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1. Introducere 

 
 Din programul conferinței PHSS se desprinde idea că IT-ul și tehnologiile digitale sunt 
un fel de panaceu, sunt bune la toate și oferă soluții gata-făcute problemelor din domeniul 
științelor umaniste și sociale. Peste tot tehnologia este menționată în lucrările conferinței.  

Pentru că eu cred că e bine să ne ferim de anumite exagerări, voi încerca să arăt în 
acest eseu de ce e atât de dificil mariajul dintre aceste două științe și de ce, totodată, este el 
atât de fericit. Voi menționa doar experimente în care am participat personal împreună cu 
colegi din cele două colective pe care le coordonez1. Dacă ar fi să caracterizez pe scurt acest 
mariaj, aș zice că nu e unul festiv, ci de creație, obținut cu greutate. Îți trebuie curaj, abnegație 
și perseverență ca să reușești îmbinarea dintre domeniul informatic și cel al științelor 
umaniste, dar drumul spre această finalitate este extrem de palpitant, iar rezultatele pot fi 
spectaculoase.  

Bunii și pasionații mei profesori de matematică și fizică pe care am avut norocul să-i 
am în gimnaziu și în liceu m-au format ca realist, lor datorându-le calea pe care am ales-o spre 
un domeniu tehnic. Pe de altă parte, sensibilitatea spre zona umanistă mi-au creat-o minunați 
profesori de limba română, precum și un anumit număr de lecturi, niciodată destule. Atins în 
acest mod din ambele părți, în chiar primii ani după ce am ajuns în Facultate (cea de 
Informatică) ca tânăr inginer de sistem, prima mea funcție acolo, am întâlnit un grup de 
oameni entuziaști, lingviști, logicieni, informaticieni, care, în ședințele unui cerc de 
Lingvistică Computațională, încercau să formalizeze aspecte ale limbilor naturale. În 
Facultate am avut unele dificultăți la început, pentru că, îndepărtându-mă de curentul 
dominant, cel al infomaticii teoretice, extrem de ancorat în matematică, eram privit ca un 
visător care încearcă să pună ordine într-un domeniu ce nu poate fi ordonat nicicum. 

“Cuvintele sunt ținute în propoziții și fraze într-un fel de echilibru, de niște forțe de 
atracție și respingere, la fel cum atomii sunt ținuți în molecule.” Am rostit aceste cuvinte în 
prima mea luare de cuvânt prezentată în Aula Academiei Române, ca tânăr cercetător, la un 
workshop, la începutul deceniului 1980. Mi s-a părut că într-adevăr poți să găsești o modelare 
a limbajului natural care să fie izvorâtă din fizică. În decursul timpului, formalizările în acest 
domeniu au împrumutat modele inspirate din diferite domenii ale științei. Dar nu de puține 
ori, asocierea unui domeniu cu zone ale cunoașterii extrem de distante au dus la analogii care 
au putut fi apoi exploatate cu succes. Ce vroiam să spun prin acea frază era că elementele 
lexicale au un halou de proprietăți care le țin în echilibru, există o îmbinare optimă a 
cuvintelor care se manifestă într-un balans al atracțiilor și respingerilor și care poate atinge 
nivelurile sintactic, semantic și pragmatic deopotrivă. Este clar că încălcarea constrângerilor 
sintactice produce exprimări eronate, acela fiind cel mai restrictiv. La nivelurile superioare, 

 
1 Grupul NLP@UAIC-FII, de la Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și 
grupul de limbaj natural de la Institutul de Informatică Teoretică din cadrul Filialei Iași a Academiei Române. 



semantic și pragmatic, încălcarea unor constrângeri de uz al sensurilor și al adecvării atrage 
atenția, exprimarea putând fi acceptată, ca metaforă, pentru efectul de surpriză și focalizare a 
atenției.  

 

 
 
Figura 1: Coperta cărții Computational Complexity and Natural Language2 
 
Crochiul din Fig. 1 exprimă, după mine, extrem de sugestiv esența limbajului: această 

dispunere de coloane antice, o structură sculptată în piatră, clasică, ordonată, frumoasă, este 
pe alocuri acoperită de reziduuri, artefacte din materiale perisabile, deviații spontane de la 
structură, care pot dispărea ori foarte repede ori pot rămâne pentru un timp acolo, adaosuri 
care influențează construcția de ansamblu dar care sunt mulate pe un eșafodaj de bază, acesta 
doar constituindu-se într-o structură unitară și armonioasă, ce asigură forța de a susține și-i 
atribuie frumusețea esențială. Greutatea abordării limbii cu mijloacele matematicii și 
informaticii provine din faptul că formalismele clasice ale acestor științe sunt rigide, probabil 
adecvate descrierii structurii din spate, dar neîndemânoase în a explica suplimentul, 
neregularitățile, adaosurile, fără de care însă limba nu ar fi limbă. De aceea, acest domeniu e 
atît de interesant pentru informaticieni. Iți ridică la fileu o problemă extrem de dificil de 
formalizat. E o provocare extraordinară să găsești o modalitate de a explica simultan structura 
și lipsa ei, regulile și excepțiile. 

