INTERPRETAREA SURSELOR

Sursele scrise

Sursele scrise sunt texte scrise într-un anumit context istoric şi care ne sunt
accesibile în original sau în copii. Din moment ce nicio sursă nu „vorbeşte pentru
sine”, ea trebuie să fie supusă unei evaluări. Ce înseamnă asta, veţi afla aici.

Când lucraţi cu sursele ţineţi seamă de următoarele aspecte:
 Nu există o singură sursă scrisă, ci diferite „surse materiale” sunt
înglobate sub acest termen: dosare, articole de ziar, scrisori, jurnale,
discursuri, alocuţiuni, cronici, anale, autobiografii, memorii ş.a.m.d. Toate
sunt scrise din perspectiva autorului lor şi au o valoare complet diferită ca
mărturii.
 Verificarea surselor este absolut necesară, pentru că sursele scrise pot fi
falsificate (intenţionat sau nu), conţinând greşeli, neadevăruri sau omisiuni şi
sunt întotdeauna co-determinate de perspectiva, poziţia culturală, societală şi
ideologică a creatorului lor (chiar dacă materialul în discuţie este unul de tip
„neutru”, ca de pildă, un reportaj).

Ghid pentru interpretarea surselor
Determinarea obiectivelor
 Pentru ce conexiune istorică trebuie să ofere această sursă informaţii?
 Cercetător fiind, ce ai aflat din această sursă? Ce întrebări trebuie puse (de
exemplu, cum a evaluat autorul sursei un anumit lucru; cum a apărut în sursă
o anumită circumstanţă; ce punct de vedere exprimă această sursă....în
contrast cu altele)?
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Înţelegerea surselor
 Ce tip de sursă scrisă este?
 Ce informaţii adiţionale sunt necesare ca să înţelegem această sursă
(dicţionare, enciclopedii etc.)?
 Când, unde şi de către cine a fost compus textul? Cât de aproape a fost acea
persoană (referitor la timp şi spaţiu) faţă de procesul descris în sursă?
 Cui se adresează textul?
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 Ce lucruri prezintă textul? Care sunt principalele aserţiuni? Cum sunt ele argumentate, ilustrate?
 Există elemente-cheie care se repetă pe parcursul textului?
 Există termeni pentru care trebuie găsite explicaţii în afara textului?
 Puteţi să determinaţi cum a fost această sursă transmisă?
 Există elemente contradictorii în text?
Evaluarea surselor
 Putem avea încredere deplină în sursă?
 Este posibil ca relaţia dintre autor şi adresant să fi influenţat conţinutul sursei?
 Există părţi care au o veridicitate mai mare decât altele? Dacă da, cum
explicaţi acest lucru?
 Ce părţi pot fi considerate factuale şi care dintre ele pot fi evaluări personale
sau presupuneri ale autorului?
 Cum explicaţi eventualele contradicţii din text sau în comparaţie cu alte surse?
 Pentru cine şi cu ce scop credeţi că a fost creată această sursă?
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