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Înainte să începeţi intervievarea martorilor sau cercetarea în arhive este bine să 
citiţi câteva lucrări din domeniu ca vă faceţi o idee de ansamblu asupra subiectului. 
Numai aşa veţi dobândi spiritul critic necesar într-o discuţie cu un martor sau în 
clasificarea corectă a surselor. Aveţi nevoie de cărţi de referinţă, de la lexiconuri 
generale la literatură de specialitate. Găsiţi astfel de cărţi în biblioteci. 
 
În oraşele mari există o mare varietate de biblioteci, ca de exemplu: 

 

� Biblioteci de şcoală 
 

� Biblioteci municipale / judeţene  
 

� Biblioteci universitare 
 

� Biblioteci ale unor institute de cercetare 
 

� Biblioteci ale unor companii şi organizaţii 
 

� Biblioteci ale muzeelor, bisericilor, agenţiilor guvernamentale şi parlamentare 
 

Motto-ul cercetării bibliografice trebuie să fie: „de la general la specific”. Căutaţi 
informaţiile de bază în enciclopediile mai cunoscute. Răspunsuri la întrebări de 
detaliu veţi găsi în lucrări de specialitate. Pas cu pas vă veţi apropia de stadiul în 
care veţi efectua propria cercetare care să conducă spre elaborarea unui nou studiu 
în domeniu. 
 
 

1. Pregătirea 
 
Următoarele sfaturi vă vor ajuta să vă organizaţi timpul petrecut la bibliotecă. Încă 
ceva: Înainte să vă gândiţi la o bibliotecă e bine să discutaţi cu îndrumătorul. El 
sau ea va şti să propună cu siguranţă cele mai importante cărţi pe care merită să le 
citiţi. Există posibilitatea ca ele să se afle chiar la biblioteca şcolii. 
 
Înainte să faceţi drum până la bibliotecă informaţi-vă cu privire la programul 
acesteia sau la criteriile de împrumutare a cărţilor. Cine poate folosi această 
bibliotecă şi împrumuta cărţi? În felul acesta vă puteţi dispensa de drumuri inutile.  
 
Folosind lexiconuri şi manuale, realizaţi o listă iniţială cu literatura-ghid şi cuvintele-
cheie care ar putea să servească subiectului vostru.  
 
 
 
 

>>    

Ce fel de 
biblioteci 
există? 



 
Când, într-un final, sunteţi pregătiţi să mergeţi la bibliotecă, aveţi grijă să luaţi cu voi 
următoarele lucruri: 
 

� Pixuri, 

� Multă hârtie şi separatoare, 

� Hârtie de copiat, 

� O lupă  

 
 

2. La bibliotecă 
 
Sfaturile următoare sunt utile atunci când vă aflaţi la bibliotecă: 
 

� Dacă cunoaşteţi autorii sau titlurile cărţillor pe care doriţi să le citiţi folosiţi 
catalogul bibliotecii, pe care îl găsiţi fie pe site-ul bibliotecii, fie într-un spaţiu 
special amenajat. La prima vizită întrebaţi personalul cum să folosiţi catalogul: 
unele cărţi sunt aranjate alfabetic (după numele autorilor, de la A la Z), altele 
sunt organizate după temă.  

 
� Fiecare carte este prevăzută cu o cotă (un număr de înregistrare), pe care e 

bine să o notaţi pe ceva. Cota vă va ajuta să găsiţi mai uşor ceea ce căutaţi.  
 
� După ce aţi găsit cartea nu o împrumutaţi „orbeşte”, fără să citiţi măcar 

cuprinsul, ca să aflaţi dacă vă e de folos sau nu. 
 
� Există biblioteci din care nu poţi împrumuta cărţi. O metodă bună în sensul 

acesta este să fotocopiaţi paginile care vă interesează (pentru citare corectă) 
şi să scrieţi pe acestea titlul cărţii din care provin. De asemenea, puteţi nota 
câteva idei sau informaţii (nu uitaţi informaţiile bibliografice şi cota!). 

 
� Dacă nu vreţi să împrumutaţi imediat o carte, dar consideraţi că ar putea fi 

utilă pe viitor, notaţi pe un bilet datele referitoare la bibliografie (de exemplu, 
Davies, Norman: Heart of Europe. A Short History of Poland. Oxford 1984), 
cota şi (într-unul din colţurile de sus) un cuvânt-cheie care să indice ce fel de 
informaţii oferă. 
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