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EDITORIALDIN SUMAR

A
șa cum veți constata par-
curgând-o, această ediție 
a revistei UZP se concen-
trează asupra presei on-

line, abordată din unghiuri și pe to-
nuri diferite, toate, însă, demne de 
luat în seamă și menite să contureze 
un tablou cât mai fidel al provocării 
pe care o reprezintă jurnalismul din 
mediul virtual.

Decizia de a dedica un astfel de 
spațiu amplu acestei dezbateri este 
una cât se poate de firească și, de-
sigur, binevenită, având în vedere, 
pe de o parte, interesul constant 
al conducerii Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România pentru 
promovarea creației publicistice și 
jurnalistice, indiferent de mediul de 
manifestare a acesteia, dar și, pe de 
altă parte, creșterea evidentă a im-
pactului presei online asupra publi-
cului larg, atât datorită progreselor 
majore tehnologice, dar și, în ultimul 
an, pandemiei care ne-a obligat să ne 
adaptăm cât mai rapid acestor evolu-
ții pentru a putea rămâne în legătură 
unii cu ceilalți.

În mod evident, presa online se 
bucură de unele avantaje majore 
în raport cu cea tradițională, de la 
costurile mici de producție la viteza 
incredibilă de propagare și de la di-
mensiunile incredibile ale audienței 
potențiale la neînchipuit de bogata 
colecție de instrumente care le stau 
la dispoziție jurnaliștilor din mediul 
online pentru a-și analiza și apoi 
atrage și fideliza publicul.

Cu astfel de atuuri, am putea cre-
de că presa tradițională nu mai are 

nicio șansă în această bătălie inegală 
cu sora ei mai tânără și mai adaptată 
vremurilor, presa online. În realitate, 
însă, cele două ar trebui să lucreze 
împreună pentru a oferi publicului 
ceea ce jurnalismul de calitate a făcut 
întotdeauna: informații reale, verifi-
cate și analizate înainte de a fi pre-
zentate audienței. Iar dacă verificăm 
și analizăm din această perspectivă 
materialele disponibile în mediul on-
line, vom constata că multe dintre ele 
vor „pica” fie la testul credibilității, 
fie la cel al calității, fie, nu de puține 
ori, la ambele.

Sigur, există, din nefericire, și la 
nivelul presei tradiționale, nume-
roase astfel de exemple negative, dar 
ponderea tinde, constatăm, să fie mai 
mare în spațiul online, din simplul 
motiv că în acest mediu rareori vom 
întâlni filtrele care în presa tradițio-
nală asigură acuratețea și relevanța 
informațiilor precum și punerea lor 
în pagină într-o manieră profesio-
nistă.

Fără aceste filtre, materialele dis-
tribuite online pot fi (aproape) orice, 
mai puțin produse jurnalistice, având 
în vedere că, așa cum spuneam, orice 
material de presă trebuie verificat și 
analizat cu atenție înainte de a fi pre-
zentat public. În absența acestor bari-
ere în calea dezinformării și lipsei de 
profesionalism, jurnalismul online 
riscă să se compromită și/sau să devi-
nă irelevant, ceea ce ar fi deopotrivă 
o pierdere pentru ziariștii adevărați 
care se manifestă în acest mediu, dar 
și pentru publicul numeros prezent 
în acest sat global numit internet.

Cum pot fi, însă, impuse astfel de 
filtre într-un spațiu care se definește 
al libertății absolute fără ca ele să fie 
asimilate unei cenzuri de tip nou? 
Probabil că în niciun fel, singura 
soluție eficientă de a le implementa 
fiind ca înșiși autorii de articole din 
spațiul online să și le asume ca pe 
niște garanții ale calității produselor 
lor jurnalistice. Depinde, însă, de 
noi toți, dar mai ales de organizații 
precum UZPR, care militează pentru 
creșterea prestigiului actului jurnalis-
tic, să îi convingem pe colegii noștri 
din presa online de nevoia asumării 
unor astfel de standarde. Iar punctele 
de vedere exprimate în acest număr 
al revistei noastre ar putea reprezen-
ta, sunt convins, un bun punct de 
pornire pentru acest demers salutar 
inițiat de Președintele UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, și asumat de Consiliul 
Director al Uniunii.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România propune tuturor membrilor 
să trimită pentru publicare materiale pentru „Revista UZP”. Jurnaliștii care 
doresc să se exprime pe această platformă print reprezentativă pentru organizația 
emblematică de breaslă sunt așteptați să se alăture cuprinsului editorial cu texte 
relevante, CU CONȚINUT EXCLUSIV REFERITOR LA PROFESIA DE 
JURNALIST ȘI LUMEA PRESEI, INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ.
Materialele se pot trimite pe adresa editura@uzp.org.ro
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„Lumea nouă, radio nou” 
În timp ce sărbătorim cea de-a zecea aniversare a Zilei Mondiale a Radioului, 

anul trecut a evidențiat măsura în care acest mediu tânăr, dezvoltat acum 110 
ani, rămâne esențial pentru societățile noastre contemporane. 

Pandemia COVID-19 ne-a amintit de valoarea sa adăugată: cu o rată de pe-
netrare de peste 75% în țările în curs de dezvoltare, radioul rămâne cel mai 
accesibil mediu. De aceea, a fost un instrument-cheie pentru acțiunea noastră 
ca răspuns la criză. 

În acest secol plin de imagini, radioul ne însoțește diminețile și serile și reflectă 
gândurile unei lumi care trebuie auzită pentru a fi înțeleasă. Odată cu crearea de 
posturi radio pe internet, podcast-uri, smartphone-uri și noi tehnologii, acesta 
înflorește cu adevărat în a doua sa tinerețe. Această Zi Mondială a Radioului, 
cu tema „Lumea nouă, radio nou”, afirmă rolul central al radioului, pentru azi și 
mâine, deoarece, mai mult ca oricând, avem nevoie de acest mediu umanist 
universal, vector al libertății. (Audrey Azoulay, director general UNESCO)

Presa online 
și stringența 
profesionalizării
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M ă preocupă, cum e și firesc, 
tot ce ține de spațiul me-
reu provocator și mereu 

surprinzător al presei, indiferent de 
formele, locul și timpul manifestă-
rii ei. De fapt, preocuparea vine din 
dorința de a ne afirma tot mai mult 
solidaritatea de breaslă, coeziunea, 
unitatea în jurul idealurilor funda-
mentale ale presei, care îi conferă 
acesteia nu doar argumentele exis-
tenței, ci și combustia necesară ți-
nerii pasului cu vremurile. Și, oricât 
de diverși am fi, trebuie să recunoaș-
tem că ne leagă, jalonându-ne pașii 
pe potecile devenirii, o mulțime de 
obiective comune. 

Utilitatea publică a jurnalisticii, 
se înțelege de la sine, nu trebuie de-
monstrată, e o valoare intrinsecă. 
Ceea ce nu ne permite, totuși, să 
ignorăm realitatea că întruchipa-
rea utilității profesiei de jurnalist 
nu este nicidecum ceva imuabil, un 
dat pentru totdeauna, care există 
pur și simplu, fără a mai întreprin-
de altceva pentru evidențierea ei. 

Ca profesioniști ai trecerii cliapelor 
prin clepsidra veșniciei, trebuie să 
ne afirmăm obiectivitatea, opor-
tunitatea și, poate mai mult decât 
orice altceva, necesitatea demer-
surile noastre. Încet, încet, scrisul 
online răspunde acestor exigențe, 
un număr tot mai mare de cititori 
studiază-lecturează asemenea pro-
ducții jurnalistice - sunt convins că 
nu greșesc dacă le definesc astfel și 
nutresc speranța că viitorul îmi va 
da dreptate. 

Avantajele indubitabile cu care 
vine digitalizarea în viețile noastre, 
în general prezentând realitatea 
mereu dinamică, parcă sunt și mai 
evidente când vorbim despre presa 
online. Este de domeniul incredibi-
lului că se pot afla și transmite infor-
mații despre evenimente în curs de a 
se produce aproape instantaneu cu 
desfășurarea lor. Reportajul online, 
căci în fond despre asta vorbim, dar 
nu trebuie uitat niciunul dintre ge-
nurile publicistice cu priză la public, 
reușește să realizeze ceea ce, nu cu 
mult timp în urmă, era apanajul ra-
dioului. Se întâmplă acum și, dato-
rită online-ului, acum aflăm, știrea 
rămânând regina oricărui demers 
publicistic.

Cele câteva fraze despre utilitatea 
presei, la a cărei afirmare pune umă-
rul tot mai mult online-ul, sunt doar 
o mică parte dintr-o argumentație 
care poate fi dezvoltată și care, de-

sigur, trebuie să aibă în vedere con-
sumatorul de presă. Legat de acest 
aspect, dar trecând la o altă idee, aș 
vrea să aduc în atenție latura crea-
toare a presei, acea creativitate prin 
care presa dezvoltă gustul pentru 
lectură, ba chiar îl capacitează pe 
omul zilelor noastre, mereu grăbit 
și aproape neîncetat stresat, într-atât 
încât îi poate transforma plăcerea 
cititului în necesitate. Continuând, 
aș adăuga că digitalizarea dispune de 
ingredientele cu ajutorul cărora ori-
ce om, posesor de mijloace tehnice 
necesare și știe să scrie, exagerând, 
desigur, poate deveni un cronicar al 
clipei. Diferența dintre el și un jur-
nalist o va face, fără echivoc, utilita-
tea publică a demersului respectiv și 
aspectul creativ al acestuia. 

Sigur, online-ul are și el porțile 
deschise larg spre cele două scene 
ale jurnalismului profesionist - utili-
tatea publică și creația. Despre toate 
acestea rămâne să ne răspundă vi-
itorul, dar așteptăm opinii și de la 
domniile voastre, cititorii, precum 
și de la colegii noștri de pe șantierele 
cuvintelor. În ceea ce privește echili-
brul dintre cât ne vom adresa minții 
și cât inimii pentru reușitele noastre 
și armonizarea lor cu cerințele so-
cietății, va răspunde însuși viitorul 
jurnalisticii.

Presa actuală, în toate 
formele, formulele 
și componentele ei, 
trebuie să răspundă 
noilor cerințe ale 
societății. Din acest 
motiv, meseria de 
jurnalist cunoaște o 
nouă reconfigurare, 
poate cea mai 
interesantă și, într-un 
fel, cea mai dramatică 
dintre toate. 

Presa online, Presa online, 
punte spre viitor punte spre viitor 

Presa online – între piraterie Presa online – între piraterie 
şi profesionalism, în căutarea şi profesionalism, în căutarea 

propriei condiţii de a fipropriei condiţii de a fi
@ Doru Dinu Glăvan

Președinte al UZPR

Reperele  jurnalismului  onlineReperele  jurnalismului  online

N u am nimic împotrivă ca 
presa în România să fie cât 
mai diversificată și cu un 

grad cât mai înalt de profesiona-
lism, capabilă să se adapteze la noile 
trenduri de modernitate generate de 
această spectaculară epocă a digi-
talizării. Este o certitudine, și este 
inutil să te împotrivești valului, că 
ne îndreptăm spre convieţuirea cu 
smartpress. Ceea ce nu exclude res-
pectarea obligatorie a deontologiei 
profesionale. Mai mult ca oricând, 
tocmai pentru că există tentaţia – 
primejdioasă, spun eu – ca, prin 
mijlocirea presei electronice/virtu-
ale, sub diferite forme insidioase, să 
fie eludată morala profesiei de jur-
nalist. Și, de altminteri, așa ceva se 
petrece acum, de când e de voie, fără 
nicio îngrădire, ca spaţiul public să 
fie confiscat de invazia, aflată într-o 
continuă explozie, a „presei online”. 
Am pus-o între ghilimele pentru că 
avem de-a face, până una-alta, cu un 
quid pro quo.

Cu câteva parcimonioase excep-
ţii, de real profesionalism în fiecare 
judeţ, care pot fi modele de bună 
practică jurnalistică, invazia asta 
otrăvește spaţiul public prin mani-
pulări grosiere și fake-news-uri. Dar, 
de fapt – chiar și acele parcimonioa-
se excepţii – online-urile, oficial, nu 
sunt recunoscute a fi, în adevăratul 
sens al cuvântului, produse de presă. 
Însă cum conunicarea/informarea 
opiniei publice, și prezentă, și viitoa-
re, este/va fi o parte inconturnabilă a 

existenţei omenirii, se impune, fără 
tergiversări care ascund interese 
obscure, ca, în România, prin lege, 
și în conformitate cu Codul deon-
tologic al presei, să fie reglementa-
tă posibilitatea de existenţă media 
a online-urilor. De ce este imperios 
necesară această legiferare? Nu este 
niciun secret!