 
2. Despre resurse și tehnologii lingvistice  
 
Progresele în cercetarea limbajului natural se bazează în cel mai înalt grad pe resurse 

lingvistice. Acestea sunt apa care udă ogorul. Fără apă nu poți crește nimic. Dacă-ți lipsesc 
resursele atunci cercetarea în lingvistica teoretică și în lingvistica computațională este 
artificială și nu poate fi ancorată în realitate. O resursă este o colecție de exemple, adnotate de 
un expert ori nu, care îți permite să extragi sâmburele unei teorii, în care poți găsi suport 
demonstrativ pentru a dovedi generalitatea unei teorii, dar mai ales pe baza căreia să antrenezi 
programe de calculator să capete abilitatea de a se comporta asemenea experților umani în 
situații similare. În egală măsură, în lingvistica clasică ca și în cea computațională o teorie 
trebuie probată pe teren. Eu fac diferență între surse, care sunt documentele primare, textele 

 
2 E.Barton, R.Berwick & E.S.Ristad (1987). Computational Complexity of Natural Language, The MIT Press.  



aflate pe suport de hârtie, și resurse, care înseamnă copiile lor electronice. Din multitudinea 
de sfere ale științelor umaniste și sociale mă refer numai la limbaj. Aceste resurse sunt dorite 
de cercetător, dar sunt și urâte de el, pentru că sunt scumpe, necesită oameni antrenați care să 
le construiască, iar efortul de creare a lor este de rutină, enervant de meticulos și de 
consumator de timp.  

Unul dintre aceste tipuri de activități este adnotarea pe text, pentru că, ceea ce vrem 
noi să facem când construim resursele lingvistice este să simulăm pe textul primar 
comportamentul specialistului pus să decodifice anumite fenomene ligvistice, comportament 
care trebuie copiat cât mai riguros cu putință pe mașină. Îmi vin în minte aprinse și 
încântătoare dialoguri cu John Sinclair, regretatul lingvist și profesor de la Universitatea 
Birmingham, fost director al editurii Collins, considerat părintele lingvisticii corpusului. L-am 
invitat pe profesorul Sinclair în vara anului 1997 la Tușnad, la cea de a 3-a ediție a Școlii de 
Vară EUROLAN3. Atunci nu-l înțelegeam pe John Sinclair, care ne spunea, mie și lui Dan 
Tufiș, co-organizator al seriei de Școli EUROLAN (la acea ediție a fost invitată pentru prima 
oară Nancy Ide, ea rămânând apoi alături de noi la toate edițiile ulterioare), că textele nu 
trebuie maculate cu nimic, nici măcar cu notații făcute de un expert lingvist. În discuțiile cu 
prof. Sinclair noi încercam să-l convingem că adnotările pe care le adaugă un expert nu fac 
decât să obiectiveze un fenomen lingvistic, să-l facă sesizabil de către mașină, astfel ca, pe 
baza acelor adnotări, un program să învețe să reproducă aceeași expertiză pe oricare alt text. 
Și că acest nivel de adnotare, adăugat textului de bază, poate fi înlăturat oricând, așa cum poți 
îndepărta o notiță prinsă cu o clamă de o foaie de hărtie. Ori prof. Sinclair se opunea exact 
acestui lucru: fenomenul lingvistic nu trebuie atins de mâna expertului, el trebuie să rămână 
autentic, în afara convingerilor lingvistice, nealiniat vreunei teorii, un corpus nu trebuie să 
prezinte opinia unor lingviști asupra limbii ci doar limba în sine. Observațiile de limba trebuie 
extrase direct din datele găsite în corpus, iar nu exploatând adnotări introduse asupra lui, 
pentru că intervenția umană va include întotdeauna un factor de subiectivitate. La vremea 
respectivă nu înțelegeam de ce intervenția lingvistului ar dăuna unui proces de reproducere pe 
mașină a unei expertize lingvistice umane. Sinclair însă argumenta că orice adnotare făcută de 
un lingvist, oricât de experimentat ar fi acesta, include un punct de vedere personal, lingvistul 
fiind implicit adeptul unei școli de gândire, ceea ce îl face partizan și deci nedorit în acest 
proces. Un corpus, spunea el, trebuie să rămână pur și să oglindească doar date primare despre 
limbă, neintermediate. Punctul lui de vedere, la care noi nu am aderat la vremea aceea, 
conținea sâmburele de adevăr ce avea să ducă, un deceniu mai târziu, la abordări extrem de 
prolifice grupate sub numele de învățare din exemple, exemple ce nu se bazau pe adnotări 
dedicate.  

Construcția de resurse este un proces costisitor, de lungă durată și care necesită costuri 
ridicate. Resursele lingvistice nu mai au alura unor subiecte fierbinți în conferințe, o lucrare 
care descrie construcția de resurse e primită cu precauții, iar în ultimul timp propunerile de 
proiecte care își propun realizarea de resurse lingvistice nu prea mai sunt finanțate în Europa, 
vremea lor s-a cam dus. A fost o perioadă în programele de cercetare ale Comisiei Europene 
în care construcția de resurse era încurajată. Acum, în programul european Horizon 2020, din 
păcate nu mai există un capitol dedicat tehnologiilor limbajului. Pentru a accede la finanțare, 
tehnologiile limbajului trebuie să se manifeste în aplicații de care să fie interesată industria, 
cercetarea europeană având o dominantă orientare pragmatică. 

