Hogyan írjunk cikket az
AniMagazinba 1.rész
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Az AniMagazin már a kezdetektől azokból a cikkekből épül fel, amit Ti küldötök be. Ez így volt
mindig is és remélhetőleg még nagyon sokáig így is lesz.
Ám egyre többen kerestek fel minket azzal, hogy ők nagyon szívesen írnának cikket és már tudják is,
hogy miről szeretnének, csak még sosem csináltak ilyet és hogyan kezdjenek bele? Nekik szeretnénk
segíteni ezzel az új cikk-sorozatunkkal, amiben tippeket és ötleteket adunk ahhoz, hogy mi mindenre
érdemes figyelni egy-egy cikk megírása során.
Bár igaz, hogy a sorozat címe az, hogy:
“Hogyan írjunk cikket az AniMagazinba”, ám
ennek ellenére nagyon sok itt leírt dolgot
nemcsak a magazinba szánt írások elkészítésénél lehet majd hasznosítani, hanem akár blogbejegyzéseknél, vagy bármi más olyan helyen
ahova egy hosszabb írást kell elkészíteni (igen
még a házi feladatoknál is hasznos lehet...).
Amikor írásra adjuk a fejünket az első és
legfontosabb dolog az, hogy eldöntsük miről
is szeretnénk írni! Ez viccesnek hangozhat,
de ez a legsarkalatosabb pontja az egésznek,
minden mást ez fog meghatározni. Nem
választhatunk túl tág témát, mert akkor nagyon sokat kell írnunk és nagyon sok mindennek kell utána járnunk (kivéve persze, ha
könyvet akarunk írni és nem cikket), de nem
választhatunk olyat sem, amit két mondatban
el lehet intézni (kivétel itt is akad: twitter).
A másik fontos dolog, hogy úgy kell
megválasztatunk a témát, hogy tudjunk
arról eleget írni. Ha tudás nélkül próbálunk
valamibe belevágni és inkább egyéb
forrásokra hagyatkozunk, akkor nem fog
a cikk-ből kiderülni, hogy mit is gondolunk
mi arról, amiről írni szeretnénk. Miután
nagy nehezen sikerült megtalálni a
megfelelő témát, akkor végre rátérhetünk, a következő lépésre, miközben észben
tartjuk, hogy egy cikk nem egy nap alatt készül el, sőt nem is egy hét alatt! Erre a legjobb példa ez a cikk, ami már lassan 2-3
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hónapja folyamatosan a fejemben jár...
Minden cikkírás második lépése az
adatgyűjtés. Különböző forrásokat felhasználva, akár vázlatosan is összeírunk
néhány gondolatot, hogy mi mindenről is
szeretnénk beszélni. Hogy milyen forrásokat
használunk fel, az magától a témától függ.
Ma már annyi minden áll rendelkezésünkre,
hogy információs túltengésünk lesz! Az
Internet mindig jó kiindulási pont, mivel
rengeteg információ megtalálható rajta. Akik
a hagyományosabb dolgokat szeretik, nekik
érdemes ellátogatni a könyvtárba. Ha olyan
könyvre bukkanunk, ami érdekes lehet a számunkra, kikölcsönözzük, de általában még
azt is meg tudják oldani a könyvtárban, hogy
fénymásolnak belőle egy-egy oldalt. Ne becsüljük alá barátaink, családtagjaink, tanáraink
és munkatársaink véleményét sem, érdemes
lehet őket is megkérdezni, mert egy egészen
más szemszögből is rávilágíthatnak egy-egy
témára.
Miután kellő információt összegyűjtöttünk, érdemes egy kicsit rendszereznünk a gondolatainkat, és összeállítani
például egy vázlatot, vagy akár csak egy
felsorolást arról, hogy mikor miről szeretnénk írni. Én magam is ezt tettem ennél a
cikknél. Néhány pontban megpróbáltam megfogalmazni, hogy mik azok a fő témák, amiket
érintenem kellene, és milyen fontos dolgok
vannak, amiket ott mindenféleképpen le kell
írnom.
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Ez nagyon hasznos lehet, mert már ekkor látjuk, hogy
a cikkünk túl hosszú lesz vagy túl rövid. Az enyém túl
hosszú lett volna, így már ekkor ki tudtam venni belőle
részeket és azokat elraktározni, a sorozat következő
részéhez.