Majoritatea site-urilor, substi-
tuite adevăratei prese, câtă a mai 
rămas în această ţară, sunt generos 
finanţate, pe criteriul că fac audien-
ţă, înfeudându-și-le politic e parti-
de, consilii locale și judeţene, de unii 
nababi și lideri politici. Și chiar de 
guvern, dacă este să amintesc cum, 
recent, într-un mod scandalos, s-a 
împărţit, e drept, legal, dar imo-
ral, preferenţial, finanţarea unor 
mijloace de comunicare, printre 
acestea regăsindu-se și unele si-

te-uri. Cred că Uniunii  Ziariștilor 
Profesioniști din România îi revine 
sarcina de a solicita, în regim de ur-
genţă, Parlamentului reglementarea 
prin lege a exprimării, ca mijloace 
de comunicare, de fapt, website, a 
portalurilor.

(N.B. Anumite site-uri de știri 
și-au luat asupră-le, în mod total 
fraudulos, denumirea ambiguă, și, 
de altminteri, contradictorie, de 
„ziar online” sau „cotidian online”, 
cu scopul de a vicia piața de publici-
tate acolo unde informările publice 
trebuie realizate, prin lege, într-un 
ziar, lege gândită nu doar în scopul 
imperativ al transparenței disemină-
rii informației, ci și al documentării 
activității unor instituții în publicații 
care se păstrează în arhivele statului. 
Și tocmai legea - mai exact, Codul 
Fiscal! - face lumină în această con-
tradicție, precizând, negru pe alb, că 
un ziar este o publicație tipărită și 
înseriată ISSN. Așadar, nici vorbă de 
„ziar online” sau „cotidian online”! 
Aviz amatorilor!)

Reiterez, nu am nimic împotriva 
presei online, se înscrie intrinsec în 
evoluţia smart a societăţii omenești, 
cu o singură și obligatorie condiţie: 
să fie legal recunoscută ca atare, ceea 
ce-i impune să se exprime profesi-
onist și moral. Altminteri, asta e: 
piraterie media. Deocamdată este 
în căutarea propriei condiţii de a fi.

@ George Coandă
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Miza și esenţa unei profesii - Miza și esenţa unei profesii - 
JURNALISMUL ONLINE JURNALISMUL ONLINE 

S untem la finalul primului an – 
epuizant! – de pandemie. Pan-
demie de multe. Printre altele, 

și de Covid 19. Dar nu neaparat noul 
tip de coronavirus (acum, nici măcar 
nou nu mai este!) va fi primul care 
ne va veni în minte atunci când vom 
rememora anul 2020, cât închiderea 
economiei, izolarea, însingurarea, fri-
ca paralizantă de moarte, care pusese 
stăpânire pe lumea-ntreagă în primă-
vara-vara anului trecut, frenezia dez-
infectării, teama noastră de a mai ieși 
din casă, de a mai trece unul pe lângă 
celălalt la magazine sau chiar pe stra-
dă, fobia de atingeri, ce să mai vorbim 
despre îmbrățișări!

Cam așa cred că va rămâne în isto-
rie anul 2020. Anul fricii pandemice, 
care, totuși, a avut și o latură bună, ac-
celerând o serie de schimbări care ori-
cum începuseră cu ceva ani în urmă. 
Din comoditate sau din lipsă de timp, 
începuserăm de o bună bucată de 
vreme să ne facem cumpărăturile și 
online; pentru optimizarea profitului, 
multe companii permiteau deja anga-
jaților să își mute biroul – una sau două 
zile pe săptămână, în online – și să lu-
creze, astfel, de acasă, dintr-o cafenea 
sau chiar dintr-un parc, de pe o plajă 
ori din vârf de munte.

Ba, de câțiva ani, își ridicase capul 
în lume, semeț, și jurnalismul online. 
Când tirajele cotidianelor – atât din 
presa centrală, cât și locală, au început 
să șchioapete, din varii motive, tot mai 
mulți jurnaliști – mai ales dintre cei 
tineri, urmați însă, în scurt timp, și de 
numeroși seniori – și-au căutat refu-
giul ori chiar supraviețuirea profesio-
nală în mediul online. Așadar, cumva, 
chiar fără să știm, eram destul de bine 
pregătiți să facem față tulburatului și 
tulburătorului an 2020!

Sub ochii noștri (ațintiți pe ecra-
ne de telefon, tabletă, computer) s-au 

născut, anul trecut, medicina online 
și învățământul online. Și n-am fost 
prea uimiți, nu-i așa? Terenul era deja 
bătătorit de comerțul online, de munca 
(parțial) online și, da, de jurnalismul 
(tot mai) migrator spre online!

Însă, inevitabil, în online, nici me-
dicina, nici învățământul și nici co-
merțul nu funcționează fără cusur. Ba 
dimpotrivă! Dar asta nu înseamnă că 
învățământul este mai puțin învăță-
mânt, medicina mai puțin medicină 
ori comerțul mai puțin comerț. În fi-
ecare dintre aceste domenii, la partea 
de organizare sunt încă foarte multe 
de făcut. Dar la fel este și în cazul des-
fășurării clasice a activității…

Bunăoară, în cazul învățământului 
online, infrastructura este cea care dă 
părților implicate cele mai mari bătăi 
de cap – fie lipseșteaccesul la rețea-
ua de electrificare sau de internet, fie 
unor categorii defavorizate de elevi 
le sunt încă inaccesibile dispozitivele 
necesare participării la cursuri – tele-
fon, tabletă, computer. Iar când unii 
dintre profesori, nu prea familiarizați 
cu tehnologia, nu se pot adapta noii 
modalități de a face școală, impresia 
generală poate fi unade haos, de lipsă 
de soluții… Și totuși, cursurile se țin, 
mediile se încheie, examenele se or-
ganizează, școala, chiar șchiopătând, 
merge înainte…

Dar dacă este să fim obiectivi, 
nici în școala clasică lucrurile nu 
erau, până la începutul lui 2020, toc-
mai roz… Sate fără școli, drumuri 
impracticabile sau lipsa mijloacelor 
de transport, școli care stau să cadă, 
neîncălzite sau fără apă curentă și cu 
toaleta în curte, profesori prea puțini 
sau prea puțin pregătiți ș.a.m.d.…

În cazul medicinei, lucrurile sunt 
și mai complicate, pentru că la mijloc 
sunt vieți! Medicul, din fața compute-
rului, nu mai poate pune diagnosticul 

palpând sau auscultând pacientul, ci 
este nevoit să se bazeze pe descrierea, 
de profan, a simptomelor, oferită de 
pacient, după cum se pricepe. E de-
parte de a fi un mod perfect de a prac-
tica medicina. Ba cred că nici măcar 
bun nu e! Dar acestea fiind condițiile, 
aceasta este, deocamdată, soluția. Dar 
și în cazul medicine practicateclasic, 
cu medicul și pacientul față în față, ne 
amintim câte probleme sunt? Medici 
prea puțini sau care ajung rar în loca-
lități mici ori izolate… La oraș, multe 
dintre spitale sunt atât de vechi, încât 
sunt, practic, improprii funcționării.

Iar în ceea ce privește comerțul, 
nu cred să fie persoană care să fi cum-
părat online și să nu fi fost nevoită să 
returneze măcar o dată un produs! Fie 
pentru că n-a corespuns măsura, fie 
culoarea a fost alta decât pe site, fie 
materialul avea o cu totul altă textură. 
Au făcut aceste neajunsuri să dispară 
comerțul online? Dimpotrivă! Pare 
tot mai prosper de la lună la lună, iar 
politica acestor magazine virtuale, de 

a facilita selecția, expedierea și retu-
rul produselor, pare a fi însuși motorul 
acestei expansiuni rapide. Iar dacă ne 
ajunge dorul de cumpărăturile clasi-
ce, în magazinele fizice, să ne amin-
tim, onest, și de programul uneori 
constrângător în raport cu propriul 
program, de neplăcerile interacțiunii 
cu personal lipsit de abilitatea de a 
interacționa optim cu clienții, de difi-
cultatea returnării unui produs (dru-
muri în plus, discuții contradictorii cu 
personalul magazinului, dificultatea 
restituirii banilor etc). 

Așa și cu jurnalismul online! Regle-
mentările necesare în acest domeniu, 
atâtea câte vor fi necesare, dar și posi-
bile, prin raportare la dreptul funda-
mental la liberă exprimare, vor migra, 
și ele, către spațiul virtual, așa cum au 
făcut și normele din comerț sau din 
învățământ. Ca în fiecare domeniu 
nou apărut, se vor căuta soluții pentru 
problemele ce vor apărea – de pildă, 
cum poate fi prevenit și/sau combătut 
fenomenul fake news sau care ar trebui 
să fie regimul sancționator la derapa-
jele de opinie ori de limbaj. Pe măsură 
ce acest segment, al presei online se 
va dezvolta, vor apărea – la fel ca în 
cazul comerțului și învățământului, 
mecanisme de reglare a funcționării 
sale optime. 

Ca în orice domeniu, însă, și aici 
trebuie plecat de la prezumția de bu-

nă-credință a jurnalistului, dat fiind că 
jurnalismul – fie el clasic sau online, 
este și ar trebui să rămână un spațiu 
prin excelență al adevărului și al crea-
tivității. Singurele îngrădiri acceptabile 
sunt principiile acestei profesii - corec-
titudinea, imparțialitatea, plurivalen-
ța de opinie, deschiderea către toate 
părțile implicate, transparența, căuta-
rea adevărului, folosirea informaţiilor 
factuale, dezvoltarea calităților uma-
ne, menținerea legăturilor comunitare 
(asumarea rolului de liant social), in-
tegrarea noilor elemente și tehnologii.

După părerea mea, jurnalismul 
online nu este cu nimic mai puțin 
jurnalism decât cel clasic–tipărit sau 
audio-vizual, dacă i se aplică, în mod 
corect, același sistem de evaluare. Nu 
forța instituției de sancționare trebuie 
să dea măsura valorii unei profesii, ci 
utilitatea pentru societate a rodului 
activității ei. De altfel, dacă e să fim 
sinceri, s-a dovedit, în cei peste 31 
de ani trecuți de la evenimentele din 
Decembrie 1989, că hățișul de legi și 
puzderia de instituții cu rol punitiv 
nu au prea reprezentat stavile în calea 
celor care au încălcat grav și au sfidat 
repetat norma! Cu cât mai multe și mai 
înalte stavilele, cu atât mai multe și mai 
rafinate breșele!

Și-apoi, să fim drepți, jurnalismul 
clasic are, și el, destule neajunsuri! 
Faptul că aceeași știre este reflectată, în 
două sau multe articole/reportaje, în 
mod diferit, în funcție de interese ob-
scure sau din cine știe ce alte motive, 
nu poate fi ignorat. Faptul că spațiul 
audiovizualului dispune de un cerber 
nu înseamnăcă nu asistăm, mult prea 
des, la derapaje de opinie sau de limbaj 
greu de imaginat. 

Ca o concluzie, dacă învățământul 
online este recunoscut ca învățământ, 
fiind practicat tot de profesori, dacă 
medicina online e tot medicină, pen-
tru că e practicată, firesc, tot de medici, 
iar dacă magazinul online e aproape 
unanim acceptat ca magazin, chiar de 
n-are standuri și nici vânzători ama-
bili (sau morocănoși, după caz!), de ce, 
atunci, nu am accepta că jurnalismul 
online e la fel de jurnalism, chiar dacă 

a migrat de pe hârtie/ ecranul televi-
zorului / din radioul clasic în spațiul 
virtual? În majoritatea lor, cei care ac-
tivează azi în presa online sunt aceiași 
care au scris la gazetă sau pe care i-am 
văzut la tv sau auzit la radio. Sper să nu 
greșesc… Și, cred eu, acestor temerari 
care au plecat în online le va reveni și 
misiunea de a-i forma pe tinerii care 
aspiră la o carieră în acest tip de jur-
nalism. În fond, faptul că miza nu va 
mai fi tirajul, ci numărul de accesări nu 
ar trebui să schimbe cu nimic esența 
jurnalismului…

Deși, în legătură cu acest ultim as-
pect, aș avea o simplă observație: în 
zorii erei migrației către online, tactica 
de a câștiga facil click-uri a fost de a 
da articolelor titluri cât mai bombas-
tice, dacă nu de-a dreptul șocante. Dar 
ca orice minune, n-a ținut prea mult. 
Când totul este ,,halucinant”, ,,bombă”, 
,,șoc”, ,,breaking”, ,,carnagiu” – acest 
termen nici măcar corect nu e, pentru-
că Dex consacră substantivul ,,carnaj”! 
– ,,năucitor”, ,,uluitor”, ,,dramatic”, ,,do-
liu în România”, ,,tragedie”, ,,umilitor”, 
,,distrus”, ,,demolat” ș.a.m.d.– nu mai 
insist, ați prins ideea… – cititorii au 
înțeles rapid că în spatele acestor titluri 
se găsește… mainimic. Jurnaliștii se 
vor afla în fața provocării de a găsi noi 
tactici pentru a-și câștiga cititorii. Ca 
orice piață, și aceasta se va autoregla și 
își va optimiza, prin mecanisme pro-
prii, funcționarea și dezvoltarea. 