 
3 http://eurolan.info.uaic.ro/1997/ 



Pe de altă parte, dacă nu ai aceste resurse nu poți să faci nimic. Într-un studiul publicat 
în septembrie 2012, de fapt, o serie de cărți, câte una pentru fiecare dintre cele 30 de limbi ale 
Europei, elaborate în proiectul META-NET4, au fost analizate și detaliate resursele și 
instrumentele de prelucrare ale limbilor europene. Fiecare nație a măsurat nivelul de 
tehnologizare al limbii ei și măsura în care tehnologia acelei limbi face față necesităților 
momentului. Limba română a avut și ea o carte, un text bilingv englez-român5. În studiul 
relizat acolo limbile au fost plasate pe 5 paliere ale suportului acordat tehnologiilor 
lingvistice: sprijin excelent, bun, mediu, fragmentar și puțin/deloc, rezultând că limba română 
se înscria, la nivelul anului 2012, în penultima categorie – sprijin fragmentar (p. 38-39). Cea 
mai bună categorie nu era populată de nicio limbă, engleza, evident cea mai dotată din punct 
de vedere tehnologic, ocupând, singură, poziția imediat inferioară primei categorii. Motivul 
acestei categorizări a fost dictat de grija consorțiului de a nu descuraja finanțări ulterioare care 
s-ar orienta către limba engleză. O categorie aflată deasupra primeia clasate mai lasă încă un 
spațiu de lucru. 

La momentul respectiv, limba română era mult deficitară în resurse lingvistice. 
Construcția unor astfel de resurse începuse la noi doar cu câțiva ani înainte (de anul 2012). În 
continuare voi prezenta câteva realizări în această direcție. 

 
3. RoWordNet – tezaurul lexical românesc 
 
Wordnet este un concept atribuit lingvistului american George Miller. După modelul 

creat de el pentru engleza americană (Princeton Wordnet6) multe alte limbi și-au construit 
wordnet-uri proprii. Pe site-ul Global Wordnet Association7 pot fi găsite peste 70 de proiecte 
de acest gen.  

Un wordnet este un tezaur lexical în care fiecare cuvânt aparținând categoriilor 
gramaticale substantiv, adjectiv, verb și adverb apare împreună cu sinonimele lui, pe fiecare 
sens în parte. O colecție de sinonime poartă numele de synset. Noțiunea de sinonimie este 
dependentă de contextul de utilizare al cuvântului, dar ideea este că pentru toate cuvintele 
grupate în același synset pot fi găsite contexte de utilizare în care acestea au un înțeles mai 
mult sau mai puțin similar. De exemplu, cuvântul horse (cal) – are în Princeton Wordnet 5 
sensuri ca substantiv și încă unul ca verb, el formând synseturi pentru fiecare din aceste 
sensuri (Fig. 2).  

Se poate spune așadar că un synset are asociat un înțeles global (meaning). Cel mai 
adesea synseturi cu înțelesuri similare se întâlnesc și în alte limbi. Gruparea unor synseturi cu 
înțelesuri similare formează un concept lingvistic, care este deci independent de limbă. 
Conceptele categoriilor substantiv și verb pot fi organizate în ierarhii. De exemplu, relația de 
la particular la general este hipernimia, iar cea inversă, de la general spre particular, este 
hyponimia. Multe alte tipuri de relații de natură semantică sunt stabilite între synseturi, sau de 
natură lexicală – între cuvinte. Un exemplu de relație lexicală, aplicabilă numai adjectivelor, 
este antonimia.  

 

 
4 http://www.meta-net.eu/  
5 Diana Trandabăț, Elena Irimia, Verginica Barbu Mititelu, Dan Cristea, Dan Tufiș, The Romanian Language in 
the Digital Age – Limba Română în era digitală, edited by Georg Rehm, Hans Uzkoreit, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2012. http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/romanian 
6 https://wordnet.princeton.edu/  
7 http://globalwordnet.org/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Synsetul horse în Princeton Wordnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Alinierea synseturilor în proiectele EUROWORDNET și BALKANET 
 
Între 2001 și 2004 s-a derulat proiectul Balkanet8, în care au fost construite wordneturi 

pentru limbile din Balcani: turca, greaca, bulgara, sârba și româna. Partenerii cehi, deși din 
afara sferei balcanice, au fost invitați în proiect pentru experiența lor anterioară, dobândită 
într-un proiect9 în care se construiseră wordneturi pentru 7 limbi europene (olandeza, italiana, 

 
8 www.dblab.upatras.gr/balkanet/ 
9 EuroWordNet: www.projects.illc.uva.nl 



spaniola, germana, franceza, ceha, estoniana), toate aliniate cu cel englezesc (Fig. 3). S-a 
adoptat o procedură top-down de generare a synseturilor, pe baza resurselor proprii, 
înțelesurile asociate acestora fiind apoi aliniate la un index interlingual (interlingual index, 
ILI) care corespundea wordnetului englez. Rezultatul a fost o rețea de concepte lingvistice 
asociate lexicalizărilor, extrem de utilă în aplicații multilingve.  

