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Actualmente, au loc transformări rapide a societăţii informaţional-comunicaţionale, însoţite 
de dezvoltarea unor noi tipuri de structuri şi procese comunicaţionale, dar în acelaşi timp, şi de o 
remodelare a naturii comunicaţionale a realităţii sociale. Accelerarea tempoului progresului 
informaţional-tehnologic ce a dus la creşterea volumului informaţiei, variată după formă şi conţinut, 
stocată şi comunicată în diverse reţele şi sisteme de informare, menţine în atenţia specialiştilor 
problema asigurării lingvistice din perspectivă dublă: a instrumentelor, metodelor, mijloacelor 
lingvistice aplicate în procesul indexării conţinutului informaţiei, cît şi a formării modelului de 
regăsire a acesteia.  Regăsirea informaţiei fiind caracterizată ca „proces de comunicare indirectă 
între autorii unui mesaj, indiferent de forma de prezentare, respectiv între autorii unor înregistrări 
(text, imagine, sunet) şi utilizatorii informaţiilor conţinute în acest mesaj”[1]. 

Problematica asigurării lingvistice se află la baza comunicării informaţiei în societate prin 
metode ştiinţifice, şi aplicarea acestor metode în practica furnizării informaţiei, prin crearea 
sistemelor de informare şi a sistemelor de regăsire a informaţiei. Sistemele de regăsire a informaţiei, 
la rîndul lor, desfăşoară anumite activităţi ce ţin de procesarea informaţiei conţinută în documente, 
crează anumite baze de date, procesează informaţia conţinută în cererile de informare, exploatînd 
bazele de date, interacţiunea la acest nivel presupunînd aplicarea unui complex de diverse mijloace 
lingvistice: limbaje de indexare (de clasificare, de tip vocabular, descriptor), procesori 
lingvistici,etc.  

Modelul social al ciclului informaţional împarte procesele informaţiei în patru componente 
distincte: generarea, prelucrarea/ stocarea, comunicarea, utilizarea informaţiei, problema asigurării 
lingvistice regăsindu-se în fiecare verigă a circuitului informaţional, în special în contextul 
tehnologiilor de prelucrare/ comunicare, care,  prin definiţie sunt dependente de anumite mijloace 
lingvistice de la cele mai elementare: de adresă (bazate pe limbajul descrierii bibliografice a 
documentului), politematice (bazate pe limbaje de clasificare), tematice (limbajul de tip vocabular şi 
descriptor), factografic (limbaje ce intermediază regăsirea informaţiei pornind de la date minime 
privind conceptul căutat) pînă la utilizarea unor variate resurse lingvistice. 

Nucleul de bază al procesului de prelucrare şi comunicare a informaţiei este reprezentat de un 
set de limbajele de indexare, care intermediază „transmiterea funcţional-formalizată a conţinutului 
semantic al informaţiei în cîmpul relaţiilor informaţionale, deci permite îndeplinirea principalului 
scop al comunicării”[3]. 



Societatea informaţională impune o serie de abordări analitice privind reprezentarea 
multiaspectuală a conţinutului informaţiei în scopul regăsirii ei ulterioare, ţinîndu-se cont de 
evoluţia suporturilor de fixare a informaţiei, a configuraţiei sistemelor de informare care evoluează 
rapid într-un mediu social mereu în schimbare, şi  influenţează calitativ modul de 
transfer/comunicare a informaţiei către utilizatori.   

În prezent, specialişti în ştiinţele informării trasează anumite confluenţe dintre asigurarea 
lingvistică şi dimensiunea comunicativă, ambele vizînd aspectul complementar al lingvisticii cu 
interacţiunea socială. De exemplu, A.B. Antopoliski încadrează conceptul asigurării lingvistice în 
teorii generale ale comunicării, care examinează structura proceselor de comunicare, tipurile acestora, 
caracteristici ale diferitor tipuri de procese de comunicare. Astfel, lingvistica investighează forme 
lingvistice de interacţiune comunicativă; psihologia explorează forme de apariţie şi manifestare a 
reacţiilor umane în procesul de interacţiune; logica - studiază structura formală a noţiunilor, 
formulărilor şi a sistemelor de clasificare; semiotica - studiază structura semnelor şi funcţionarea 
sistemelor de limbaje. Abordarea semiotică reprezintă o derivare din reprezentarea clasică semiotică 
despre limbaj, ca sistem de semne de diferit nivel, începînd cu alfabetul. Postulatul de bază al acesteia 
defineşte asigurarea lingvistică ca un complex de mijloace lingvistice de reprezentare a informaţiei în 
formă de date şi interpretarea acestora. După I.M.Lotman, procesele informaţionale crează şi 
transformă semne, sensuri, simboluri, formînd un spaţiu informaţional-semiotic unic, numit 
semiosferă. În acest spaţiu semnele nu sunt „obiecte” ce denotă caracteristici inerte, semnele pot să se 
schimbe, deforma, pot avea sens ori nonsens.  

Conceptul asigurare lingvistică este definit în egală măsură ca un complex de mijloace de 
reprezentare a informaţiei în date şi interpretarea lor în procesul de funcţionare a sistemelor de 
informare,  mijloace lingvistice de căutare a informaţiei în regim de dialog, etc.  