Plecând de la ideea că nimeni nu 
deține toate răspunsurile la noianul 
de întrebări pe care le naște activitatea 
dintr-un anumit domeniu, soluția pare 
a fi să se meargă înainte, cu bună-cre-
dință, așa cum se poate în condițiile 
date la un moment dat și, lucrând îm-
preună, să se descopere, pe parcurs, și 
soluțiile la problemele ivite.

Așadar, fără alte reguli decât cele 
existente, adaptate la specificul spa-
țiului virtual, jurnalismul online își va 
găsi neîndoielnic drumul, iar de su-
praviețuit, vor supraviețui  aceia care 
vor găsi, în infinitatea spațiului virtual, 
calea dreaptă –cea mai scurtă! – către 
un număr cât mai mare și mai stabil 
de cititori.

@ Cristina-Tatiana Mirică
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Câteva întrebări generate Câteva întrebări generate 
de jurnalismul online...de jurnalismul online...

C a întreaga presă, și cea onli-
ne este mai întâi un mod de 
exprimare și apoi unul de co-

municare, de transmitere semenilor. 
Ca mod de exprimare, el face parte 
din mult râvnita libertate, din dreptul 
câștigat, fără a ști care-i va fi prețul. 
Ca mijloc de comunicare, prin inter-
mediul internetului, „presa” online 
se propagă rapid, știrile sunt luate de 
bune și atunci când sunt și când nu 
sunt (nu stă nimeni să verifice). Am 
folosit ghilimele la presă pentru că o 
consider o pseudo-presă. Acțiunea nu 
mai este cea de a în-tipări, prin presa-
re, literele, cuvintele, ci este una de a 
tasta, facil, și de a răspândi, în grabă. 

În acest perimetru, al așa-zisei 
prese on-line, au luat naștere, au 
crescut și s-au dezvoltat și … știrile 
false. Ele nu prea sunt apanajul pre-
sei de sine stătătoare, pentru că acolo 
mai există organizare, „cap limpede”, 
„bun de tipar”, pe lângă experiență 
și profesionalism, dovedite în timp.
Adevărata presă are o istorie. Presa 
online este ca o sectă a zilelor noastre, 
agresivă și în căutare de simpatizanți.

Nu am nimic cu ziarele online. 
În Bistrița-Năsăud, de exemplu, cu 
mici excepții, ele dețin, numeric, lo-
cul întâi. Sunt căutate, consultate, di-
mineața, la cafea, înainte de a începe 
munca.Articolele sunt punctuale, de 

actualitate, unele bine scrise. Vizu-
alul cucerește. hedonismul lecturii, 
în sensul cu care am fost obișnuiți, 
rămâne prea puțin explorat. Ne in-
formăm și atât. 

Nu știu dacă ați observant faptul 
că din paginile ziarelor lipsesc acele 
reportaje, adevărată artă, măiestrie a 
talentului de scriitor (și aici mă gân-
desc doar la cel ce scrie, nu neapărat 
la profesie). Există, în schimb, multă 
publicitate (sursă de supraviețuire), 
inexactități, articole care scot în evi-

control și ușurința difuzării la nivel 
mondial), dorința publicului de a ac-
cede la informație în timp real, satisfa-
cerea mult mai simplă și mai rapidă a 
orizontului personal de interes. 

Blogurile au fost considerate la în-
ceput un soi de jurnalism amator, în 
sensul în care acolo evenimentele erau 
prezentate, discutate și tratate în mani-
eră personală, cu opinii și perspective 
foarte personale. Dar această manieră 
personală și deschisă de a prezenta și 
discuta întâmplări, momente și idei 
a plăcut publicului, astfel încât feno-
menul blogurilor s-a întins repede, iar 
unele pot pretinde statut profesionist. 
Există publicații online care au pro-

priile bloguri, scrise de profesioniști 
recunoscuți și deschise publicului. 
Există profesioniști care au blogurile 
lor. În aceste cazuri recunoașterea sta-
tutului profesionist nu pune probleme. 
Pentru celelalte cazuri, însă, problema 
rămâne delicată, deoarece s-a observat 
că subiectivismul și partizanatul unor 
blogger-i (adesea motivate financiar) 
măresc gradul de dezinformare și de 
manipulare a știrilor într-un Internet 
deja foarte afectat de fenomenul fake 
news. Cred că pentru blogurile inde-
pendente care nu sunt scrise de ziariști 
profesioniști statutul de jurnalism pro-
fesionist poate fi acordat doar după o 
evaluare individuală. Această evalua-

re trebuie să țină seama de acuratețea 
informațiilor, de onestitatea opiniilor 
și de calitatea impactului asupra pu-
blicului. De altminteri, în America de 
Nord există o mișcare pentru drep-
turile bloggerilor jurnaliști. În atare 
context, Curtea Supremă a Canadei 
a dat o interesantă rezoluție, în care 
stabilea că bloggerii trebuie să se su-
pună acelorași legi cărora li se supun 
mass-media instituționalizate.

Mult mai simplă este, deocamdată, 
chestiunea jurnalismului cetățenesc. 
Această formă de manifestare, speci-
fică mediului digital, se referă la po-
sibilitatea oricui de a anunța ceva, de 
a comenta ceva, de a prezenta ceva, 
într-un cuvânt: de a posta ceva intere-
sant pentru el în forumuri, pagini de 
chat, site-uri de știri, bloguri, site-uri 
de tip YouTube, site-uri de tip TikTok, 
oriunde i se permite în rețeaua infor-
mațională. Deocamdată, jurnalismul 
cetățenesc este pretutindeni considerat 
drept jurnalism amator. Am repetat 
termenul „deocamdată”, deoarece deja 
apar în lume publicații online scrise de 
sute de „cetățeni reporteri”, ale căror 
materiale sunt prelucrate de ziariști 
profesioniști. Unde va duce moda ce-
tățenilor reporteri, încă nu știu. 

N u există actualmente consens 
în definirea jurnalismului on-
line. E clar că vorbim despre 

un act jurnalistic ce utilizează Inter-
netul pentru a ajunge la public, dar 
unii cer ca și redactarea conținutului 
publicistic să utilizeze caracteristici 
proprii ale mediului digital (hipertext, 
multimedia etc.). 

Începutul sec. XXI e considerat 
începutul Erei Informației, eră mar-
cată de așa-zisa revoluție digitală, un 
fenomen de modificare a economiei, a 
educației și a mentalității datorat rolu-
lui dominant al informației. Încarnarea 
acestei revoluții (dacă pot spune așa) 
este IT-ul, adică tehnologia informației, 
mai precis tehnologia necesară pentru 
procurarea, procesarea, stocarea, con-
vertirea și transmiterea informației, 
ceea ce în viața noastră de toate zilele 
se numește computer. Revoluția digita-
lă a afectat toate domeniile majore ale 

activității umane, inclusiv jurnalismul. 
În ce măsură a fost afectat jurnalismul, 
nimeni nu știe încă, dar anumite între-
bări sunt evidente încă de acum.

Pe noi ne interesează astăzi în ce 
măsură putem încadra în domeniul 
jurnalismului profesionist manifestări-
le jurnalismului online. Pentru o parte 
dintre ele, răspunsul este foarte simplu: 
sunt activități profesioniste desfășu-
rate sub autoritatea unor entități re-
cunoscute. Mă refer la edițiile online 
ale ziarelor și revistelor, la site-urile 
de radio și televiziune, la site-urile 
de știri, la grupajele de știri realizate 
de Yahoo!, Google, Facebook și alte-
le asemenea lor, la portalurile de știri 
(care au link-uri grupate pe subiecte). 
Pentru altă parte dintre ele, răspun-
sul meu este clar: le consider activități 
profesioniste. Mă refer la programele 
care creează site-urile necesare jurna-
lismului online, dar și la software-ul 

care creează acele extraordinare jo-
curi bazate pe știri (newsgames), un 
produs de mare efect al jurnalismului 
online, unde participantul poate ex-
perimenta virtual evenimente puter-
nice, conform scenariului conceputpe 
baza știrilor și relatărilor ce au descris 
respectivele evenimente. Din această 
afirmație decurge imediat faptul că și 
programatorii pot dobândi statut de 
ziarist profesionist, în măsura în care 
sunt implicați în creații de tipul celor 
pomenite anterior.

Pentru o altă parte dintre ele, însă, 
răspunsul nu este simplu. Aici mă re-
fer mai ales la bloguri și la ceea ce se 
cheamă jurnalism cetățenesc (citizen 
journalism). Aceste formule folosesc 
la maximum avantajele jurnalismului 
online: ultra-democratizarea infor-
mației (prin eliminarea barierelor de 

Adevărata presă onlineAdevărata presă online
@ Elena M. Cîmpan

Coordonator, Filiala „Răsunetul” 
Bistrița-Năsăud

dență aspecte etice, mai mult decât pe 
cele estetice, ca să nu mai punem la 
socoteală buclucașele greșeli grama-
ticale. Sunt rare publicațiile care mai 
alocă spațiu unor recenzii de carte, 
cronici de teatru…

Cei ce administrează astfel de ziare 
online nu se consideră, cred, în con-
curență cu nimeni. Ei sunt stăpânii 
unui public-cititor ce îi acceptă. Nu 
poate fi vorba despre o „Cenușăreasă” 
a presei, atâta vreme cât fiecare din-
tre noi știm că lucrurile nu stau așa. 
Iar dacă din Cenușăreasă va ajunge o 
frumoasă prințesă, va fi doar meritul 
ei, nu al nostru, cei care ne îndoim.

Unul dintre avantajele presei onli-
ne (am convenit că o numim în con-
tinuare astfel) ar fi comentariile din 
subsolul materialelor, care, uneori, 
reprezintă cumplit meșteșug de impli-
care a cetățenilor, pe care online-ul îi 
face să se creadă importanți, să spere 
că cineva le-a dat cuvântul, deși au 
vorbit neîntrebați. Anonimatul de 
acolo reprezintă o culme a lașității, 
pe jumătate, pentru că cealaltă jumă-

tate aparține lumii dezlănțuite, unde 
fiecare poate spune orice.

Nici nu știu dacă noțiunea aceas-
ta de „presă online” are nevoie de 
vreo organizare sau de recunoaștere, 
de acreditare. Ea există și gata. Face 
„concurență stării civile” a presei cu 
care am fost învățați. Este un fel de 
tele-presă, așa cum am fost obligați, 
în pandemie, să facem tele- muncă. 
Are și ea locul ei, păcatele ei.Atunci 
când este bine făcută, are locul ei. Mă 
gândesc aici la organizare din interior, 
la program, la consecvență, la un for-
mat care să țină loc, cât de cât, foilor 
de ziar.

Timpul va decide dacă presa on-
line merită să ocupe un loc la masa 
mijloacelor de informare în masă, 
alături de surorile ei mai mari, presa 
difuzată fizic, radioul, televiziunea.

@ Radu Comănescu
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Cum trebuie organizat Cum trebuie organizat 
jurnalismul online pentru a fi jurnalismul online pentru a fi 

recunoscut ca jurnalismrecunoscut ca jurnalism

Jurnalismul în era digitalăJurnalismul în era digitală

P eisajul media din România 
este plin de publicații onli-
ne cu sau fără .ro sau .com în 

nume. Multe dintre acestea sunt acti-
ve, foarte multe desființate. Oricum, 
ieșite din uz. În același timp, practic 
toate publicațiile print au variante 
online care nu sunt presă online ve-
ritabilă, ci folosesc avantajele aces-
teia pentru a crește accesibilitatea la 
un public devenit mai econom, mai 
comod și mai doritor de informații 
în timp real de la evenimentele ca-
re-l interesează. Este suficient să ai 
acces la internet pentru a avea infor-
mația sub ochi, cu un 
abonament la inter-
net ori telefon, fără să 
mai plătești cu un preț 
mult mai mare ziarul 
care vine prin abo-
nament sau pe care îl 
cumperi de la chioșc. 
Iar internetul, odată 
ce ești abonat, îți ofe-
ră la discreție, într-un 
același preț, cam tot 
ce-ți dorești din plaja 
media! 