Experiența unui proiect de acest gen aduce, pe lângă enorm de multe cunoștințe din 
domeniu, și plăcerea colaborării cu specialiști de altă formație decât cea de informatician, în 
cazul meu aceștia fiind lingviștii, după ce ambele tabere au căutat și au găsit un limbaj comun 
și au trebuit să-și armonizeze multe puncte de vedere care, la prima vedere, păreau 
ireconciliabile. Țin minte că unul din pachetele de lucru era dedicat găsirii și introducerii în 
rețeaua de synseturi a conceptelor specifice fiecăreia dintre limbile noastre, concepte care, 
firesc, nu aveau cum să mai fie aliniate. Într-una din ședințele noastre de lucru ne-am trezit că 
fiecare dintre parteneri venise cu conceptul sarma (în plus și lexicalizat identic în toate 
limbile noastre), pe care toți îl consideram specific și care, astfel, s-a dovedit a fi general 
balcanic. E firesc ca o istorie parțial comună într-o zonă geopolitică bine delimitată, cum sunt 
Balcanii, să producă multe conceptualizări comune, multe dintre acestea ținând de domeniul 
obiceiurilor, al îmbrăcăminții sau al gastronomiei (de exemplu, mărțișorul nostru apare și la 
bulgari, unde se numește martinița). Două din conceptele cărora echipa românească nu le-a 
găsit perechi în niciuna din limbile partenerilor balcanici au fost Feteasca neagră și 
Băbeasca… 
   

4. eDTLR – formatul electronic al marelui Dicționar Tezaur al Limbii Române 
 
Lucrul la Dicționarul Limbii Române, început în 1906, nu poate fi considerat vreodată 

terminat, pentru că un dicționar tezaur diacronic trebuie să țină seama în permanență de 
evoluția limbii. 2010 a fost anul în care s-a terminat prima iterație de construcție a lui, adică 
pentru prima dată a fost încheiată seria completă a literelor. Mai mult de un secol au dedicat 
acestei activități trei institute de lingvistică din țară: Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-
Alexandru Rosetti“ din București, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu 
din Cluj și Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide“ din Iași. În 2010, cele 37 de 
cărți ale variantei originare a acestui dicționar au fost tipărite prin fotocopiere în 19 volume, 
grație unei sponsorizări din partea Băncii Naționale, dar el nu fusese încă publicat în format 
electronic. Între septembrie 2007 și decembrie 2010, am condus un proiect de digitizare a 
acestui dicționar tezaur, în care au participat cele trei institute de lingvistică și filologie 
menționate mai sus, alături de facultățile de Informatică și Litere ale Universității „Alexandru 
Ioan Cuza“ din Iași și de două unități de cercetare ale Academiei Române, Institutul de 
Informatică Teoretică din cadrul filialei Iași (IIT) și Institutul de Inteligență Artificială „Mihai 
Drăgănescu“ din București (ICIA).  

Ce înseamnă să realizezi varianta electronică a unui dicționar? Care este tehnologia de 
obținere a lui? Simplificând mult, construcția eDTLR a parcurs următorii pași (Fig. 4): 
scanarea paginilor DA și DLR10, OCR11-izarea acestora, corectura interactivă folosind 

 
10 Dicționarul Academiei și Dicționarul Limbii Române, cele două serii ale marelui Dicționar Tezaur, veche și 
nouă. 
11 Acronim de la Optical Character Recognition, operația prin care imaginea unei pagini de text este 
transformată într-un șir de coduri de litere. 
 



voluntari, dublarea corecturii cu experți lexicografi, transformarea indicațiilor de formatare și 
punere în pagină existente în formatul HTML în câmpuri ale unei baze de date (operație 
numită parsare). Fiecare cuvânt titlu e descris prin parte de vorbire și sensuri, iar la fiecare 
sens, pe lângă definiție sunt date citate culese din literatură, în ordinea cronologică a anilor de 
tipărire a surselor. Interfața de acces permite consultarea Dicționarului după diverse criterii 
(cuvânt titlu ori numai secvențe de litere din componența lui, etimologie, parte de vorbire 
etc.). Ea poate, de asemenea, furniza mai multe tipuri de statistici globale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Procesul de digitizare a marelui Dicționar Tezaur al Academiei Române 
(simplificat) și interfața de acces 

 
Colaborarea dintre lingviști și informaticieni, la care s-au adăugat enorm de mulți 

voluntari (cu precădere studenți și cadre didactice de la facultăți de Litere și Informatică din 
Iași, Bacău, Suceava, Cluj și Baia Mare, universități pe care caravana noastră de strângere de 
adeziuni le-a vizitat) nu a fost întotdeauna ușoară, pentru că au trebuit armonizate limbaje de 
specialitate diferite, interese nu întotdeauna convergente și uneori depășite ambiții locale. 
Activitatea de elaborare a eDTLR a continuat și după terminarea finanțării primite de la 
Ministerul Cercetării, prin câteva eforturi singulare12. Voluntarii puteau lucra de acasă, se 
logau la o interfață de corectare și primeau o imagine reprezentând a 8-a parte dintr-o pagină 
de dicționar împreună cu textul obținut prin OCR-izare, în care trebuiau să corecteze erorile.  

Una din ideile noastre era ca interfeța online să permită utilizatorului accesul la sursele 
dicționarului, în jur de 4000 de volume aprobate de Academia Română, de la prima apariție 
documentată până în timpurile moderne. Atingând, în interfața online, un citat al unei intrări a 
dicționarului, utilizatorul ar fi trebuit să poată regăsi pagina originară din care a fost el cules. 
Conducerea și personalul unor instituții, cum au fost compania PIM, Biblioteca Institutului 
Philippide și Biblioteca Centrală Universitară din Iași, ne-au ajutat să obținem și să scanăm o 
bună parte din sursele marelui dicționar (în cazul BCU, respectând cu strictețe un interval de 
aproximativ 130 de ani dintre momentul când expira restricția de copiere impusă de Legea 

 
12 Perfecționări au fost aduse bazei de date și interfeței de câtre Mădălin Pătrașcu (de la Institutul Philippide) și 
operațiuni de completare și curățare a structurilor bazei de date au fost făcute într-un proiect de un an finanțat de 
UAIC de colegul Alex Moruz.  