Abordarea asigurării lingvistice, ca element de referinţă în contextul ariei comunicaţionale 
(codul  prin care se transmite sensul informaţiei) în sisteme de informare moderne, vizează în egală 
măsură fiecare element al procesului comunicaţional: emiţător, receptor, mesaj, canal de 
comunicare, feed-beck.  

Abstactizînd celelalte elemente ale liantului comunicaţional, asigurarea  lingvistică din punct 
de vedere a sarcinilor şi componenţei, este tratată diferit în dependenţă de tipul sistemului de 
informare, de la cel tradiţional pînă la sisteme de informare globale; ori problema lingvistică este 
soluţionată în mod divers, în dependenţă  de posibilităţile funcţionale ale sistemului, parametri 
tehnici, opţiuni procedurale de prelucrare semantică a informaţiei (manuale sau automatizate) şi 
modalitatea de regăsire a acesteia.   

În orice sistem de informare se disting trei niveluri, care presupun o interacţiune: 

1. Nivelul utilizatorului, - utilizatorul  care are o reprezentare mentală asupra necesităţii 
informaţionale, conform căreia trebuie să obţină informaţii relevante în acord cu necesitatea. 

2. Nivelul de interfaţă al sistemului, - plecînd de la necesităţile informaţionale ale utilizatorului, 
sistemul furnizează o anumită cantitate de informaţii, ce pretinde a fi pertinentă în raport cu 
necesităţile de informare înaintate. 

3. Nivelul sistemului  propriu-zis - reprezintă interogarea internă în cadrul sistemului, cît şi 
interogarea utilizatorului în baza unui limbaj de interogare. La acest nivel sistemul interpretează 
mesajul utilizatorului, astfel încît să stabilească o corespondenţă cu informaţia indexată. 

 



Teoretic,  funcţionalitatea oricărui sistem de informare în raport cu utilizatorul de informaţii se 
bazează pe două supoziţii: 1. informaţiile necesare utilizatorului sunt unite după prelucrarea 
intelectuală, prealabilă a conţinutului, conform unui anumit semn ori combinaţie de semne (în limita 
unui limbaj de indexare aplicat); 2.aceste semne să fie sesizabile de către utilizator în procesul de 
regăsire a informaţiei. 

În ştiinţa comunicării, informaţia şi comunicarea pot fi explicate transdisciplinar prin 
intermediul aspectelor celuilalt, informaţia reprezentând în general „ceea ce se comunică într-unul 
sau altul din limbajele disponibile”, ori informaţia poate fi considerată o combinaţie de semnale şi 
simboluri. Conform teoreticienilor, indiferent de natura simbolurilor, utilizate de emiţător pentru 
influenţarea receptorului, ambii trebuie să atribuie aceeaşi semnificaţie semnalelor simbolurilor 
utilizate, întru evitarea zgomotului informaţional.  

Asigurarea lingvistică a cunoscut o nouă conceptualizare, odată cu schimbările înregistrate în 
sfera informaţională, datorită dezvoltării reţelei Internet, apariţia informaţiei documentare în format 
electronic, etc. Acestei perioade îi sunt caracteristice tehnologii hipertextuale de reţea ca bază a 
spaţiului informaţional unic, aplicarea unor limbaje speciale de reprezentare a documentelor 
electronice, diversificarea masivelor informaţionale (din punct de vedere lingvistic, tipologic, 
tematic, etc), orientarea utilizatorului către informaţii fulltext. Astfel, pentru intermedierea eficientă 
a interacţiunii utilizatorului cu un sistem de informare, acesta trebuie să comporte următoarele 
caracteristici: set reprezentativ de instrumente lingvistice; nivel intelectual înalt al acestor mijloace; 
actualizarea şi reactualizarea acestor mijloace; gestionarea şi utilizarea automatizată a 
componentelor lingvistice.  

Dan Stoica, citînd specialişti în domeniu, specifică anumite blocaje de comunicare, indiferent 
de tipul şi funcţionalitatea sistemului, şi se bazează pe faptul că: 

1. În procesul indexării documentelor ori a informaţiei, viziunea asupra esenţei conţinutului 
documentului nu corespunde conţinutului solicitării înaintate sistemului. 

2. Aspecte privind reprezentarea evazivă,aproximativă a conţinutului documentului în termenii 
unui limbaj de indexare. 

3. Cererea de informare este ambiguă, ori prea generală.[5] 
 

Un anumit tip de blocaje, de ordin subiectiv, vizează comportamentul utilizatorului, care este 
motivat de necesitatea informaţională, dar şi de diversitatea strategiilor, tehnologiilor şi mijloacelor, 
inclusiv lingvistice propuse de sistemele de informare. 

O tendinţă actuală a asigurării lingvistice a sistemelor moderne de informare rezidă în aplicarea 
unor mijloace lingvistice netriviale, în baza limbajului natural, capabil să întoarcă procesul de 
comunicare în aria „umanizării acestuia”, caracterizat fiind ca unul accesibil în contextul regăsirii 
informaţiei de către utilizator în diverse masive informaţionale: ediţii electronice, biblioteci 
electronice,  Internet etc.  

În mod cert, asigurarea lingvistică poate fi studiată din perspectiva mai multor abordări 
teoretice, dar încadrarea conceptului în sfera procesului comunicaţional poate defini o serie de 
factori ce stimulează/bruiază funcţionalitatea oricărui sistem de informare în interacţiunea cu 
utilizatorii. 
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