Pentru un editor, 
presa online este pre-
ferabilă din perspectivă economică, 
pentru că poate fi făcută fără chel-
tuielile cu tipărirea și difuzarea pe 
care le-ar suporta în presa scrisă. 
Am relevat câteva din avantajele pe 
care le are jurnalismul online față de 
jurnalismul în print și care îl fac pe 
primul mai atractiv. Pentru editor, 
ca și pentru cititor. Că multe dintre 
publicațiile online au dispărut după 
perioade mai lungi ori mai scurte de 
la lansare, este o altă discuție de făcut 
și care ține de calitatea conținutului, 

de abilitatea editorului de a-și ține 
cititorii alături. Ori de susținerea 
unor sponsori fără de care și jurna-
lismul online rezistă foarte greu pe 
piața media.    

Actorul principal al actului de 
presă online, ca și în cazul presei 
scrise, este ziaristul. Care este zi-
arist – sau jurnalist, cum pare la 
modă, dar prefer ziarist, pentru că 
sunt ziarist profesionist și absolvent 
al unei facultăți de ziaristică – care 
ziarist, deci, este ca atare, dacă este, 
și în cazul online-ului și al printului. 
Apropo, cea mai veche formă de ziar 

erau Acta diurna prin care în Roma 
Antică erau comunicate populației 
informații de interes public. 

Pentru a fi recunoscut ca ziaristi-
că în sensul generic, ziaristica online 
trebuie să respecte condiția de a servi 
interesului public, iar ziaristul să res-
pecte normele Codului Deontologic 
al profesiei, care sunt deasupra talen-
tului, a profesionalismului acestuia. 
Rigorile scriiturii din presa online 
sunt similare cu cele ale scriiturii de 
presă scrisă. Sunt autori care susțin 

că jurnalismul online presupune un 
mod diferit de tratare a informației 
și de organizare a conținutului. Ca 
ziarist care am editat ani mulți o 
publicație online, cred că diferențele 
sunt mai mici decât presupune o ase-
menea susținere. În fond, și într-un 
caz, și în celălalt, este vorba despre 
abordarea informației, a materiei 
prime oferite de realitate, în genuri 
publicistice consacrate de istoria 
presei, ziaristului rămânându-i să se 

acomodeze la rigo-
rile tipului de presă 
pe care îl practică. 
Mult mai dinamic, 
cu update-uri suce-
sive – atunci când 
evenimentul o cere, 
în presa online. Și 
cu mai mare leje-
ritate în editare, în 
condițiile în care 
nu mai este condi-
ționat de „patul lui 
Procust” – spațiul 
publicistic ce limi-
tează în sus ori în 

jos în pagina de ziar print. Singura 
condiționare fiind în presa online 
suficienta luminare a evenimentu-
lui reflectat, pentru a-l face înțeles 
și apreciat de cititor. Iar publicațiile 
online, ca să fie recunoscute ca zia-
ristică, trebuie să aibă suma de trăsă-
turi definitorii – titlu, modalități de 
organizare a materialului plublicitic 
– text, imagini, pasaje filmate etc., 
dar și genuri publicistice specifice, 
care le individualizează în peisajul 
presei. 

D acă ținem seama de faptul 
că ne găsim în era celei de-a 
patra revoluții industriale 

(Revoluția 4.0), a cărei definire este 
aproape imposibilă fără folosirea unor 
termeni precum sisteme cyber-fizice 
sau cloud computing, inovaţia tehno-
logică este esenţială pentru viitorul 
omenirii. Mai precis, este vorba despre 
o revoluție a rețelelor, a platformelor, 
a oamenilor și a tehnologiei digitale. 
Epoca în care trăim, denumită și era 
informațională sau era digitală, este 
caracterizată de capacitatea oameni-
lor de a transmite informaţie, fără re-
stricții, și de a avea acces la informație. 
Graţie digitalizării, fiecare poate obţi-
ne informaţii asupra evenimentelor, 
în timp real, și fără intermediar.

Ne aflăm într-un moment 
în care societatea se schimbă, 
digitalizarea serviciilor devine 
obligatorie, iar cine nu va reu-
și să-și găsească identitatea în 
această nouă realitate socială, 
va dispărea. În următorii ani, 
va fi o selecție în care publicul 
va alege doar acele instituții care 
au înţeles cum să folosească no-
ile canale de comunicare și să le 
ofere, în cel mai eficient mod, 
informațiile de care au nevoie.

Jurnalistica a devenit un ele-
ment indispensabil al vieţii coti-
diene. Dacă, într-o bună zi, aceasta ar 
dispărea, lumea ar fi derutată. Jurna-
liștii - formatori ai opiniei publice - au 
un rol esențial în difuzarea unei agen-
de publice, privind noutățile de zi cu 
zi. Ei difuzează informații din cele mai 
diverse domenii de activitate (cultura-
lă, politică, economică, socială etc.), ei 
comunică fapte, evenimente (știrea, 
reportajul, interviul), ei comunică idei 
(articolul, eseul). Cu alte cuvinte, jur-
naliștii se ocupă de cercetarea, analiza 
și comunicarea știrilor și informațiilor 
publice prin intermediul mijloacelor 
de comunicare în masă (TV, radio, 
ziare, reviste) și al altor canale media 
(online). Datoria principală, indife-

rent de tipul de jurnalism practicat, 
este informarea corectă a publicului. 
A fi jurnalist înseamnă a fi mereu co-
nectat la ceea ce se întâmplă în lume.

În ultima perioadă, a luat amploa-
re jurnalismul online. Acesta prezin-
tă avantaje economice și ecologice, 
prin faptul că jurnalismul online nu 
se tipărește, ci se păstrează într-un 
format virtual. Jurnalismul online 
înseamnă, de asemenea, un mod di-
ferit de tratare a informaţiei și un mod 
diferit de organizare a conţinutului. 
Câteva dintre trăsăturile care disting 
jurnalismul online de cel tradiţional 
au fost subliniate de Mike Ward în 
cartea sa Journalism Online. Structu-
ra nonlineară, link-urile, elementele 

care stimulează interactivitatea, sunt 
câteva dintre atributele principale care 
disting media online de alte tipuri de 
jurnalism. Printre caracteristicile jur-
nalismului online se numără caracte-
rul său imediat, posibilităţile multiple 
de punere în pagină, folosirea elemen-
telor multimedia, platformele flexibile 
de distribuţie, arhivarea, construcţia și 
receptarea nonlineară a conţinutului, 
interactivitatea și existenţa link-urilor. 
În presa scrisă,

jurnaliștii se confruntă cu limitele 
impuse de numărul limitat de pagini 
și de spaţiul alocat fiecărui domeniu și 
articol. În radio și televiziune, timpul 
este factorul limitator.

În presa online, paginile web sunt 
legate între ele, dar pot fi citite și in-
dependent, ceea ce, potrivit lui Mike 
Ward, mărește cantitatea și lărgește 
aria conţinutului informativ, precum 
și potenţiala audienţă. Internetul per-
mite, de asemenea, difuzarea infor-
maţiei în diferite moduri. Articolele 
pot fi publicate în pagina Web, trimise 
prin e-mail, în cadrul unui newsletter 
electronic, expediate către un telefon 
mobil sau incluse într-o bază de date 
în care pot fi căutate după cuvin-
te-cheie. Internetul permite ca textul, 
elementele audio și video să fie combi-

nate într-un mediu unic. 
Spre exemplu, poţi auzi 
relatarea martorului la 
un eveniment, în timp 
ce citești știrea jurnalis-
tului.

Spre deosebire de ci-
titorii presei tradiţionale 
(pe hârtie), utilizatorii si-
te-urilor de știri pot con-
sulta articolele publicate 
anterior, care sunt dispo-
nibile, iar articolele la zi 
pot conţine link-uri că-
tre materialele relevante, 
care există deja în arhivă. 

Cei care, de multe ori, au pierdut timp 
preţios într-o bibliotecă sau arhivă, în 
căutarea unei informaţii, vor aprecia 
această trăsătură a Internetului.

Un alt avantaj al Internetului este 
faptul că permite utilizatorului să 
interacţioneze cu furnizorul infor-
maţiei (spre exemplu prin e-mailuri 
trimise jurnaliștilor, în care cititorii 
oferă propria lor perspectivă asupra 
articolelor sau chiar inserează noi in-
formaţii). Utilizatorii au, de asemenea, 
posibilitatea de a comunica între ei, 
prin pagini de mesaje de la cititori sau 
forumuri virtuale, unde pot discuta 
pe marginea articolelor și reacţiona 
la ceea ce scriu jurnaliștii. 

@ Petrică Butuc
„Monitorul de Vrancea”

@ Doina Drăguţ
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Presa online, în papucii sinergici Presa online, în papucii sinergici 
ai unor universuri consonante…ai unor universuri consonante…

O fensiva continuă a cogniției, 
internetul, spațiul cibernetic, 
înalta tehnologie, tehnologia 

informației (îndeosebi, prin produsul 
ei esențial, computerul), inteligența 
artificială și, peste toate, eterna con-
flictualitate inter și intra-umană au dus 
și au adus societatea oamenilor într-un 
punct critic, din care, sau după care, 
s-ar deschide n universuri infinite, sau 
ele, aceste sau acele universuri, care se 
învârtesc în jurul nostru precum pla-
netele în jurul Soarelui și stelele în jurul 
unor megastele din galaxiile Marelui 
Univers, s-au hotărât, în fine, să adu-
că și la noi, aici, pe Pământul nostru, 
al oamenilor, într-un mod încifrat și 
contagios, mesajul lor interstelar, așa 
cum o face, spre exemplu, Uniunea 
Europeană pentru statele ei satelitare, 
unele dintre ele  invizibile ca istorie, 
valoare, formă și conținut. 

Această frază lungă și îmbârligată, 
precum siajul unei balene albastre în 
Oceanul semi-dezghețat din Sud, este, 
sau ar putea fi, un fel de preludiu, în 
abstract, la posibila destrămare a unui 
mit – mitul „câinelui de pază al demo-
crației”, presa, mitul soldatului etern 
din garda de onoare a Adevărului –, 
care și-au cam trăit traiul și iluzia că 

ar fi fost ce i s-a spus, i se mai spune și 
își tot spune că a fost ceea ce este și că 
este ceea ce a fost. 

Toate reperele de bază ale cava-
lerilor unui adevăr aproape absolut, 
cândva idealizat și zeificat (desigur, 
ca într-un teatru al absurdului), toa-
te punctele de sprijin ale acestui mit 
al cavalerilor cuvântului scris, vorbit 
sau exprimat prin imagine, deși nici-
odată n-au fost ocolite de furtuni, se 
năruiesc azi, încet dar sigur, nu doar 
prin ofensiva ticăloșiei și hidoșeniei 
minciunilor în care supraviețuiesc, de 
milenii, oamenii, ci tocmai prin clama-
rea libertății absolute a cuvântului și 
abstractizarea și fluidizarea adevărului. 

Astfel, multiplicarea, uzura și, în 
același timp, păruiala cuvintelor, ajun-
se la entropie aproape zero, se pare că 
sunt pe cale de a-și epuiza resursele in-
terne de mișcare, de generare a acelor 
tensiuni din care se hrănesc mișcarea, 
ființa și ființarea civilizației umane și 
chiar a ființei umane. 

Același univers 
și, totuși, altul

Astăzi, există cvasi-convingerea 
sau, mai degrabă, iluzia că Internetul, 

rețeaua, IT-ul și tot arsenalul implicit, 
explicit sau contingent asigură, pe de 
o parte, o informație consistentă și în 
timp real și, pe de altă parte, un sistem 
comunicațional coerent, permanent, 
mai mult sau mai puțin transparent, 
dar foarte rapid și foarte eficient. Ceea 
ce este, în mare parte, adevărat. 

