ACTIVITATEA DE CERCETARE

Internetul – cercetarea într-un ocean de
informaţii
Internetul oferă o gamă largă de posibilităţi. Puteţi descărca muzică, filme, imagini,
software, puteţi citi sau scrie e-mailuri, publica propriile pagini web şi, nu în ultimul
rând, puteţi căuta informaţii.
Există mai multe site-uri pe Internet care oferă informaţii sigure. Mai nou,
trusturile de presă au şi o dimensiune online unde sunt postate articole.
Instituţiile ştiinţifice sau academice dispun şi ele de pagini web, unde se află
publicate eseuri sau informaţii. Pe site-urile celor mai importante muzee puteţi citi
despre obiectele care se găsesc în inventar. De asemenea, puteţi căuta cărţi în
cataloagele online ale mai multor edituri sau biblioteci. Prin urmare, este indicată
folosirea Internetului ca sursă de informare pentru studiul vostru.

Unde să cauţi

Dacă nu cunoaşteţi un site anume, care să conţină informaţii referitoare la subiectul vostru de cercetare, atunci cel mai bine este să folosiţi un motor de căutare.
De exemplu, site-ul http://www.internettutorials.net oferă asistenţă pentru
utilizarea cât mai bună a motoarelor de căutare, indicând totodată şi numele celor
mai performante dintre acestea.

Există foarte multe date pe Internet, motiv pentru care dacă vom tasta, de
exemplu, cuvântul „migraţie” pe un motor de căutare vom primi ca răspuns o
multitudine de adrese web şi informaţii. Pentru a examina şi parcurge întreaga listă
afişată am avea nevoie de ceva timp. Prin urmare, cel mai bine este să limitaţi aria
de identificare trecând în câmpul de căutare direct întrebarea sau aspectul care vă
interesează vis-a-vis de subiectul de cercetare. Transformaţi aceste întrebări în
cuvinte-cheie şi eventual combinaţi-le în timpul mai multor căutări. Să aveţi în
vedere că ordinea site-urilor afişate de motorul de căutare nu este neapărat una
care să se bazeze pe principiul calităţii. Este bine să notaţi pentru fiecare cuvântcheie folosit site-urile indicate de motorul de căutare şi eventualele date ce se
găsesc pe acele pagini web. În ceea ce priveşte manipularea informaţiilor pe care
le găsiţi, rămâne la latitudinea voastră modalitatea de salvare a acestora: listare,
salvare în computer, ataşare la e-mail, transcriere de mână etc.
Pe cât de excepţionale pot fi informaţiile de pe Internet, pe atât pot fi ele puse la
îndoială. Aveţi grijă: Nu consideraţi drept adevărate toate fişierele pe care le
descărcaţi! La fel cum aţi proceda în cazul altor tipuri de surse, şi în acest caz
trebuie să luaţi în discuţie acurateţea şi credibilitatea informaţiilor. Pentru a judeca
validitatea paginilor web, puneţi-vă următoarele întrebări:

>>

Cum să cauţi

 Cine este autorul site-ului sau cine îl administrează? Sunt ei specialişti în
domeniu? E vorba despre muzee, instituţii, companii sau indivizi? Accesarea
butonului „Despre noi” / „About us” poate fi de folos ca să răspundem la aceste
întrebări.
 Este originea informaţiilor demonstrată? Există indicatori de surse, ca de
exemplu citări sau referinţe? Dacă da, sunt acestea surse de încredere?
 Există opinii sau referinţe ale altor persoane sau instituţii faţă de informaţiile de
pe site sau faţă de autor?
 Oferă site-ul informaţii de legătură cu subiectul cercetării? Cât de comprehensibilă este informaţia oferită? Este în conformitate cu ceea ce prezintă alte surse
(cărţi, jurnale, arhive etc.)?
 Este informaţia oferită una tematică? Este prezentată factual, convingător,
detaliat şi comprehensiv?
 Cum se prezintă conţinutul? Pot fi identificate greşeli gramaticale / de
exprimare? Există deficienţe în structurarea logică a articolului / conţinutului?
Este o sursă obiectivă?

Dacă veţi folosi întrebările de mai sus pentru a verifica datele descoperite pe Internet,
veţi constata că Internetul nu poate fi singura sursă pentru elaborarea unui proiect de
cercetare istorică. Bibliotecile, arhivele, muzeele, precum şi interviurile oferă mai multe
materiale pentru proiect.
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