Patrimoniului Național și cel în care intra în vigoare restricția de a deține formatul electronic 
impusă de Legea Drepturilor de Autor)13. Din păcate, către sfârșitul proiectului, un teribil 
accident (pe fundalul imposibilității tehnice de a deține un al doilea server, pe care să păstrăm 
copii ale tuturor fișierelor sursă scanate) a dus la pierderea întregii colecții de copii electronice 
a surselor. A rămas dicționarul în format electronic, dar s-a pierdut colecția de resurse… 

Un dicționar de această amploare, odată existent în format electronic, reprezintă o 
imensă valoare pentru cultura românească. Personal, am dat peste pagini ale dicționarului în 
care am recunoscut cel mult un sfert din cuvintele titlu. Nu știu alții cum sunt… dar mie îmi 
rămân necunoscute enorm de multe cuvinte ale limbii române, pentru că au fost date uitării (în 
limbajul lexicografilor, ele se numesc învechite). Am citit târziu romanul Velerim și Veler-
Doamne (Victor Ion Popa, apărut în 1933, la editura „Cultura Națională“, distins cu premiul 
pentru proză al „Societății Scriitorilor Români“), doar acum câțiva ani. E uluitor câte cuvinte 
care azi nu se mai utilizează există acolo, o bogăție lexicală extraordinară a fost dată la o parte 
de uzul curent. Dar toate se găsesc în Dicționarul Tezaur. Dacă numai o mică parte din 
acestea ar fi la îndemâna oricărui vorbitor de limbă română, eu cred sincer că limba noastră ar 
avea de câștigat enorm de mult.  

 
5. CoRoLa – corpusul limbii române contemporane 
 
Dintr-un dialog cu un lexicograf ieșean14 am aflat, mai de mult, modul de lucru la 

Dicționarul Limbii Române înainte de la utilizarea calculatorului. Dintre literele care au fost 
atribuite Institutului Philippide se lucra atunci la litera M, ceea ce însemna că trebuiau culese, 
din cele aproximativ 4000 de surse oficiale ale Dicționarului, toate cuvintele care încep cu 
litera M. Ca urmare, un lexicograf citea o carte și extrăgea cele mai reprezentative citate ale 
cuvintelor care începeau cu M, fiecare de lungimea unei fraze, pe fâșii de hârtie cât a opta 
parte dintr-o pagină A4. Cădea în sarcina acestuia să aleagă cele mai reprezentative exemple. 
Citatele erau trascrise apoi la mașina de scris. Toate aceste fișe erau plasate în fișete, aranjate 
în ordine lexicografică. Și venea o zi în care se lucra, să zicem, cuvântul muzică și în care 
toate fișele care se adunaseră în fișet la acest cuvânt, adăugate acolo de divești membri ai 
colectivului, din toate sursele studiate, erau împrăștiate pe podea, ele trebuind a fi grupate pe 
sensuri. Lexicografii identificau sensurile în exemple, apoi subsensuri ale acestora și așa mai 
departe, până la cea mai fină separare semantică posibilă, într-o ierarhie care pentru anumite 
cuvinte putea fi extrem de stufoasă. Din exemplele astfel grupate erau eliminate unele 
redundante, care nu aduceau un plus de informație semantică sau cronologică. Din ce rămânea 
trebuiau construite apoi definițiile sensurilor, subsensurilor, expresiilor ideomatice etc., iar la 
fiecare dintre ele erau atașate citatele, în ordinea cronologică a surselor. La toate acestea se 
adăuga apoi cercetarea etimologică, notată și ea, și astfel o intrare a Dicționarului era pregătită 
pentru editare. Când toate cuvintele unei litere erau terminate și manuscrisul era 
dactilografiat, el era trimis la corectori și, în final, considerat bun de tipar.  

De ce am amintit activitatea de elaborare a intrărilor de dicționar în acest capitol iar nu 
în cel precedent? Pentru a înțelege la ce folosește un corpus reprezentativ de limbă în format 
electronic. Un corpus de limbă contemporană se presupune că include texte din toate 
domeniile și stilurile literare elaborate pe parcursul unei perioade anumite. Un proiect de acest 

 
13 Câteva mărturisiri romanțate asupra activității de elaborare a eDTLR pot fi găsite în articolul Oameni și 
dicționare din numărul 10, 2011, p. 87-105, al revistei „Echidistanțe”, Analogii, coord. Cristina Florescu.  
14 Îi mulțumesc Gabrielei Haja de la Institutul de Literatură Română „Al. Philippide“ pentru această povestioară. 



gen a fost terminat la sfârșitul anului 2017 de către colectivele reunite de informaticieni ale 
Academiei Române, din Iași și București. Corpusul realizat de noi poartă numele CoRoLa (de 
la Contemporary Romanian Language) și grupează aproximativ un miliard de cuvinte ale 
limbii române din ziaristica și literatura, de ficțiune și științifică, publicată după al doilea 
război mondial până în zilele noastre.  