Desigur, lumea merge înainte, iar în 
avangarda acestei mișcări se află teh-
nologia, știința și creația. Presa a fost, 
dintotdeauna, nu numai un purtător 
extrem de eficient de informație – este 
rațiunea ei e a fi – ci și un creator de 
informație, un mediator între faptul de 
viață și cunoașterea lui, între ceea ce fac 
oamenii și ceea ce trebuie să afle și să 
știe oamenii despre ceea ce ei înșiși fac. 
Cel puțin, așa se iluzionează jurnaliștii 
și toți slujitorii calificați ai comunicării 
prin cuvântul scris, vorbit sau însoțit, 
întărit sau substituit de imagine.  

Relația aceasta complicată, și nu 
totdeauna ușoară și comodă, se pare că 
este una care se află la baza construc-
ției deopotrivă sublime și dramatice a 
civilizației oamenilor. Ei, bine, rețeaua 
comunicațională (și nu numai comu-
nicațională, ci și generatoare de efect 
descoperitor și, deopotrivă, devastator) 
revoluționează pur și simplu modul de 
a trăi al oamenilor. Ieri, cetățeanul aș-
tepta în liniște jurnalul, îl citea pe înde-
lete, la cafenea sau în pridvor, rumega 
știrile, mai ales când erau scrise adânc, 
și le comenta cu vecinul său sau cu 
oricine altcineva la un pahar de vorbă 
sau de necaz. Azi, tot omul stă în fața 
ecranului sau a smartfone-ului și află 
în timp real ce se întâmplă prin lume. 
Adică ce i se spune sau i se arată că se 
întâmplă. Adică tot așa ca întotdeauna. 
În același univers și, totuși, în altul.

Ieri, jurnaliștii erau pe alese. Inteli-
genți, culți, trecuți prin școli, capabili 

să scrie, să zbenguiască și să concen-
treze în texte interesante, purtătoare de 
informație, cuvintele. Ei erau argintul 
viu al știrii, al noutății, al informației. 
Era greu să devii jurnalist. Era însă 
și mai greu să rămâi jurnalist, să gă-
sești mereu cuvintele potrivite, să nu 
te autopastișezi, să ai tot timpul zvâc, 
să arzi, să nu te epuizezi niciodată. Și, 
mai ales, era greu să fii liber, obiectiv, 
imparțial. Mulți nu reușeau să reziste 
tentației de a nu se sustrage influențe-
lor de tot felul. Dar unii reușeau. Jur-
naliștii și redacțiile aveau monopolul 
scrisului, al comunicării publice etc. 
Sau poate doar se iluzionau că îl au. 
Interesul și banul au fost, și ieri, ca și 
azi, coordonatele oricărei puteri și vec-
torii cei mai sofisticați ai informației, 
ai nedeterminării înlăturate și chiar ai 
gurii târgului. Dar presa era -sau părea 
a fi - mereu câinele care latră și mușcă, 
spaimă și speranță, vorbă și cuvânt. 

Comunicarea directă, 
în pas de marketing
Din păcate, epoca aceea a cam tre-

cut. Așa cum a trecut, cum se crede 
că a trecut, și epoca romanței, a sensi-
bilității, a romantismului și a înțelep-
ciunii. Fără a diminua formal nimic 
din valorile presei, epoca modernă, 
cea de consum și post-consum, cea 
a începutului cognocivilizației, ope-
rează mutații substanțiale și în modul 
de a face presă. E drept, presa a fost 
întotdeauna un soldat credincios și, 
câteodată, chiar un general fălos în 
acest veșnic război – și prin cuvinte 
– al oamenilor contra oamenilor, dar 
parcă mai păstra câte ceva din onoarea 
și demnitatea scrisului, a exprimării și 
apărării adevărului adevărat. 

Azi, rețeaua și noile mijloace de 
realizare a produsului jurnalistic sau 
cvasi-jurnalistic, se pare că trec în deri-
zoriu truda pe crearea de text inteligent 
și îndelung elaborat, de produs auditiv 
și/sau vizual, pe șpalt sau la gura rotati-
vei, și aduc în prim-plan vectorii direcți 
către publicul-țintă, în primul rând, în 
calitatea lui de consumator și, abia după 
aceea, în calitatea lui de gânditor, de 
cunoscător, de om al cetății și al ome-

nirii. Corporațiile, băncile și întregul 
sistem al așa-zisei societăți deschise, al 
societății de consum și post-consum au 
adus, prin intermediul rețelei și înaltei 
tehnologii, spiritul comunicării direc-
te, de marketing, al reclamei și captării 
consumatorului, prin fel de fel de uni-
versuri consonante. 

Obiectivul politic, economic, fi-
nanciar, educațional, strategic, opera-
țional și tactic al acestui tip de socie-
tate (expresie concretă a unui nou tip 
de civilizație – civilizația de consum, 
civilizația alienării endemice) este 
accelerarea informației de marketing 
până la crearea dependenței totale de 
produs și, pe această bază, crearea unui 
comportament de consum, de depen-
dență consumatoristă. Omul, azi, este 
complet depășit și suprasaturat, chiar 
agresat și terorizat de o ofertă insis-
tentă, diversificată, contaminantă și, 
într-un fel, chiar virusată. 

Într-o astfel de societate, valoarea 
omului nu constă în nivelul lui de cul-
tură, în cunoștințele și abilitățile lui, ci 
în măsura în care răspunde și cores-
punde cerințelor calității de consuma-
tor și, legat de aceasta, și a aceleia de 
consumator de credite bancare. Omul 
modern, omul societății de consum, 
trebuie să fie neapărat îndatorat (de-
pendent de credite) și consumator. 
Chiar și producătorul trebuie să fie și 
să devină în permanență dependent 
de credite (deci, dator) și de consum 
(deci, consumator).

De aceea, și presa actuală, mai 
exact, media actuală, în toate forme-
le, formulele și componentele ei, tre-
buie să răspundă noilor cerințe. Din 
acest motiv (dar și din altele care țin 
de resetarea comunităților umane și a 
trebuințelor acestora, de fenomenul 
migraționist și, în general, de dina-
mica economică și socială din ce în 
ce mai accelerată și extrem de fluidă 
și de complexă), meseria de jurnalist 
cunoaște o nouă reconfigurare, poate 
cea mai interesantă și, într-un fel, cea 
mai dramatică dintre toate. 

Arsenalele unei noi ere
Dintotdeauna, jurnalismul a fost 

o meserie interdisciplinară, o meserie 
cu obiectul muncii în lumea geniilor, 
a elitelor, a palatelor și bordeielor, a 
producătorilor și consumatorilor de 
orice fel, dar și în lumea interlopă, în 
cea a răufăcătorilor și criminalilor etc., 
adică peste tot unde sunt oameni care 
gândesc, care trudesc, care fac legi, 
care respectă sau încalcă aceste legi, 
adică peste tot pe Terra și, dacă va fi 
cazul, și dincolo de ea. 

De aceea, toate formele cunoscute 
de a face presă (scrisă, radio, televizi-
une, socială, privată, de stat, de grup, 
profesională, culturală, economică, 
politică, educațională etc.) trebuie să-
și adapteze arsenalele la noua eră, la 
era cibernetică, la era cognitivă. 

@ Gheorghe Văduva

F pag 14
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Astăzi, statele, dar și marile trusturi 

de presă, marile agenții, marile jurna-
le și chiar marile posturi de radio și 
mai ales televiziunile sunt nevoite să 
se adapteze noilor condiții, generate 
nu numai de cerințele societății de 
consum și ale viitoarei cognocivili-
zații, ci și de noua eră tehnologică și 
informațională, de apariția spațiului 
cibernetic, a pericolelor, amenințărilor 
și riscurilor legate de acesta, precum și 
de noile trebuințe de informare și de 
cunoaștere ale oamenilor. 

E drept, dincolo de aceste cerințe 
obiective ale unei societăți în mișcare, 
care duc lumea înainte, spre era cog-
nitivă, acționează și grupurile de sub 
linie, marile identități obscure, marii 
manipulatori, marile minciuni, marile 
interese dominatoare, multe dintre ele 
perverse și chiar criminale și multe, 
multe altele.  

Astăzi, mai mult ca ieri, cuvântul 
pare a fi cât se poate de liber, chiar 
criminal de liber. Comentariile care 
se fac pe site-uri la unele articole din 
presa on line sunt atât de diversifi-
cate și de scăpate de sub orice con-
trol, încât ai impresia că te afli în cel 
mai cumplit război al veninului din 
cuvinte, ale rărunchilor putreziți, ai 
maidanelor și ai suburbanului. Pro-
babil, cu timpul, asemenea enormități 
de vor diminua sau vor dispărea, dar, 
din dorința de a avea cât mai mulți vi-
zitatori și cât mai mulți comentatori, 
unii manageri de site, încă le tolerea-
ză. Este o etapă care se va estompa cu 
timpul. Oamenii vor înțelege – toți 
sau aproape toți – că libertatea cuvân-
tului include, în mod obligatoriu, în 
mod absolut necesar, în mod vital, și 
responsabilitatea folosirii lui… 

…La ora actuală, în fiecare unitate 
(identitate) politică, economică, socia-
lă, educațională și militară etc., de stat 
sau privată, există un compartiment 
de relații publice, care are, între altele, 
și atribuții redacționale, sau, oricum, 
de pregătire și gestionare a informației 
publice destinată mediei și nu numai. 
Spre exemplu, în fiecare bază militară 
americană, există un compartiment de 
publics affaires, care are, în principiu, 

două atribuții esențiale: managemen-
tul informației publice și redactarea 
unor publicații de informare inter-
nă sau zonală. Specialiștii din aceste 
compartimente – care sunt jurnaliști 
militari, în acest exemplu – pregătesc 
și verifică orice informație destinată 
spațiului public. Inclusiv cuvântul 
comandantului la diferite evenimen-
te care se desfășoară în spațiul public 
este pregătit de acest compartiment 
(după indicațiile comandantului), sau, 
în situația în care comandantul vrea și 
poate să și-l pregătească singur, este 
verificat de acest compartiment. Acest 
compartiment funcționează însă și ca 
redacție, întrucât, cu sponsorizări din 
afară, redactează și o publicație desti-
nată bazei militare respective sau unui 
public mai larg. 

Ei, bine, aceste compartimente de 
relații publice există în toată lumea, 
sub o denumire sau alta. Ele sunt for-
mate din jurnaliști (care sunt și specia-
liști în domeniul în care lucrează) și nu 
fac altceva decât să intermedieze sau 
să asigure accesul presei scrise, radio, 
tv, clasice sau on line, la informația 
respectivă.

Fiecare corporație de pe Terra pre-
gătește și difuzează, pe toate canalele 
posibile (presă scrisă, radio, televiziu-
ne, mediu on line) produse jurnalistice 
(scrise, audio, tv etc.) unde prezintă 
produsele pe care urmează să le scoa-
tă la vânzare sau pe care le produce. 
În același timp, elaborează și pune în 
operă strategii de marketing și, în ge-
neral, desfășoară o acțiune mediatică 

multifazică, multirol, de un înalt pro-
fesionalism jurnalistic. 

Practic, o identitate care nu are 
politici și strategii comunicaționale 
coerente, inteligente și operaționale, 
nu este vizibilă, deci nu există. Așa fac 
și instituțiile statului care își înțeleg și 
își respectă rostul, și cele din mediul 
de asistență socială, și cele din mediul 
educațional și cele care asigură apă-
rarea, securitatea și ordinea publică. 

Aceste structuri mediatice ar trebui 
să fie încadrate cu jurnaliști de profe-
sie, de preferat și cunoscători sau chiar 
specialiști în domeniu în care lucrea-
ză, așa cum trebuie să fie încadrate 
și redacțiile. Aceștia pot fi procurați 
din mediile respective, așa cum fac și 
armatele pe filiere indirecte. De exem-
plu, un absolvent a unei facultăți de 
cibernetică poate deveni membru în-
tr-un compartiment militar de apărare 
cibernetică, după absolvirea unui scurt 
program de pregătire militară generală 
și specifică acestui domeniu.  

Necesara cultură 
a reţelei

Publicațiile actuale, care apar în 
sau și în mediul on line, au, sau pot 
avea, mai multe opțiuni între care se 
situează și următoarele: 
l încărcare (de regulă, a fiecărui 

articol) pe rețele de socializare;
l încărcare pe site a formei pdf, 

cu coperte, a publicației deja tipărite 
(oricum, în tipografie, se trimit co-
perțile asamblate și conținutul, adică 

forma printabilă, de regulă, pdf, dar nu 
numai, a publicației respective); este o 
formă hibrid, folosită azi pe larg, prin 
care se păstrează, practic, toate carac-
teristicile formei tipărite și, de aceea, o 
astfel de formulă este nu numai utilă, 
ci și necesară în această etapă, întru-
cât o publicație trebuie să-și păstreze, 
și în format on line, grafica, valoarea, 
frumusețea și personalitatea; 
l încărcare, pe articole pdf, în baze 

de date și, mai ales, în baze internațio-
nale de date (BDI);
l încărcare (de regulă, pe articole) 

în alte formate (html, txt, document 
HMA, text open document etc.); 
l încărcare, pe articole (Word, pdf, 

html etc.) în diferite directoare (fol-
der), în situația în care revista are un 
site doar pentru ea, concept în acest 
fel etc. 

