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Scurtă terminologie

 CORPUS (lat. “corp”) – colecție (depozit, repozitoriu, bancă, bază etc.) de DATE (texte, materiale audio-video)

autentice, obligatoriu în format electronic, prezentate după criterii precise, adnotate și care permit interogări și 

statistici prețioase pentru analiza limbajului. 

 La susținerea tezelor auzim frecvent aceeași întrebare – care este corpusul?



Dintre toate științele umaniste, corpusurile interesează în special lingviștii, care au fost mai mereu în căutarea acelui 

corp al limbii, pe care nimeni niciodată nu l-a văzut. Lingvistica este considerată o știință tânără, spre deosebire de 

științele pământului/vieții, de exemplu. 

 În căutarea acelui CORPUS LINGVISTIC, trecând prin perioade dificile și discutabile (un structuralism promovat 

de Saussure și Chomsky cu bătaie foarte lungă), a venit un mare NOROC pe capul lingviștilor, pe care mulți încă 

nu-l conștientizează, din păcate, numit INTERNET (mai exact WEB, 30 ani), care a oferit spațiul extrem de generos 

pentru găsirea acelor limite și margini ale corpului în care locuiește limba, un obiect viu, unii spun – chiar obiect 

biologic, în primul rând, nu sociocultural, cum ne-am obisnuit să credem și să tot repetăm, căci așa am fost învățațți 

la facultate. 



Regăsirea obiectului de studiu

 Așadar, având deja câteva secole, lingvistica nu a avut niciodată un adevărat obiect al cercetării. STRANIU?

 Gramaticile și dicționarele au fost mereu și sunt până în prezent doldora de exemple din literatura clasică și de 

exemple create ad hoc de cercetătorii limbii. Dar e corect oare?   

 Eugeniu COȘERIU a lăsat o urmă foarte-foarte adâncă în istoria lingvisticii universale și în filosofia limbajului, 

destituind concepte înrădăcinate și răsturnând teorii care nici nu accepta ideea de corpus al unei limbi. Coșeriu a 

fost primul care a optat pentru primatul VORBIRII, nu al LIMBII ca sistem abstract. 

 LINGVISTICA CORPUSURILOR este acea disciplină care pune mostrele de VORBIRE în centrul atenției 

lingviștilor, fără a le ignora pe cele scrise sau tipărite. Ceea ce se înregistrează în acest moment în cadrul acestui 

atelier trebuie și sper să fie parte componentă a unui corpus al limbii române. 



Dicționarul, gramatica și corpusul

sunt 3 piloni ai științei limbajului

 Anume corpusul va revoluționa lingvistica modernă, căci următoarea generație de dicționare și gramatici urmează 
să fie făcută pe bază de DATE din corpusuri. Credem că va începe o concurență acerbă între corpusuri, chiar o 
luptă a lor. Corpusuri mari vor înghite corpusuri mici, întocmai ca în lumea biologică: peștele mare îl înghite pe cel 
mic. 

 CORPUS – cel mai bun, mai important și mai frecventat, râvna și imitația celorlalte corpusuri. 

 CORPUSURI – o multitudine de corpusuri care va crește progresiv, pentru orice limbă. 

 PUTEREA corpusurilor vine, în primul rând, din informația mai exactă ca niciodată, mai rapidă, mai ușor 
verificabilă, monitorizabilă, cuantificabilă șamd. În al doilea rând, puterea vine, după Berners-Lee, din legarea 
datelor. Interacțiunea lor permite multiplicarea rapidă a informației, iar cunoașterea anume de acest lucru are 
nevoie. Pui două cunoștințe alături ca să fie generat un tip nou de cunoștințe. 

 POVARA corpusurilor se referă la pregătirea specialiștilor de nouă generație, la familiarizarea cu tehnicile de 
alcătuire și de studiere a corpusurilor. Muncă foarte migaloasă, pe alocuri muncă de bijutier, care cere o pregătire 
pe măsură. Crearea corpusurilor solicită multă dedicație, personal și finanțe. 



