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APARIŢIA PRIMULUI DICŢIONAR ASOCIATIV ÎN SPAŢIUL LIMBII ROMÂNE                      
LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

Natalia  LUCHIANCIUC  

Abstract: In this article, the first associative dictionary appears in the Romanian 
language: the history and methodology of the dictionary, the structure, the purpose and 
the destination of the dictionary.
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Motto:                                                              
Un dicţionar este tot universul în ordine alfabetică.

(Anatole France)

În limbă cuvintele nu stau izolate. Dicţionarul le dă ordine şi explicare.
Comunicarea ideilor începe cu alegerea cuvintelor. 

Împrejurări deosebite cer cuvinte pe potriva lor
(Tudor Arghrzii)

Un dicţionar este privit ca o metoda de informare şi 
explicare a sensului unor termeni. Este o lucrare lexicografică 
ce cuprinde o parte semnificativă din termenii şi expresiile 
unei limbi. Într-un dicţionar se găsesc definitiile şi sensul 
unor cuvinte împreună cu modul în care se pronunţă, 
sinonime, antonime, etimologie şi alte informaţii. Folosirea 
frecventă a dicţionarului aduce utilizatorului mari beneficii. 
Cine consultă dicţionarul devine mai stăpân pe mijloacele de 
expresie, găseşte mai uşor posibilitatea de a-şi varia şi colora 
exprimarea, îşi sporeşte cunoştinţele generale. 

După cum reiese din cele relatate, modul de întrebuin-
ţare a dicţionarului este consultarea, cu alte cuvinte, se face 
apel la el atunci când cititorul are nevoie de lămuriri. Dicţionarul nu se citeşte ca un 
roman, de aceea un dicţionar bun este folosit toată viaţa.

Lingvistii de pretutindeni au ajuns la concluzia că îmbogăţirea vocabularului 
cu ajutorul unui dicţionar este una dintre cele mai populare şi eficiente metode 
atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. De câte ori întâlnim un termen necunoscut, 
consultăm dictionarul explicativ, chiar daca sensul este înţeles parţial din context. Ex-
plicaţiile se fac cu ajutorul unor definiţii, indicaţii privind originea termenilor, diferite 
forme, întelesuri si expresii din care cuvântul poate face parte. Exista dicţionare de 
antonime, sinonime, tehnice, etimologice, ortografice, de regionalisme, de expresii, 
dicţionare de rime, de simboluri, dicţionare asociative etc. https://advertoriale.info/
diverse/educatie/rolurile-dictionarului-explicativ-al-limbii-romane-in-educatie/

Recent, colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a completat cu  o lucrare deosebită, 
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unică şi specială. Deosebită, deoarece este primul şi unicul Dicţionar asociativ care a 
apărut în spaţiul limbii române şi în biblioteca noastră, autorii fiind cadrele didactice 
ale Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi: Gheorghe Popa, dr. habilitat în ştiinţe 
filologice, Ala Sainenco,  Viorica Popa,  Lilia Trinca, Elena Lacusta,  doctori în ştiinţe 
filologice,  Valentina Priţcan, doctor în psihologie, conferenţiar universitar şi  Lucia 
Popa, profesoară la Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi. Dicţionarul a apărut  
la Editura Junimea din Iaşi, România în anul 2016 şi a fost donat Bibliotecii de către 
Gheorghe Popa, dr. hab., profesor universitar, Catedra de limba română şi filologie 
romanică, USARB. 

Volumul poate fi consultat în sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice. În cadrul 
Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis la informaţie, dicţionarul a fost prezentat 
la orele de informare bibliografică.

Răsfoind filele dicţionarului aflăm despre istoria şi metodologia de apariţie, 
structura, menirea şi destinaţia dicţionarului.

1. Menirea unui dicţionar este de a explica sensul cuvintelor, explicaţia fiind 
legată direct de conţinutul semantic pe care trebuie să-l explice, iar scopul Dicţionaru-
lui asociativ al limbii române are menirea de a înregistra mai curând sensurile emotive, 
care reflectă relaţia dintre semn şi răspunsul emotiv al vorbitorului/ respondentului. 

2. Istoria apariţiei. În primăvara anului 2010, Academia de Ştiinţe a Moldovei a 
anunţat tradiţionalul concurs pentru propuneri de proiecte de cercetare fundamentală 
şi aplicativă. La acel moment, la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, erau 
propuse spre cercetare: un dicţionar frazeologic şi un dicţionar asociativ, şi deoarece 
în spaţiul limbii române lipsea un asemenea dicţionar, grupul de cercetători a decis 
realizarea lui. Lucrul la Dicţionar a început în ianuarie 2011 cu un grup de cercetători 
de la Academia de Ştiinţe din Rusia, coordonat de redutabilul savant Iu. N. Karaulov, 
care a elaborat Dicţionarul asociativ al limbii ruse în două volume, iar în februarie 
2011, membrii grupului au realizat un stagiu la Academia din Rusia în vederea unor 
consultări pentru depăşirea dificultăţilor.

3. Metodologia de apariţie a Dicţionarului a fost creată pe baza experimentu-
lui asociativ. Condiţiile experimentului presupuneau ca fiecare respondent, timp de 
10 minute, să noteze în dreptul fiecărui cuvânt-stimul, cuvântul-reacţie care îi venea 
primul în memorie. Anchetele au fost repartizate în diferite judeţe ale României şi în 
diferite zone ale Republicii Moldova. 

4. Structura dicţionarului. Dicţionarul conţine 508 articole ordonate alfabe- 
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tic după cuvântul stimul. Cuvântul stimul  din dicţionar este evidenţiat prin bold şi este 
separat de cuvintele-reacţii prin două puncte, iar cuvintele reacţii sunt separate prin 
punct şi virgulă [;] 

Prezentăm un exemplu de cuvinte-reacţii pentru cuvântul-stimul CARTE: 
cunoştinţe (67); cunoaştere (33); citit (26); înţelepciune (26); învăţătură (25); lectură (24); 
parte (24); ştiinţă (21); caiet (20); şcoală (18); cultură (15); citire (14); interesantă (14); 
poveste (14); foi (13); manual (13); bibliotecă (11); deştept (11); groasă (11); bună (10); 
informaţii (9); inteligenţă (9); cunoştinţă (8); informaţie (8); învăţare (8); cuvinte (7).

Destinaţia dicţionarului. Dicţionarul este predestinat publicului larg interesat 
de studiul imaginarului lingvistic românesc, poate fi util, în primul rând, lingviştilor în 
predarea cursurilor de lexicologie, lexicografie, psiholingvistică, lingvistică generală. 
Dicţionarul poate fi folosit şi de politologi şi sociologi, de psihologi şi psihiatri. Ei 
pot folosi materialul dicţionarului în procesul de diagnosticare şi de tratare a unor 
patologii, rezultate din schimbările survenite în conştientul uman.
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