Publicarea în mediul on line nu este 
totuși haotică și lipsită de orice moda-
litate de control și evaluare, ci, dim-
potrivă, având o vizibilitate extrem de 
mare (practic, în toată lumea), exigen-
țele sunt foarte mari și cotele de impact 
deosebit de importante. Totuși, după 
părerea noastră, presa on line, în mă-
sura în care putem vorbi de o astfel de 
presă sau numai de o ramură a ei, nu 
are aproape nicio valoare, dacă nu exis-
tă și presa tipărită. Parfumul cernelii de 
tipografie, simțirea hârtiei jurnalului 
în degetele iubitoare de foaie de ziar și 
de filă de carte, savurarea informației 
în liniștea lecturii la lumina ce cade 
pieziș pe cuvintele care joacă în șaua 
cuadraților nu vor dispărea din când 
din mintea și trebuința consumatorilor 
de carte și de jurnal.  

E drept, la ora actuală Internetul, 

deși este încă haotic și extrem de re-
dundant (apar sute de mii de variante 
ale unei informații, care generează nu 
numai enervarea, ci permit și dezinfor-
marea, pierderea în hău sau rătăcirea 
intempestivă), începe, totuși, să ofere 
și modalității ceva mai eficiente de ac-
ces direct și chiar rapid la informația 
căutată. În acest sens, este necesară, 
pentru căutătorul și consumatorul de 
informație și de produs jurnalistic on 
line, o cultură în ceea ce privește rețea-
ua și efectele ei. 

Iar, pentru capacitarea, judecarea 
și evaluarea activității jurnalistului on 
line, există suficiente repere și, mai 
ales, destule criterii obiective, întrucât 
produsul jurnalistic este nu numi în 
văzul întregii lumi, ci și la îndemâna 
specialiștilor și, mai ales, a… cârco-
tașilor. Iar de ăștia n-ai cum să scapi. 

P resa a devenit, ca prietenia, mai 
mult virtuală. Jurnalismul nu se 
mai face cu școală – nici măcar 

cu experiență. 
Gazetăria a coborât de pepiedestal, 

amestecându-se printer plebei (rog să 
nu se ia sensul peiorativ al cuvântului). 
Iar efortul documentării „la firul ierbii” 
se disipă în teren și se întregește ca un 
argint-viu înapoi în presă. 

Oamenii au acum telefoane cu ca-
mere video sau camere video de bord, 
ce surprind realitatea în locul unui 
jurnalist care nu poate fi ubicuu, în 
orice colț de lume. Jurnalismul pentru 
cetățeni a căpătat deci și sensul invers 
– cetățenii pot fi parte din jurnalism, 
surprinzând frânturi de realitate, adu-
cându-le la cunoștința opiniei publice, 
expunând moravurile și, eventual, ob-
ținând o rezolvare a unei probleme, la 
presiunea presei și a opiniei publice.

Astfel că granițele spre accesul la 
informație s-au spulberat, forțate de 
progresul tehnologiei, de comprimarea 

timpului, de mărirea vitezei fluxului de 
știri care trebuie „fabricate” încontinuu. 
Lumea nu mai are răbdare să aștepte 
ziarul de a doua zi ca să afle ce trebuie 
să știe azi, chiar ieri, dacă se poate. 

Ziarul și-a făcut site, ziariștii și-au 
făcut site, căutând propria platformă 
de exprimare, ziaristul și-a făcut blog 
ca să-și aștearnă gândurile, viziunea și 
„să nu mai fie sclavulunui patron”, ci „să 
devină propriul patron“. Depinde de as-
pirația fiecăruia la credibilitate pentru 
a-și masca parti-pris-urile, sub titlul de 
„independent” și sub acoperirea unui 
contract de publicitate, marcat sau nu 
ca atare. 

Evident, nu orice scriitor pe blog 
sau pe site se poate numi jurnalist. Te 
implicit în viața comunității? Faci mai 
mult decât să numeri sirenele care trec 
pestradă? Cauți hibele societății, îi des-
coperi nestematele? Le pui în valoare? 
Cauți să reprezinți și să ajuți omul de 
rând, neînsemnat, dezinteresat, la fel de 
dedicat precum o faci interest pentru 

un om cu potență financiară? Sau îți 
promovezi doar partenerii de contract, 
servindu-le interesele, până la expirarea 
înțelegerii, după care întorci armele? 

Altfel spus, alegem calea aceasta de 
comunicare – propriul blog, propriul 
site, propria publicație – doar pentru a 
ne satisface ego-ul? Atunci nu „PRESA” 
este cuvântul care te definește, căci nu 
treci de primele două litere și rămâi la 
„PR”. 

Când vei apăra un om fără putere în 
ciocnirea cu autorități obtuse și absur-
de, când vei ajuta un om fără sprijin să 
se ridice și să depășească un obstacol 
al societății, când vei îndrepta un pas 
strâmb spre binele comunității – atunci 
vei putea spune că faci JURNALISM. 

Sub orice formă – scrisă sau au-
dio-vizuală, tipărită sau online.

Aceasta trebuie să fie PRESĂ, nu PR.

Presă sau doar PR Presă sau doar PR 
în liberalizarea mass-media?în liberalizarea mass-media?

@ Sînziana Ionescu 
UZPR Constanța
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Presa online, un fenomen Presa online, un fenomen 
care a luat amploarecare a luat amploare

Jurnalismul online. Jurnalismul online. 
Organizare și încadrareOrganizare și încadrare

D ezvoltarea tehnologiei, ex-
tinderea reţelei de internet și 
creșterea calităţii serviciilor 

oferite de furnizorii de semnal, apa-
riţia unor terminale din ce în ce mai 
accesibile ca preţ care pot să se co-
necteze la internet au făcut ca presa 
online să ia un avânt serios în ultimii 
ani. Dacă ne referim la situaţia exis-
tentă în judeţul Arad, unde au mai 
rămas două ziare judeţene de limbă 
română și unul regional de limbă 
maghiară, care au, la rândul lor, și o 
variantă online, numărul site-urilor 
de știri este de cinci ori mai mare, 
majoritatea aparţinând unor jurna-
liști care au decis să lucreze pe cont 
propriu.

Cum a fost posibil așa ceva? În 
primul rând, trebuie spus că pre-
sa online presupune costuri mult 
mai mici decât presa tipărită, fiind 
eliminate cheltuielile cu paginaţia, 
tiparul, distribuţia și o parte din 
cheltuielile de personal, pentru că 
un ziar de calitate nu poate fi scos 
cu trei oameni, spre exemplu, dar un 
site poate funcţiona și dacă o singură 
persoană se ocupă de el. Sigur, apare 
problema calităţii, pentru că nu orice 
site poate intra în categoria „presă 
online”, chiar dacă se pretinde a fi 
un site de știri.

Pe de altă parte, trebuie spus că, 
spre deosebire de presa tipărită, pre-
sa online permite o informare mai 
promptă a cititorilor, uneori chiar 
în timp real, conţinutul putând fi 
reactualizat ori de câte ori situaţia 
o impune și o permite, de aseme-
nea, difuzarea de materiale audio și 
video, ceea ce presa tipărită nu are 
cum să ofere. Din acest punct de 
vedere, presa online se aseamănă 
foarte mult cu cea audiovizuală. În 
plus faţă de aceasta, online-ul permi-
te oferirea de conţinut scris. Trebuie 
spus, însă, că ambele au niște limite 

impuse de existenţa sau inexistenţa 
semnalului audio, audio-video, re-
spectiv a semnalului de internet, dar, 
spre deosebire de presa tipărită, care 
poate fi citită doar acolo unde ajunge 
difuzarea, cea online este accesibilă 
pentru cititorii de pe întreaga plane-
tă, la un click distanţă.

De asemenea, se poate spune că 
presa online este mult mai ecologică, 
nefiind nevoie de un suport de hârtie 
pentru informaţiile oferite cititorilor, 
iar arhivarea se face mult mai ușor.

Apare însă o întrebare: orice per-
soană care își face un site și se apu-
că de scris sau postat se poate numi 
ziarist? Răspunsul este simplu: NU. 
Pentru că, după cum scriam mai 
sus, nu orice site poate fi considerat 
ca făcând parte din categoria presei 
online. La fel ca un ziar, o publicaţie 
online trebuie să aibă credibilitate, 
care nu poate fi obţinută prin publi-
carea fără discernământ a tot felul de 

informaţii și fără respectarea unor 
reguli de deontologie profesională. 
Deci, este nevoie de cineva care să 
facă o sortare, o analiză, să verifice 
autenticitatea unei știri, să o redac-
teze. De altfel, și site-urile de știri, 
chiar dacă pot să aibă un personal 
redus numeric, funcţionează de re-
gulă după principiile după care func-
ţionează o redacţie de ziar. Există o 
anumită ierarhie, redactorii se ocupă 
de anumite domenii, colaborează în-
tre ei, împrospătează zilnic conţinu-
tul și filtrează informaţiile pe care 
le obţin, pentru că fără un filtru am 
avea doar o multitudine de publicaţii 
care în loc să informeze ar răspândi 
tot felul de zvonuri și povești sen-
zaţionale, povești care nu au nicio 
legătură cu realitatea.

@ Lucian Şerban (ARQ) 
UZPR Arad N e place sau nu, jurnalismul 

online este deja prezent pe 
firmamentul formelor de 

comunicare în masă și există chiar 
tendința ca el să se impună, în de-
trimentul celui clasic. Ca și web-ul, 
jurnalismul online e o idee simplă, 
la ora aceasta el fiind cel mai la în-
demână canal jurnalistic. La prima 
vedere, oricine poate face jurnalism 
online, dar lucrurile nu stau chiar  
așa.  Ne-am obișnuit deja să vedem 
pe Facebook felurite însemnări, 
care  de care mai năstrușnice. 
Orice pot fi ele, numai jur-
nalism nu se pot numi!  De 
precizat, jurnalismul online 
presupune, înainte de toate, 
a ști să faci bine jurnalism 
propriu-zis! (stil publicistic, 
exprimare specifică,  scriere 
corectă, cunoaștere perfectă 
a sensurilor cuvintelor etc.).

Un brand jurnalistic se 
poate consolida pe o platfor-
mă foarte solidă: un conținut 
temeinic organizat, ceea ce 
înseamnă o marfă situată la 
anumite standarde jurnalis-
tice. Acest conținut poate fi 
creat de jurnaliști și el poa-
te fi orientat pe orice canal 
media, iar ceea ce rezultă se 
numește jurnalism. Când 
spui CNN sau BBC nu te referi ne-
aparat la un canal, ci la un standard 
de conținut, la o garanție a calității 
conținutului, indiferent de platfor-
ma pe care acesta este distribuit. 

Observăm că ziarele tipârite sunt 
tot mai puține pe piețele de difuza-
re a presei. Desigur, argumentul 
„online” nu stă – încă – în picioa-
re când vorbim de dispariția unor 
asemenea publicații. Ele nu mor 
fiindcă au apărut site-urile online, 
ci mai degrabă pentru că nu știu să 
se reinventeze, ori să se regenereze 

prin noi cerințe la profilul respectiv.  
Calitatea conținutului nu se poate 
revitaliza decât printr-un marketing 
sănătos, printr-un conținut atractiv, 
cu o problematică  de actualitate și  
de interes general.

Presa scrisă și jurnalismul clasic 
de calitate tind să rămână tot mai 
departe de noi în zilele acestea. Fap-
tul apare firesc, dacă avem în vedere 
că printr-un simplu clik găsim rapid 
orice știre din orice colț de lume. În 
asemenea circumstanțe, decăderea 

jurnalismului, a presei clasice în 
general, apare oarecum evidentă. Și 
astfel, jurnalismul online prinde tot 
mai puternic contur și este de pre-
ferat jurnalismului din presa scrisă.