A másik dolog, amire nagyon jó ez a módszer, hogy ekkor
már nagyjából összeállhat a fejünkben egy követendő
gondolatmenet, amit le is ellenőrizhetünk: tényleg jól
gondolkodtunk-e, vagy néhány részt előrébb kéne venni,
hogy az utána lévők érthetőbbek legyenek.
Ezenkívül még a vázlatunk alkalmas arra is, hogy később
egy gyors áttekintést követően már képben is legyünk,
hogy hol hagytuk abba az írást, mint az én esetemben is.
Ezt a bekezdést az előző után kb. 2-3 héttel kezdtem el
írni, de nem kellett újra órákat töltenem azzal, hogy végiggondoljam, hogy oké, eddig erről és erről beszéltem,
most akkor miről is kéne. Ezt már megtettem egyszer,
csak gyorsan végigolvastam és már írhattam is le a gondolataimat.
Csak akkor érdemes belekezdenünk az írásba, ha
minden említett előkészülettel megvagyunk! Ez viszont
a sok előkészület és a rengeteg idő után - amit azzal
töltöttünk hogy kvázi “magunkban megírtuk” a cikket már csak egy laza ujjgyakorlat lesz. Nincsen más dolgunk,
mint begépelnünk a szöveget... Talán ez lesz a legnehezebb feladat.
Eddig úgy írhattunk, ahogy jólesett, a cikkünket viszont
úgy kell begépelnünk, hogy az mindenki számára kényelmesen olvasható legyen, ugyanis nem a barátainkkal
chatelünk facebookon, hanem egy hosszas értekezést
írunk egy adott témáról. Ennek megfelelően kell ügyelnünk a gépelt szövegírás szabályaira.
A leggyakoribb hiba, amit az emberek el szoktak követni
és összefolyasztja a szöveget az az írásjelek utáni szóköz
kihagyása. A másik gyakori hiba, ami ránk chaten felnőtt
generációra igaz, hogy a hangulatunkat hangulatjelekkel akarjuk kifejezni. Még jómagam is “iksz dé” és
“kettőspont dé”-ket írkálok nagyon sokszor, úgyhogy
mindig szépen ki kell törölgetnem őket (kivéve most XD).
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Rengeteget lehet még írni a gépelési és szövegformázási szabályokról, de ezt (elvileg) meg is tanítják általános
iskolában, vagy ha akkor nem, akkor középiskolában. Ha
mégsem, akkor este otthon a takaró alatt keressünk rá
a google-ban, hogy ecdl szövegszerkesztés, vagy csak
nyissunk ki egy könyvet, újságot (anyunak, apunak biztos
van elfekvőben egy az ipad-ek alatt). Ha minden kötél
szakad, akkor poroljuk le a pókhálókat és zavarjuk el a denevéreket az egyik tankönyvünkről. Az irodalom könyvek
egész jók szoktak lenni ilyen szempontból.
Miután végeztünk a cikkünk begépelésével,
tegyük félre pár napig és ne is nézzünk rá. Miután letelt
ez a pár nap, vegyük elő és olvassuk végig az egészet,
teljesen az elejétől a végéig. Ha megvagyunk vele, akkor kezdjük elölről és ahol szükséges fogalmazzuk át,
esetleg vegyünk ki belőle mondatokat, vagy egészítsük
ki. A cikkünk megírása utána ez egy kötelező rész, ugyanis nekünk a legkönnyebb leellenőriznünk, hogy mi
mindenről akartunk írni, és hogy logikusan követik-e
egymást a gondolataink. Ha nagyon nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor érdemes megint pihentetni pár
napot, utána újra elővenni, és ezt addig ismételni amíg
már azt nem tudjuk rá mondani, hogy igen, ez egy olyan
cikk lett, amit szívesen olvasnék én is.
Érdemes még odaadni egy ismerősnek vagy családtagnak hogy ő is olvassa át az irományt, így megtudhatjuk,
hogy mások hogyan látják az írásunkat.

Ha ezen sok lépés után nem vettük el
a kedveteket az írástól, és van olyan téma,
amiről szívesen írnátok, akkor várjuk őket a
bekuldes@anipalace.hu email címen.
Mindenkinek jó cikkírást!
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