Tipuri de corpusuri

 1. Corpus de referință (general, al unei limbi) – corpus specializat (pe 
domenii), (de ex.: CoRoLa și Corpus de texte româneşti din Biblioteca
digitală INTRATEXT)

 2. Corpus scris – corpus oral (audio)/ audio-video (de ex., YOUTUBE) 

 3. Corpus monolingv – corpus multilingv (de ex., Intratext.com)

 4. Corpus sincronic – corpus diacronic (există corpusuri care au reușit să 
depoziteze texte apărute acum 10 secole sau chiar mai mult)

 5. Corpus deschis – corpus închis (de ex. WIKIPEDIA – un corpus la care 
s-a lucrat o perioadă, după care a fost abandonat proiectul, Intratext.com) 



Corpusuri mai serioase

 Oxford English Corpus

 Cambridge International 

 Corpus British National Corpus 

 Atenție: Primele cuvinte care trebuie introduse pentru 

studiu studenților care învață limbi străine sunt cuvintele

cele mai frecvente din limba respectivă.



CoRoLa –
Corpus computațional de referință 

pentru limba română contemporană 
http://corola.racai.ro/

http://corola.racai.ro/


FRECVENȚA (regularitatea faptelor de limbă)

 Unul dintre cele mai mari avantaje ale unui corpus 
este acela că el permite cercetătorului să
stabilească empiric REGULARITATEA formelor pe
baza repetiției lor de-a lungul corpusului.

 Corpusul e un instrument extrem de util în studierea
diverselor fenomene lingvistice, deoarece pune la 
dispoziția cercetătorului o cantitate uriașă de 
date. Cu cât mai multe sunt datele, cu atât 
problema poate fi studiată mai bine. 



CoRoLa
Distribuția pe subdomenii a cuvintelor din domeniul ARTS & CULTURE



Un muzeu digital



Amploare, rapiditate, exactitate, 

reprezentativitate 

 Există corpusuri cu înregistrări din social media, să zicem, din comunicarea în regim 

online (chat), scrisă sau orală (de exemplu, de pe mesageria de pe Facebook, Skype, 

WhatsApp, Viber etc.).

 Da, fac parte din comunicarea privată, dar dacă au fost livrate voluntar pentru a fi parte a 

unei colecții de date destinate cercetării, vor constitui material extrem de prețios pentru 

analize. Câte cuvinte, litere, diacritice, punctuație, spații, majuscule, gender, în ce 

perioade se utilizează anumite expresii, frecvența lor etc.



“Vreau să văd DATELE !!!”

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest_mountains_on_Earth

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest_mountains_on_Earth


Corpus di conversazioni da chat-line in lingua italiana



Национальный корпус русского языка
http://www.ruscorpora.ru/new/corpora-other.html

http://www.ruscorpora.ru/new/corpora-other.html


Oslo Multilingual Corpus 



Cel mai amplu corpus din lume la ora actuală –

WEB-corpusul.   Romanian Web 2016

 Motoarele de căutare accesează „corpusul web”, cel mai mare corpus 
din lume compus atât din date structurate, cât și, mai ales, din date 
nestructurate, neprelucrate.

 Corpusul Romanian Web 2016 face parte din familia de corpusuri TenTen, 
o nouă generaţie a corpusurilor web. Denumirea de TenTen provine de la 
dimensiunea corpusurilor, realizate în diverse limbi, printre care engleza, 
araba, chineza, portugheza, rusa, ceha etc. (1010 de cuvinte). După ce
sunt preluate de pe internet cu ajutorul unui program, textele sunt
procesate printr-o aplicaţie care îndepărtează materialul nontextual (link-
uri, reclame, date de identificare a documentelor) şi textele duplicat la 
nivel de paragraf. Textul este împărţit în entități (tokenisation), lematizat şi 
adnotat la partea de vorbire



Tim BERNERS-LEE (inventatorul WEBului) –

cel mai mare corpus de date al prezentului



Înspre Webul semantic 
https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web/transcript?language=ro#t-268939

https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web/transcript?language=ro#t-268939


https://www.sketchengine.eu/rotente

n-romanian-corpus/#toggle-id-2

https://www.sketchengine.eu/rotenten-romanian-corpus/#toggle-id-2


Dicționar clasic vs Corpus  

 DLR  - 56 de cuvinte 

 Romanian Web 2016



 1293 de cuvinte - de 23 de ori mai 

mare în volum



Avantajele utilizării corpusului Romanian Web 2016: 
ELENA FAUR ANDREEA-NORA POP, TRADIŢIONAL VS MODERN ÎN LEXICOGRAFIE. O APLICAȚIE PE CORPUSUL ROMANIAN WEB 