În plus, jurnalismul online pre-
zintă avantaje economice (hârtie, 
tipărire, difuzare etc.) și ecologice 
(păstrat într-un format virtual, ne-
tipărit), adică sunt înlăturate o serie 
de cheltuieli tot mai greu de achitat 
în presa scrisă, ceea ce  jurnalismul 
online exclude, aici rămânând doar 
hoasting-ul, fapt ce reprezintă o 

sumă infimă. Informația redată de 
publicația online este mai eficientă 
decât cea din presa scrisă, deoarece 
poate conține fișiere audio și video, 
devenind mai expresivă. Între redac-
tor și cititor se poate menține un fe-
edbak mult mai eficient. 

Un alt argument: informațiile on-
line sunt mai bine arhivate și stocate, 
într-o bibliotecă virtuală, ele putând 
fi accesate ulterior oricând, de către 

oricine. Ziarele online 
pot conține mai multe 
informații și pot fi ac-
cesate oricând, gratis, 
într-un mod rapid, 
cititorul poate să se 
documenteze despre 
un anumit eveniment 
consultând și articole 
precedente.

Organizatoric, jur-
nalismul online presu-
pune punerea în ordi-
ne a câtorva probleme 
administrative ușor de 
rezolvat: procurarea 
(stabilirea) unei plat-
forme/domeniu prin 
RoTLT,  indexarea lui 
în contextul Google, 

un site, conlucrarea cu un  IT-ist, 
pentru tehnoredactare conținut, titlu. 
Stabilirea corpului de redactori, co-
laboratori, sistem de reclame, spon-
sorizări etc. 

De ce, totuși, jurnalismul online 
– atât de eficient, din multe puncte 
de vedere – nu ocupă încă poziția 
de prim-plan? Înainte de toate, cre-
dem, pentru caracterul său subteran, 
nevăzut, din cauza lipsei de contact 
permanent cu vizualul. Timpul va 
lămuri, fără îndoială, această pro-
blemă.

@ Ioan Stoica - Buzău
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„De la ce blog ești?”„De la ce blog ești?” Ziarist sau Ziarist sau 
scrib de ocazie?scrib de ocazie?

T ema supusă atenției ne duce 
implicit la o dilemă mai ve-
che ce ține de viitorul presei: 

print sau online?
Statisticile sunt evidente, reali-

tatea așișderea, de la o lună la alta 
dispar publicații tipărite, cert este că 
ziarul în format clasic prezintă de-
acum interes doar pentru persoanele 
încă nealfabetizate cu digitalul, vii-
torul, vrem noi sau nu, ține de zodia 
internetului, deci și de presa online. 
Peste zece-douăzeci de ani, chioșcu-
rile de ziare vor dispărea sau vor 

primi alte destinații. Bunăoară, în 
2018, conform Institutului Național 
de Statistică, ponderea utilizatorilor 
de internet cu vârste cuprinse între 
16-17 ani a crescut, la noi în țară, cu 
5,3 puncte procentuale, ajungând la 
11,7 milioane de persoane.

Deci, internetul, implicit presa 
online, nu mai este un fenomen, ci 
o realitate. Întrebarea este în ce mă-
sură cel ce scrie la un site sau blog 
se poate identifica cu tipologia zia-
ristului profesionist, pe care îl socot 
pe cale de dispariție odată cu presa 
tradițională.

În primul rând, trebuie să facem 
cuvenita delimitare între un blog și 
un site, sunt două identități diferite. 
Persoana ce scrie pe un blog nu poa-
te fi socotită profesionist în ale jur-

nalismului, pentru simplul motiv că 
acest instrument de comunicare nu 
se identifică cu structura unui ziar. 
Este, cu exagerarea cuvenită, o jucă-
rie, care poate fi modelată după un 
interes personal sau de grup. Site-ul, 
în schimb, poate deveni ziar online 
în urma unor cerințe: organigramă, 
structură, rubricizare, colegiul de 
redacție, dar, în primul rând, iden-
tificare prin ISSN. Și încă ceva: dacă 
o revistă sau o editură este acreditată 

științific din partea Consiliului Na-
țional al Cercetării Științifice, prin 
care se certifică valoarea produsului, 
de ce nu s-ar cota și site-urile cu ale 
lor produse? Și această certificare 
socot că ar trebui realizată de un 
departament specializat din cadrul 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, ca for decizional, având la 
bază un Cod deontologic al ziaristu-
lui online, regulamente și proceduri. 

Deocamdată, în aceste puzderii 
de site-uri, cu unele excepții, nu 
există ziariști profesioniști, ci con-
deieri ocazionali sau mercenari în 
ale scrisului, care comunică la co-
mandă politică sau la cerințele unor 
companii economice, aducând, pe 
această cale, mari prejudicii presei 
și limbii române.

@ Daniela Florian

A uzeam - și încă mai auzim des-
tul de des - această întrebare 
din partea „puternicilor zilei” 

o întrebare adresată în cel mai pur spirit 
al bășcăliei autohtone, care, desigur, și-a 
făcut un cuib și la nivelul politicii locale 
sau naționale. Ei amestecă monumental 
de prost noțiuni care țin de universul 
media digital, minimalizând grobian 
un fenomen care îi depășește. „De la ce 
blog ești?”, sunt întrebați de multe ori, 
în zeflemea, jurnaliștii, în încercarea, 
am spune stângace, de a-și crea un as-
cendent moral asupra gazetarului, care 
„mâzgălește” și el la un blog. Nu că s-ar 
pricepe acești aleși la diferența dintre 
blog sau vlog și publicație online, dar e 
mai convenabil să arunci în derizoriu 
munca și importanța socială a istorici-
lor clipei. Bagatelizarea jurnalismului 
electronic, însă, reprezintă chintesența 
încercării de bagatelizare a jurnalismu-
lui, deseori contondent, pentru cei din 
diferite funcții. 

Acum, revenind, este evident că între 
blog (sau varianta sa video, vlog), care 
este un jurnal personal online (denumi-

rea sa vine de la „web-log”) și publicație 
online este o diferență semnificativă. Si-
gur, mulți dintre jurnaliști, pentru mai 
multă libertate editorială, își fac un blog 
și scriu acolo comentariile sau eseurile 
lor. Dacă acești jurnaliști mai lucrează 
și într-o redacție nu ar fi o problemă să 
recunoști această persoană drept zia-
rist, dar dacă cineva care nu are nicio 
legătură cu mass-media își face în câteva 
minute un blog și publică acolo conside-
rațiile sale, ideile sau trăirile personale, 
e greu să consideri că persoana în cauză 
poate avea toate drepturile unui jurna-

list. Adică, acces la instituții, la confe-
rințe de presă, la acreditări, ș.a.m.d.. Pe 
de altă parte, înființarea de publicații 
exclusiv digitale ca niște platforme îm-
bogățite cu toate facilitățile digitale ale 
internetului a fost necesară, nu numai 
pentru că oamenii nu mai prea cumpără 
ziare tipărite, ci și pentru că reprezintă, 
prin caracteristicile multimedia, noua 
provocare a acestui mileniu. Publica-
țiile online ar trebui respectate pentru 
că pot avea mai mulți cititori/privitori/
ascultători decât o foaie obscură de pro-
vincie sau chiar una națională. O spun 

cu un anume regret, pentru că, în ce mă 
privește, m-am format în presa scrisă, 
cu mirosul ei inconfundabil de cerneală 
tipografică. 

Publicațiile online importante au 
propriile redacții, după modelul celor 
clasice, birouri, studiouri, jurnaliști îm-
părțiți pe secții și tot ce e nevoie pentru 
buna funcționare a entității media. Exis-
tă și publicații online cu redacții de mai 
mici dimensiuni, sau chiar cu echipe de 
jurnaliști care lucrează exclusiv online, 
își transmit materialele de pe teren și țin 
legătura cu coordonatorii tot online sau 
prin telefon. Considerăm că o publicație 
online autentică trebuie să aibă în spate 
o societate comercială, să lucreze cu con-
tracte, să plătească impozite, să constituie, 
în definitiv, o persoană juridică, un con-
tribuabil la fel cu întreprinderi similare 
din alte arii de activitate. Iar aici, diferența 
dintre o asemenea redacție și blog e una 
foarte mare. Chiar dacă uneori postări-
le pe blog devin extrem de populare, cu 
foarte mulți urmăritori, iar cei care le țin, 
așa-numiții „influenceri” devin extrem 
de cunoscuți fără a fi însă neapărat jurna-
liști. Noua întrebare, așadar, de tip para-
digmă, ar fi: „democratizarea informației 
sau dispariția mesajului jurnalistic?”. 

@ Daniel Botgros

T ransferul activității mass-media 
din zona activităților profesio-
nale tradiționale în cele actuale, 

pe care deocamdată le numim a fi „onli-
ne”, a început, în România, în 1997, când 
prima publicație ce avea să-și dubleze 
aparițiile din tipar, cu cele pe un site, 
era „Evenimentul Zilei”. Apoi, treptat, 
cotidianele, apoi periodicele, urmate de 
reviste culturale, sportive sau de  nișă, 
au dezvoltat interfața electronică a pu-
blicațiilor și abia mai târziu, după anul 
2000, site-rile au devenit fluide, adică 
puteau prelua și face vizibile orice știri, 
apărute chiar după renumita „oră de 

închidere a ediției”. Această sintagmă, 
acum, în 2021, devine perimată, desu-
etă, aproape necunoscută. 

Asistăm în acest moment la o înmul-
țire a numărului de site-uri pentru știri 
sau divertisment, pentru care lucrează 
mii de oameni, dar numai o parte este 
formată din  profesioniști, adică, fie ab-
solvenți ai unei facultăți de profil, fie ai 
alteia, dar cu abilități de comunicare re-
cunoscute, apreciate în mediul profesio-
nal, abilități ce formează personalitatea 
publică a autorului textului jurnalistic. 
Există și „modelul fără studii”, al spa-
țiului de exprimare liberă, ceea ce nu 

înseamnă că autorul (autorii) textelor 
sau materialelor montate (după filmare 
sau înregistrare audio) ar putea primi 
recunoaștere într-o organizație profe-
sională  mass-media. 

Libertatea de exprimare, dată chiar 
de Constituția României, nu este un 
drept de care se poate abuza, așa cum 
în orice principiu de drept se vorbește 
despre „abuzul de drept”. Din această 
perspectivă, evident, nu orice persoană 
care semnează și promovează public un 
text (opinie, relatare, interviu etc) deține 
calitatea de jurnalist! 

Din păcate, în România, funcționa-
litatea unui organism gen CNA (pentru 
radio, tv) nu poate fi identificată prin ra-
portare la presa scrisă (tipar sau online). 
Atunci, această analiză se cere a fi făcută 
din interiorul breslei, cu mare acuratețe. 

În România, chiar în Timișoara, 
există site-uri create de foști deținuți 
de drept comun, de persoane fără 
studii, persoane din lumea interlopă. 
Cum ar putea face parte din UZR? 
Sau pentru deținerea unui site, fără 
înregistrarea lui, oficial, ca site de știri, 
așa cum se cere prin Codul Etic în în-
treaga lume, cineva ar putea fi într-o 
organizație profesională de presă? Iată 
o retorică  de care avem nevoie! 

Poziția mea, ca jurnalist cu o expe-
riență de 30 de ani, în presa regională 
și națională, vizează criteriile de coop-
tare a noilor membri în Uniune, care 
trebuie să fie performanța profesio-
nală, calitatea scriiturii, a demersului 
jurnalistic, a respectării codurilor, mai 
mult decât platforma de exprimare. 
Aș mai adăuga devotamentul față de 
profesie. 

@ dr. Lia Lucia EpureJurnalistul, activistul, Jurnalistul, activistul, 
scriitorul, imitatorul...scriitorul, imitatorul...
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O perspectivă personală - O perspectivă personală - 
Jurnalism „clasic” sau online? Jurnalism „clasic” sau online? 

A m debutat în redacția unui ziar 
local, cotidian cu apariție print 
și am ajuns să practic azi jurna-

lism online, în fața calculatorului perso-
nal de acasă, respectând aceleași reguli 
de documentare și redactare pe care le-
am învățat în facultate și le-am aprofun-
dat prin experiență, fiind fidelă deon-
tologiei profesionale. Singura concesie 
pe care am făcut-o este doar în ceea ce 
privește spațiul redacțional, în sensul că 
acum, nefiind limitată de numărul re-
dus de semne dintr-o pagină de ziar ti-
părită (unde nu de puține ori conținu-
tul jurnalistic era diminuat în favoarea 
reclamelor comerciale), pot dezvolta pe 
larg subiecte importante, sub formă de 
reportaje, interviuri, cronici, recenzii. 
Așadar, nu mai trebuie să scriu pe scurt, 
„telegrafic” despre subiecte importante, 
cum ar fi, de exemplu, o cronică de tea-
tru, care nu poate fi tratată într-un sfert 
de pagină. 