Cele 4000 de surse au fost considerate suficiente pentru a include toate utilizările 
posibile ale cuvintelor limbii române. Rostul acelor surse decise de Colectivul de realizare al 
Dicționarului era de a limita aria de căutare a exemplelor de către lexicografi la o dimensiune 
uman abordabilă de către un grup semnificativ de experți, iar nu de a restricționa în vreun fel 
lexicul ce ar compune tezaurul. Cu un corpus electronic ar dispărea însă necesitatea ca un for 
de decizie al Dicționarului să se pronunțe asupra surselor literare acceptate a furniza exemple, 
pentru că limba este folosită oriunde și oricum. O interfață online permite accesul public la 
acest corpus prin intermediul unui program (numit ocurențiator). Asta înseamnă că, cel puțin 
pentru perioada acoperită de corpus, toate contextele de utilizare ale oricărui cuvânt pot fi 
găsite într-o colecție foarte mare de documente, lexicografului rămânându-i doar sarcina de a 
grupa exemplele pe sensuri.  

Să construim CoRoLa a însemnat să punem în funcțiune o adevărată fabrică de 
prelucrat cuvinte (Fig. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 : Fabrica de cuvinte CoRoLa 
 
Documentele primare au fost obținute de la deținătorii de drept ai textelor, cu care am 

semnat protocoale de colaborare, prin care ne asiguram dreptul să deținem formatul electronic 
al textelor și să-l prelucrăm conform necesităților noastre. Ajunse la noi, textele au fost supuse 
unui flux de producție în urma căruia au ajuns într-un format care le făcea compatibile căutării 
prin intermediul unei interfațe utilizator (Fig. 6). Acest flux de prelucrare a inclus o etapă de 
prelucrări primare: uniformizarea codurilor de caractere (de exemplu a diacriticelor, pentru că 
există a mare varietate), îndepărtarea oricăror formatări de punere în pagină, a header-elor, 
notelor de subsol, formulelor, tabelelor, cuprinsurilor, listelor bibliografice etc., ceea ce a 
rămas fiind doar textul pur. A urmat etapa de adăugare a metadatelor: titlul documentului, 
roman sau articol, autorul, data publicării, dacă e traducere cine a tradus-o, stilul literar, 



domeniul etc. După această etapă a urmat lanțul de prelucrări lingvistice: găsirea limitelor de 
frază, de element lexical și semn de punctuație, determinarea automată în context a părții de 
vorbire a cuvântului și a mărcii sale morfologice. Toate acestea informații pot constitui criterii 
în căutare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Interfața KorAP prin care utilizatorii au acces la corpus 
 
Volumul de date a crescut, s-a mărit de cel puțin 10 ori, datorită adnotărilor 

suplimentare adăugate, datele au fost depuse pe 2 servere, care lucrează în „oglindă“ pentru 
siguranță, unul instalat la IIT și celălalt la ICIA. Interfața de căutare KorAP ne-a fost pusă la 
dispoziție de colegii de la Institute für Deutsche Sprache (IDS) din Mannhein, Germania, 
autorii celui mai mare corpus al limbii germane15. Activitatea la acest corpus nu poate fi 
considerată încheiată. Dacă ar îngheța la conținutul de acum, în câteva decenii el ar deveni un 
corpus îmbătrânit, pentru că limba este în continuă dezvoltare. Orice corpus de limbă 
contemporană trebuie în permanență ținut la zi. De exemplu, colegii germani utilizează un 
crawler web, cu ajutorul căruia adaugă permanent noi articole din on-line-ul de limbă 
germană, printr-un proces automat, care însă nu include și literatura germană.  

Mesajul pe care vreau să-l transmit prin aceste reflecții este că, în ziua de azi, o limbă 
trebuie susținută de minimum un institut specializat, în grija căruia să fie adăugarea continuă 
de noi resurse, precum și întreținerea și actualizarea tehnologiei lingvistice. Fără această 
susținere, proiecte de amploarea eDTLR-ului și a corpusului CoRoLa, care au avut 
momentele lor de glorie, vor fi uitate și rezultatele lor se vor pierde.  

 
6. Corpusul QuoVadis 
 
Pe parcursul a două semestre din serii consecutive (2014-2015) am implicat studenții 

anului I de la Masteratul de Lingvistică Computațională din cadrul FII într-un proiect care-și 
propunea să dezvolte o tehnologie de depistare a entităților menționate într-un text și a 
relațiilor semantice dintre ele. Pentru aceasta, trebuia să dispunem de un corpus adnotat 

 
15 Colaborarea a făcut obiectul unui proiect finanțat de Fundația Humboldt și în care, în afară de IDS Mannheim 
și cele două institure de informatică din Iași și București, a mai făcut parte și Universitatea București, prin 
Departamentul de Germanistică al Facultății de Limbi Străine.  



manual care să fie apoi utilizat la antrenarea unor programe de recunoaștere automată. Ne-am 
orientat asupra versiunii românești a romanului Quo Vadis al lui Henryk Sienkiewicz, pentru 
că abundă în personaje și din considerente de drepturi de autor expirate. Pentru a realiza 
corpusul, am împărțit romanul în mai multe secțiuni, fiecare student primind câte una. La 
seminar au fost dezvoltate specificații de adnotare a referirilor la personaje de tip persoană și 
zeitate, precum și a patru tipuri de relații semantice care trebuiau identificate și notate în text 
între aceste entități: coreferențialitate, rudenie, afectivitate și relații sociale.  

