienna&catid=3:dariah&Itemid=197  
ii V. online din Caiete Critice, #10, 2010. 
iii www.genlias.nl. În prezent, el conține 11 milioane de certificate, despre 45 de milioane de indivizi. 
Se estimează că proiectul va fi terminat în 15 ani, la încheierea proiectului baza lui de date urmând să 
conțină 32 de milioane de certificate.  
iv Geographical Information Systems – sisteme capabile să combine tehnici ale reprezentărilor 
geografice cu informații de natură diversă, care, localizate pe hărți desfășurate pe niveluri, fac posibile 
căutări complexe.  
v O ramură a inteligenței artificiale, care e preocupată de descoperirea de tipare în date, cu aplicații în 
marketing, detectarea fraudelor bancare, bioinformatică etc. 
vi http://www.data-archive.ac.uk/about/staff  
vii http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/digitisation/historicalcensus.aspx. La sfârșitul 
acestei pagini poate fi găsită o listă impresionantă de alte proiecte de protecție (curare) și prelucrare 
a datelor SSH.  
viii 273.000 de apariții semnalate de Google 
ix 7.500 de apariții semnalate de Google 


