Citarea surselor
Aşa cum arătam în documentul despre argumentare, argumentele conţin dovezi. Aceste dovezi
trebuie prezentate într-o modalitate standard care să asigure uşurinţa citirii textului de argumentare. Aici
intervin standardele de citare. Standardele de citare fac mai uşor de urmărit, notat şi verificat sursele unui
document. De asemenea, citarea asigură verificabilitatea informaţiilor oferite în document şi face
diferenţa între plagiat şi lucrare originală1 . Deşi cuvântul standard nu ar trebui să aibă plural, şi în citare
există mai multe metode prin care pot fi prezentate sursele. Printre standardele mai cunoscute amintim:
MLA, APA, Turabian, Chicago, Canadian sau AMA2.
Fiecare dintre aceste metode este preferată pentru un anumit domeniu. În proiectul
Academia de Dezbateri vom folosi formatul APA. Chiar şi aşa este bine să observaţi elementele comune
ale tuturor formelor de citare. Acestea sunt: autorul, titlul cărţii/ articolului/ publicaţiei, locul publicaţiei,
editorul, data publicaţiei, pagina şi alte informaţii. Orice sursă pe care o cităm trebuie să conţină aceste
elemente. Pentru publicaţiile scrise aceste informaţii sunt uşor de găsit. Pentru pagini web aceste
informaţii sunt uneori afişate pe aceeaşi pagină, dar alteori nu. Pentru a găsi autorul s-ar putea să
trebuiască să verificaţi pe site, iar pentru a afla data publicaţiei (în cazul în care nu este afişată pe pagină)
se poate folosi buton dreapta->view page info-> câmpul modified. Dacă acolo apare o dată din trecut,
accea este data la care a fost creată pagina. Dacă apare data curentă, înseamnă că pagina html a fost
generată chiar în momentul accesării şi că va trebui să căutaţi data în altă parte. Este important de ştiut că
bazele de date care pot fi consultate la biblioteci sau bazele de date specializate ca heinonline au o opţiune
specială pentru obţinerea citării. În acest caz este important de menţionat baza de date din care aţi obţinut
articolul pentru a facilita găsirea lui.
Se recomandă ca regulă generală să folosim o sursă de fiecare dată când menţionăm informaţii
pe care nu le cunoşteam atunci când am început documentarea3. De asemenea, se recomandă ca atunci
când nu suntem siguri în privinţa necesităţii includerii unei surse, să o cităm4. În cazul dezbaterilor, trebuie
citate atât sursele pentru dovezi, cât şi sursele din care am menţionat idei. Resursele care nu au un format
specific în standardul de citare pe care îl folosim trebuie citate folosind formatul de citare al unei surse
asemănătoare. Trimiterea la o sursă citată în text va fi marcată printr-un număr între paranteze []. Acest
număr se va regăsi în câmpul pentru surse înaintea sursei citate.
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Pentru citarea surselor vom folosi următoarele elemente:
(autor), (dată), (titlu), (titlu lucrare mai mare), (editură),
În general se foloseşte formatul:
(autor), ((dată)), (titlu), (titlu

lucrare

mai

mare),

(pagină/secţiune/paragraf), (link)

(editură),

(pagină/secţiune/paragraf)

Pentru o carte:
(autor), ((dată)), (titlu), (editură), (pagină)
Pentru un articol de ziar:
(autor), ((dată)), (titlu), (publicaţie), (pagină)
Pentru un articol de specialitate:
(autor), ((dată)), (titlu), (publicaţie), (pagină)
Pentru un site web:
(autor), ((dată)), (titlu), (publicaţie), recuperat pe (data accesării) de pe (link)
Pentru mai multe despe formatul de citare APA:
Robert Delaney, (2009), APA Citation Style, obţinut pe 5 septembrie 2009 de pe
http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
Pentru informaţii despre formatul de citare legală canadian, dar şi pentru informaţii despre citare în
general:
Canadian Guide to Uniform Legal Citation 6th edition (2006), obţinut pe 5 septembrie de pe
http://www.ilsa.org/jessup/McGill.pdf
Pentru resurse pentru scris online:
Purdue Online Writing Lab (2009), obţinut pe 5 septembrie 2009 de pe
http://owl.english.purdue.edu/owl/
Pentru resurse necesare documentării online:
Research and Documentation Online (2009), obţinut pe 5 septembrie 2009 de pe
http://www.dianahacker.com/resdoc/
Truc: Uneori anumite pagini web se schimbă şi nu mai putem găsi conţinutul lor nici în google cache. În
aceste cazuri folosim Internet Archive: Way Back Machine http://www.archive.org/web/web.php şi
căutăm pagina din perioada care ne interesează.
Recomandare: Editaţi de la început sursele în formatul cerut. Editarea ulterioară a surselor este un proces
plictisitor şi frustrant.