Fiecare segment a fost adnotat separat de către un student. Coreferențialitatea, de 
exemplu, presupunea legarea în câte un lanț a tuturor referințelor la același personaj (de ex., 
Vinicius) aflate în același segment, indiferent de modul lor de realizare în text (nume proprii, 
substantive comune, pronume). Apoi a fost conceput un program care să lege (coase) între ele 
lanțurile acelorași personaje din segmente diferite, pentru întreg romanul, în final rezultând 
atâtea lanțuri coreferențiale câte personaje sunt menționate în carte. Evidențierea în adnotare a 
mențiunilor de relații semantice a permis apoi construirea de diagrame în care acestea sunt 
figurate global, la nivel de roman. Alte diagrame permit vizualizarea evoluției relațiilor 
semantice în secvența evenimentelor din text.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Relațiile love și worship între personajele romanului Quo Vadis16 
 
În diagrama din Fig. 7, de exemplu, un nod din graf reprezintă o entitate (un personaj), 

iar arcele sunt relații din categoria afectivitate (aici – dragoste și adorație). O legătură e 
figurată cu atât mai groasă cu cât respectiva relație e referită de mai multe ori în text.  

Adnotările (realizate în limbajul XML) se constituie într-o resursă lingvistică de mare 
complexitate, care, evidențiind entități semantice și legături între ele, poate fi exploatată în 
procese de învățare automată pentru a copia pe mașină un gen de procese cognitive pe care 

 
16 Mulțumesc colegei Mihaela Colhon de la Universitatea din Craiova pentru realizarea acestei diagrame și a 
altora de acest gen.  



noi, cititori umani, le folosim cu o atât de mare ușurință în procesul lecturii unui roman, dar 
care sunt atât de dificil de reprodus artificial.  

 
7. Proiectul MappingBooks 
 
Să ne imaginăm o tehnologie prin care cărțile pe care le citim sau pe care le-am citit ne 

semnalează locurile menționate în ele atunci când ne aflăm în proximitatea acelor locuri. Deci 
cartea să „știe” unde mă aflu la un moment dat și să compare poziția mea cu cea a entităților 
geografice menționate în text. Aceasta este ideea principală a proiectului MappingBooks17.  

Odată aplicația instalată pe un dispozitiv mobil, cărțile pe care le găsește acolo devin 
adaptate utilizatorului, sensibile la locul în care se află acesta, atrăgându-i atenția că orașul, 
ori strada pe care se află acum sunt menționate în carte. În plus, informații exterioare textului 
aflate din internet, care se asortează profilului personal declarat pe Facebook ori pe alt site 
social, pot adăuga noi detalii. De exemplu, deși mă aflu în Paris a treia oară, abia acum ghidul 
Michelin al Parisului îmi semnalează faptul că în Piramida din Luvru se află deschisă o 
expoziție itinerantă de artă contemporană, atât de mult pe gustul meu. Mai mult, pot folosi 
tableta ca pe un ecran prin care să văd o stradă sau o clădire sau un vârf de munte, cu indicații 
asupra poziției lor pe o hartă și a locului din carte unde sunt menționate.  

În esență, MappingBooks a fost inspirat de dorința de a aduce cartea înapoi în mâinile 
tinerilor, a elevilor și studenților, atât de complet corupți astăzi de gadgeturi digitale. Să 
folosim tot tehnologia pe care ei o adoră pentru a-i orienta spre lectură. Să-i facem să 
butoneze direct în cărți și aceste gesturi să-i scoată din text în lumea din jurul lor. Să 
folosească acest incredibil apetit pentru tehnologie pentru a-i ajuta să recâștige ori să 
descopere acum pentru prima oară plăcerea cititului. 

 
8. Concluzii 
 
Cred că în evoluția ca științe a umanioarelor, informatica va avea un cuvânt important 

de spus. Ea poate crea instrumente capabile să deschidă noi orizonturi cercetării, precum și 
cetățenilor consumatori de cultură. E ca și cum s-ar trece de la microsopul clasic la cel 
electronic, care îți aduce în câmpul vizual enorm de multe informații și la un alt nivel de 
detaliu la care nu aveai cum accede prin mijloace clasice. Dacă ne limităm numai la domeniul 
lingvisticii, corpusul te ajută să descoperi și să inventariezi evoluția limbii în chiar procesul ei 
de transformare, poți să consideri textul ca big data, poți găsi patternuri de evoluție și trăsături 
despre care nu erai conștient, datele primare la care ai acces acum te ajută să vezi limba prin 
altă prismă și să inventezi noi modele în lingvistică.  

Cum însă nimic pe lumea asta nu e pe gratis, cercetătorul umanist trebuie să fie 
deschis a primi un minimum de instruire informatică pentru a mânui mașina aceasta atât de 
sofisticată, el trebuie să se debaraseze de teama de a colabora cu infomaticienii, faptul că ne 
descurcăm în câteva limbaje de programare, ermetic închise ochilor lingviștilor, nu ne face pe 
noi în niciun fel superiori lor, pentru că noi, informaticienii, nu am putea face nimic fără 
umaniști. Meseriile din zona umanioarele – dacă ar fi să le considerăm meserii – nu au cum 

 
17 Proiect derulat între 2014-2016, finanțat de Ministerul Cercetării în care au participat, în afară de UAIC-FII, 
Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava și firma SIVECO București.  

