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6. Conţinutul articolului
Introducere: prezintă pe scurt conţinutul problemei abordată în articol, importanţa
teoretică şi/sau practică a problemei; din primele fraze ale textului sunt folosite cuvintele
cheie pentru concentrarea asupra temei principale; este reflectată cunoaşterea problemei
(apelând la cadrul legislativ, de standardizare, publicaţii ale specialiştilor, recomandăm
de a cita nu mai mult de 3 lucrări esenţiale); prin ce diferă abordarea autorului; ce aduce
nou articolul;
Pot fi utilizate fraze/cuvinte gen: este investigată corelaţia…; scopul lucrării îl
reprezintă stabilirea influenţei ori a corelaţiei…; articolul prezintă o analiză detaliată a…;
articolul prezintă o soluţie de augmentarea a performanţei…;



Tratarea subiectului: sunt detaliate: a) principiile teoretice care stau la baza articolului
(de exemplu, dacă articolul este dedicat evaluării impactului activităţii de bibliotecă – vor
fi reflectate dimensiunile acestuia, măsurătorii acestuia recomandaţi de standardul în
vigoare etc.); b) informaţii de caracter practic, experimental (de exemplu, indicatori
statistici, servicii, produse etc.); c) analiza comparată a situaţiilor teoretice şi rezultatele
practice, experimentale (corelarea acestora, prezentarea cauzelor în caz că există
diferenţe, concluzii pe marginea analizei comparate, recomandări practice de
implementare a acestora).
Fiecare dintre subcompartimentele enumerate mai sus a), b), c) pot să nu apară
independent în structura articolului, fiind intercalate.
Tabelele, diagramele, fotografiile sunt intercalate în text, fiind comentate succint
la prezentarea acestora. De exemplu, revista „Magazin bibliologic” acceptă fotografii
doar în cazul când ele sunt importante pentru înţelegerea textului. O fotografie care are
doar funcţiune estetică ocupă spaţiu, iar articolul trebuie să fie cât mai puţin extins;



Concluzii finale: Recomandăm de a evita afirmaţiile nefondate, concluziile finale fiind
fundamentate pe conţinutul articolului. Concluziile finale au următoarele roluri:
accentuează semnificaţia/importanţa datelor prezentate în contextul informaţiilor
existente despre tema respectivă; corelează rezultatele şi aşteptările pentru bibliotecă, cu
alte rezultate din literatura de specialitate; explică în ce mod rezultatele contribuie la
îmbunătăţirea domeniului respective; stipulează perspective pentru alte studii, cercetări.



Anexe: Doar în caz de necesitate articolul poate fi însoţit de anexe, în care sunt detaliate
anumite informaţii din conţinutul propriu-zis al articolului;



Aranjarea textului: În text recomandăm de a respecta noi alineate pentru idei, aspecte
diferite; Alineatele contribuie la facilitarea lecturii şi înţelegerea textului;



Finalităţi: După ce a fost scris articolul este important de a: corecta ortografia; renunţa
la cuvintele care nu spun nimic cititorului; verifica corelarea textului şi a tabelelor,
diagramelor, pozelor;

