INTERPRETAREA SURSELOR

Literatura savantă
O condiţie importantă pentru elaborarea unei lucrări istorice este parcurgerea şi
înţelegerea unor lucrări ştiinţifice. Următoarele puncte vă pot ajuta să faceţi faţă
unor astfel de texte:

„Frunzăriţi” lucrările
Puteţi afla rapid dacă o carte / un text anume este relevant(ă) pentru subiectul
cercetării voastre. Citiţi cu atenţie titlul cărţii sau articolului. Vă ajută titlul să
înţelegeţi la ce se referă cartea/textul? Oferă titlul indicii cu privire la perioada
istorică şi locul asupra cărora se concentrează lucrarea?

„Frunzăriţi”

Dacă încă nu sunteţi siguri cu privire la importanţa lucrării pentru demersul vostru
verificaţi cuprinsul şi bibliografia aferentă. O privire asupra prefaţei, concluziilor şi
frazelor de început ale capitolelor vă pot ajuta să vă daţi seama dacă respectiva
carte poate să vă ofere informaţiile de care aveţi nevoie pentru cercetarea voastră.

Lista
Realizaţi o listă (de dimensiuni rezonabile) cu cele mai importante cărţi.

Tehnici de citit
Datorită timpului care vă constrânge este aproape imposibil să citiţi cărţile capcoadă. De aceea ar trebui să parcurgeţi pripit fiecare text. Prin citirea pripită (sau
în grabă) căutăm cuvinte-cheie şi pasajele care conţin informaţiile de care avem
nevoie.
Pasul următor este să citiţi intensiv acele pasaje. În acest caz este util să vă puneţi
următoarele întrebări:
1. Ce informaţie este importantă pentru cercetarea mea?
2. De ce informaţii depinde autorul pentru a-şi susţine ipoteza?
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Tehnici de citit

Reţineţi informaţiile importante
Pe măsură ce citiţi este bine să notaţi punctele cheie ale textului. Acest lucru ajută
la înţelegerea şi, mai târziu, la povestirea lucrării cu propriile cuvinte.

„Extrasul”

În aşa-numitul „extras” trebuie să notaţi numele autorului, titlul cărţii, locul şi anul
publicaţiei textului citit. Este important să notaţi fiecare punct-cheie, asociindu-i
pagina corespunzătoare, astfel încât să ştiţi unde să căutaţi în cazul în care veţi
dori să citaţi câteva gânduri ale autorului. Termeni importanţi, părţi de propoziţii,
propoziţii întregi sau pasaje trebuie să se regăsească în extrasul vostru. Puteţi să
includeţi şi comentariile personale cu privire la anumite pasaje, dar trebuie să le
marcaţi diferenţiat (ca să puteţi delimita ulterior informaţia din carte de părerile
proprii).

Criticaţi
Aşa cum se procedează cu toate sursele scrise, şi în cazul literaturii savante este
important să vă puneţi câteva întrebări critice:
 Îşi găsesc răspuns întrebările pe care autorul şi le pune? Este convingătoare
maniera în care autorul ajunge la răspuns?
 Poate autorul să demonstreze, cu ajutorul surselor primare, că afirmaţiile sale
sunt adevărate sau sunt doar supoziţii?
 Puteţi urmări firul argumentării autorului? Sunteţi convinşi de argumentarea sa?
 A clarificat autorul toate aspectele temei? A eşuat în a-şi pune întrebări
importante sau în a demonta contraargumentele?
 S-a limitat punctul de vedere al autorului excesiv la orizontul temei?
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Întrebări critice