2016 - http://inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIII/pagini/CSP_III%20[Pages%20201%20-%20223].pdf

 1. Bogăția materialului lingvistic; 

 2. Varietatea textelor și a registrelor în care apar termenii; 

 3. Apar sensuri noi, necuprinse în dicționare; 

 4. Accesul facil la textele complete spre care trimite concordanțierul; accesibilitatea corpusului; 

 5. Prin intermediul funcției word sketch, se obţine o privire de ansamblu asupra opţiunilor
combinatorii ale cuvintelor (sunt disponibile mult mai multe exemple de substantive sau de verbe
cu care se pot combina cuvintele vizate, acestea fiind mult mai ușor de consultat, fiind deja
grupate); 

 6. Căutarea se poate realiza nu doar prin intermediul lemei, ci și al unor specificații gramaticale, 
al tipului de text etc.;

 7. Este facilitată analizarea utilizării greşite a unor cuvinte (vezi prost famat, bun famat), precum și
moda lingvistică a unui limbaj cel mai adesea nepretențios (de exemplu, englezismele); 

 8. Optimizarea timpului.

http://inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIII/pagini/CSP_III [Pages 201 - 223].pdf


Dezavantajele utilizării corpusului Romanian Web 2016 : 

 1. Textele au foarte puţine metadate, data producerii lor nefiind, în general, cunoscută, cu excepţia unor ştiri sau
articole de ziar.

 2. Nu se face diferenţierea regională a cuvintelor sau a formelor acestora; 

 3. În cazul cuvintelor frecvente, se pot genera mii de exemple care nu pot fi întru totul consultate individual; 

 4. Textele nu au fost atent selectate sau prelucrate, astfel că apar şi greşeli de scriere;

 5. Lema este uneori incorectă (cu desinențe); 

 6. Lipsa semnelor diacritice îngreunează identificarea termenilor, existând astfel multe erori; 

 7. Inversiunile și construcțiile incidente nu sunt identificate; 

 8. Locuțiunile și expresiile nu sunt identificate ca atare;

 9. Unele delimitări structurale sunt nefolositoare sau nu se aplică limbii române; 

 10. Unele sensuri foarte specializate lipsesc (de exemplu; 

 11. Unele relații gramaticale lipsesc.

 În toate cazurile, e necesară compararea rezultatelor cu un corpus de referință. 



“Почему современная лингвистика должна быть 

лингвистикой корпусов”

 Российский лингвист, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, завсектором типологии и ведущий 
научный сотрудник Института языкознания РАН, 
заведующий сектором корпусной лингвистики и 
лингвистической поэтики Института русского языка 
Российской Академии Наук, профессор МГУ

 Владимир Александрович Плунгяном

 https://polit.ru/article/2009/10/23/corpus/

https://polit.ru/article/2009/10/23/corpus/


Câteva corpusuri

 http://www.hyperhamlet.unibas.ch/ HyperHamlet

 http://www.ruscorpora.ru/new/corpora-other.html

 http://www.lingexp.uni-tuebingen.de/sfb441/b1/en/korpora.html

http://www.ruscorpora.ru/new/corpora-biblio.html

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_text_corpora?fbclid=IwAR24L0cIaxTDXI

9I3tkKchR_PomwqSAUZJy9yRyYfclPLguIlp3E4YcZzoE#European_languages

http://www.hyperhamlet.unibas.ch/
http://www.ruscorpora.ru/new/corpora-other.html
http://www.lingexp.uni-tuebingen.de/sfb441/b1/en/korpora.html
http://www.ruscorpora.ru/new/corpora-biblio.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_text_corpora?fbclid=IwAR24L0cIaxTDXI9I3tkKchR_PomwqSAUZJy9yRyYfclPLguIlp3E4YcZzoE#European_languages


Limbajul și datele care privesc limbajele

trebuie analizate din corpusuri.
Vă mulțumesc pentru atenție!