 



dispare, fără paleolingviști ori lexicografi nimic nu se poate face. Umaniștii reprezintă spiritul, 
noi suntem doar creatorii de instrumente, iar între noi trebuie găsite căi de dialog. 

Am fost întrebat cum să promovăm cultura democratică, respectul pentru diversitate și 
înțelegere mutuală prin social media. Eu cred că social media are acum o influență 
covârșitoare în societate, atât de mare încât ar trebui un pic să ne temem de ea. E ca o 
tehnologie din fizica nucleară, pe care dacă nu o ții în frâu poate să producă o bombă nucleară 
gata să explodeze, iar dacă stii să o stăpânești poate alimenta cu energie un oraș sau o țară. Eu 
cred că există și funcționează un sistem natural de autoreglare în rândul maselor. Să ne uităm 
ce se întâmplă în Wikipedia. Wikipidia e o acumulare de texte pe care nu o controlează 
aproape nimeni, decât rarisim. Când informațiile sunt foarte conflictuale, atunci intervine un 
moderator responsabil a trage de mânecă pe unul sau pe altul care scrie exagerat de „bățos“ 
despre un eveniment. Dar altfel, informația de acolo e contribuită benevol de o mulțime de 
oameni, ea este o cumulare de texte care singură se orientează spre adevăr și tinde să devină 
exhaustivă. Eu cred că social media are o tendință de autoreglare, de convergență spre bine. 
Dacă îi adaugi o componentă educațională, lucrurile converg mult mai rapid. Este evident că 
peste tot există factori perturbatori, de obicei ascunși sub anonimat, dar, în mare, opiniile 
exprimate acolo au o valoare nivelatoare, exprimă un adevăr democratic. Social media, acum 
utilizat de tineret atât de mult, ar trebui predat în şcoală, să devină o componentă a procesului 
de învățământ, pentru că există ritualuri și convenții culturale care trebuie respectate, ideea de 
respect reciproc și de acceptare a părerii celorlalți fără patimă. 

Pe de altă parte însă, tehnologia ne face mult mai expuși decât eram înainte. Site-urile 
de socializare și exacerbarea comunicațiilor ne face mult mai vulnerabili. În timpul 
comunismului, scrisorile puteau fi deschise cu aburi de către Securitate, acum să-ți citească 
sau să-ți asculte cineva corespondența a devenit tehnologic foarte ușor. Big Brother e pe aici, 
pe undeva... Primim tot timpul asigurări că suntem apărați din punctul acesta de vedere, dar 
sunt multe semnale care ne arată că e mai bine să avem un pic de teamă în noi atunci când 
comunicăm decât să o facem cu o inocentă seninătate. Expunerea, securitatea personală, e 
mult mai ușor de întinat acum decât înainte.  

Există un echilibru în toate. Sentimentul de insecuritate pe care îl avem utilizând 
rețelele electronice ne afectează viața negativ, dar comunicațiile ne aduc și enorme bucurii. 
Ne bucurăm acum de o pace globală, n-am mai avut un război generalizat de mai bine de 70 
de ani, în schimb conflictele locale nu sunt mai rare decât înainte și, dimpotrivă, parcă sunt 
mult mai puternice. Dar accesul întregii planete la informația despre un anumit eveniment, în 
chiar momentul în care acesta se produce undeva pe Terra, crește responsabilitatea atât a 
politicianului cât și a omului de rând, pentru că vederea nenorocirilor care pot să apară nu se 
poate să ne lase indiferent, ne face mai responsabili. Mediul social este extrem de sensibil la 
tot ce se întîmplă, Twitter reacționează instantaneu la orice gol al unui meci internațional, 
pulsul planetei e vizibil în social media, secundă de secundă. Circula o glumă care punea 
dispariția dinozaurilor pe seama încetinelii cu care erau transmise în sistemul lor nervos 
extrem de primitiv impulsurile electrice. Asta făcea ca un animal mușcat de coadă să simtă 
durerea după ce jumătate din coadă îi era deja devorată de agresor, ca urmare el făcea 
hemoragie și murea...  

Acum însă un organism viu atât de mare cât o întreagă planetă pulsează, viu, datorită 
tehnologiei... 
 

Un cuvânt de recunoștință 
 



Îi mulțumesc Ancăi Bibiri pentru efortul de a culege textul prezentării mele din 
înregistrarea sonoră realizată în timpul conferinței Perspectives in Humanities and Social 
Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, prezentată în Aula Universității Tehnice „Gheorge 
Asachi” din Iași în 23 mai 2018 și pe care am utilizat-o ca suport pentru a produce acest text.   

 
Abstract 

MARRYING HUMANITIES WITH DIGITAL TECHNOLOGY 
 
The essay presents the beaties and sufferings of the field of digital humanities, the 

long but rewarding way to build linguistic resources and technologies for the benefit of the 
humanity researchers. The author takes the reader through a number of achievements of the 
natural language processing groups in the Faculty of Computer Science of the „Alexandru 
Ioan Cuza” University and the Institute of Computer Science of the Iasi branch of the 
Romanian Academy.  

 