În anul 2006, când am debutat în 
presa scrisă, în Constanța existau cel 
puțin șase publicații, cotidiene, în for-
mat tipărit, azi rămânând „pe barica-
de” doar trei. 

În ultimii ani, inclusiv publicații-
le care apăreau în format print au dez-
voltat foarte mult și varianta online, cu 
„știri de ultimă oră” sau „știri calde”, în 
scopul de a oferi informațiile momen-
tului, dar cu prejudicii aduse conținu-

tului jurnalistic (greșeli de ortografie și 
de punctuație, exprimări deficitare, in-
formații obținute în pripă, susceptibile 
de a fi eronate etc).

În contextul dispariției unor ziare, 
jurnaliștii cu experiență, buni profesio-
niști, obișnuiți cu rigorile unei publica-
ții scrise cu frecvență cotidiană, dar și 
cu avantajele online-ului, și-au creat si-
te-uri personale, de autor, prin interme-
diul cărora au continuat să-și facă „auzi-
tă” vocea, să informeze, să atragă atenția 
asupra problemelor cu care se confrun-
tă orașul, județul sau întreaga regiune. 

Celor trei publicații constănțene 
– „Cuget Liber”, „Replica” și „Ziua de 
Constanța”, rămase pe eșichierul jurna-
listic – li s-au alăturat un număr mare 
de site-uri, pentru a suplini nevoia de 
informație a publicului. Unele dintre 
acestea continuă munca de pionierat 
la „singular”, iar nu demult au apărut 
și acele site-uri care funcționează ca o 
redacție, în sensul că există o echipă de 
jurnaliști care acoperă diferitele rubrici, 
nu de mult consacrate într-o publicație 
scrisă, tipărită.

În acest fel se explică de ce jurna-
lismul online a început să prindă din 
ce mai mult teren la Constanța și pro-
babil că situația este comună pentru 
presa scrisă din România. Așadar, jur-
nalismul online (și acesta tot o formă 
de jurnalism scris, deoarece folosește 

cuvântul scris, chiar dacă suportul s-a 
schimbat) a apărut ca o reacție la dis-
pariția presei scrise și, implicit, la desfi-
ințarea/închiderea redacțiilor, dar și ca 
un efect al dezvoltării spectaculoase a 
noilor media.

Blog sau site?
În ceea ce privește diferențele dintre 

blog și site, trebuie făcute unele preci-
zări. Blogul are, la o primă vedere, un 
caracter de jurnal online și este deținut 
de o singură persoană, ce se intitulează 
blogger. Evident, articolele și informa-
țiile publicate pe un blog au un carac-
ter personal. Se folosesc din plin de o 
exprimare colocvială, gen „șuetă” și se 
fac la persoana întâi. Adesea, bloggerul 
face prezentare de produse, care poate 
fi, sau nu, reclamă, în articole de genul: 
„Ce cadou i-am făcut iubitei de Valen-
tine’s Day”. Unii bloggeri se axează doar 
pe prezentarea de produse, așa cum sunt 
blogurile de tip „beauty”, în care sunt 
prezentate produse de înfrumusețare 
ale unor branduri diferite. Există însă 
și bloguri care au, pe lângă postări pre-
cum cele de mai sus, articole în care se 
regăsesc informații utile, pentru publi-
cul  larg, de genul: „De ce acte ai nevoie 
ca să-ți schimbi cartea de identitate”, ar-
ticolul având la bază, chiar și de această 
dată, experiența personală. 

Spre deosebire de blog, site-ul are 
conținut obiectiv, în sensul în care ar-
ticolele sunt scrise în stilul consacrat, 
cu conținut care reflectă genurile pre-
sei: știre, interviu, reportaj, anchetă ș.a. 
Și aici se regăsesc articole la persoana 
întâi, dar acestea îmbracă forma editori-
alului. Materialele jurnalistice publicate 
pe site sunt de interes, au la bază o acti-
vitate de documentare, în ele se reflectă 
stilul autorului. 

Mai mult decât atât: față de jurnalis-
tul care lucrează la o publicație ce apare 
în format print, jurnalistul din mediul 
online a devenit și administrator de site, 
în sensul că el a preluat aceste atribuții, 
postându-și singur materiale jurnalisti-
ce și fotografiile, pe care le ajustează la 
dimensiunea necesară publicării pe site.

Studiu de caz 
Faptul că există tendința de a numi 

blog, platforma online cu un singur au-
tor, se pune și întrebarea „câți autori 
trebuie să aibă un site?”. Dau exemplu 
platforma online culturaconstanta.ro, 
unde sunt unic autor. Cele scrise mai 
sus, dar și în rândurile care urmează, 
infirmă această opinie, cum că un site 
cu un singur autor este blog. 

Să facem un scurt studiu de caz - 
culturaconstanta.ro a apărut pentru a 
suplini absența paginilor de cultură din 
publicațiile scrise/online, la Constanța 
nemaigăsindu-se decât doi-trei jurna-
liști de cultură care se ocupă, ocazional, 
de domeniul cultural. Ziarul la care am 
lucrat până în decembrie 2016 desfiin-
țase de ceva vreme pagina de Cultură, 
ediție print de care ajunsesem să mă 
ocup integral, și limitase drastic arti-
colele cu tematică culturală. 

După o scurtă perioadă de colabo-
rare la o altă publicație pe aceeași te-
matică, am creat, în mai 2018, site-ul 
culturaconstanta.ro în care publicul cu 
acces la internet să găsească informații 
la zi despre realitățile din oraș, struc-
turate pe rubrici: spectacole, concer-
te și recitaluri, expoziții, festivaluri și 
târguri, lansări de carte, simpozioane, 
conferințe, aniversări, tradiții și spiritu-
alitate, portrete, concursuri și premii, in 
memoriam, film, provocări, actualitate. 
Aceste rubrici reflectă, în mare măsură, 
activitatea instituțiilor publice de cul-
tură și a uniunilor de creație din oraș, 
județ, Dobrogea, în general, și uneori 
chiar și din țară. 

Motivul pentru care mi-am asumat, 
de una singură, acest proiect jurnalistic, 
este acela de a nu lăsa să se piardă în 
uitare evenimentele culturale ale ora-
șului, evenimente care nu au dispărut 
din interesul public. Dovadă numărul 

de accesări a site-ului culturaconstanța.
ro. Activitatea este voluntară, neremu-
nerată, o desfășor aproape zilnic, după 
terminarea programului de lucru la in-
stituția culturală la care sunt angajată.

Un semnal de alarmă
Revenind la jurnalismul online, aș 

dori să trag un semnal de alarmă referi-
tor la calitatea materialelor jurnalistice.

Dezvoltarea jurnalismului online 
permite, pe de altă parte, accesul la un 
număr extrem de mare de informații, în-
tr-un timp relativ scurt și o luptă surdă 
de genul „cine postează primul”.  În acest 
sens, este vizibil un fenomen care con-
stituie un semn de îngrijorare, ce afec-
tează imaginea jurnalismului, plagiatul 
pe care l-aș numi fenomenul „jurnalism 
coppy-paste”. Fenomenul „jurnalism co-
ppy-paste” constă în copierea integrală 
a unui comunicat de presă și semnarea 
acestuia de către un jurnalist. Se ajunge 
astfel la situația în care apar „n” artico-
le identice, în „n” publicații diferite, cu 
tot atâtea semnături - diferite. Sunt și 
site-uri care au rubrica intitulată „Co-
municate de presă“ sau jurnaliști onești, 
care preiau comunicatul ca atare, fără 
a-l semna. 

Mai mult decât atât, se ajunge și în si-
tuația neplăcută în care articolele de pre-
să ale unor jurnaliști, care au necesitat 
efort de documentare și timp de redac-
tare, devin „surse de inspirație” pentru 
alții, care copiază paragrafe întregi și le 
trec sub semnătura proprie. Afirmația 
poate fi probată, deoarece m-am con-
fruntat personal cu situații de acest gen, 
care mi-a produs amărăciune, consta-

tând nu de puține ori că articolele mele 
au devenit sursă de informație pentru 
alții, așa-zis jurnaliști, adepți ai fenome-
nului „jurnalism copy-paste”. Acest fe-
nomen se pare că nu este practicat doar 
de cei din presa online. Am regăsit frag-
mente din articolele mele de autor la jur-
naliști din televiziune, care au transmis 
informații păstrând exact aceeași topică 
a frazei. A fost mult mai comod pentru 
ei și astfel au făcut „economie de timp”. 

În cazul redacțiilor care au publicații 
print sau electronice, această situație este 
cauzată și de numărul din ce în ce mai 
mic al reporterilor, care trebuie într-un 
timp record să scrie un număr mare de 
materiale, pentru ca ediția print sau on-
line să fie gata la timp. 

Consider că această practică este un 
aspect îngrijorător, care afectează ima-
ginea jurnalistului profesionist din Ro-
mânia, în condițiile în care jurnalismul 
presupune o muncă de creație, iar activi-
tatea sa este circumscrisă legislației pri-
vind drepturile de autor. Sunt unele așa 
zise site-uri de autor care sunt realizate 
într-o proporție covârșitoare din astfel 
de materiale jurnalistice: comunicate de 
presă și articole în care apar „lipite”, des-
tul de stângaci, fragmente din materia-
lele jurnalistice ale colegilor.

Așadar, originalitatea și calitatea scri-
iturii jurnalistice ar trebui avute în ve-
dere atunci când se vorbește, în zilele 
noastre, despre presa scrisă, presa on-
line, despre radio sau despre televiziu-
ne și ar trebui să fie un criteriu esențial 
pentru a-i departaja pe cei care doresc 
să primească recunoașterea de jurnalist 
profesionalist, membru al UZPR. 

@ Mirela Stîngă
UZPR Constanța



22       UZP     NR.21  -  2021 NR.21 -  2021     UZP       23

DEZBATERE NAȚIONALĂ  SUSȚINUTĂ DE MEMBRI AI UZPR

@ Gheorghe Crișan
care poate să aducă plusvaloare unui fe-
nomen extrem de complex.

E un demers, chiar o misiune imposi-
bilă, pornind chiar și de la faptul că ideea 
de profesionalism poate fi destul de con-
troversată într-o breaslă în care acesta nu 
poate fi cuantificat în expresii numerice, 
în indicatori posibili de măsurat și în ter-
meni clari, sesizabili, care să poată fi ușor 
de acceptat.

Căci este vorba de o meserie influen-
țată de foarte mulți factori: de talent, de 
vocație, de știința exprimării, de inteligen-
ță, de cultură și de înzestrarea personală a 
celor care o practică, dar și de înțelegerea și 
viziunea fiecărui receptor asupra tematicii 
în discuție (chiar și, din păcate, de opțiunea 
politică) – dependențe care îndepărtează 
preocupările de profesionalizare de rezul-
tatele așteptate.

În plus, mai intervine – adesea decisiv – 
modul în care societatea percepe rolul și 
importanța mass-media, influențat sem-
nificativ de încrederea populației, benefi-
ciarul suprem, în ceea ce face și cum se face 
presă în România.

În fața acestei situații dificile, putem face, 
totuși, primii pași – dezbaterea responsa-
bilă a întregii problematici (inclusiv ape-
lând, chiar la mijloacele online), propunerea 
unor documente de referință (statut, cod, 
chiar lege a presei – alt subiect delicat – etc.), 
gândirea unui organism specific (în genul 
CNA) de control și de sancționare a dera-
pajelor, colaborarea cu marile rețele soci-
al-media, dar și cu organizațiile profesio-
nale internaționale, promovarea și stimula-
rea profesioniștilor, apelarea la formatorii 
instituționali dar și susținerea unor cursuri 
perfecționare, întărirea organizatorică a 
UZP și creșterea  prestigiului ei în comu-
nitățile în care activează etc.

Și nu în ultimul rând, manifestarea, sub 
diverse forme, a exemplului personal al fi-
ecărui membru UZPR, bazat pe asuma-
rea Codului deontologic (un adevărat Cod 
profesional) și a valorilor pe care le promo-
vează – Adevăr, Calitate, Loialitate, Obiec-
tivitate, Imparțialitate, Realism, Legalitate, 
Libertate, Responsabilitate, Integralitate, 
Integritate și Responsabilitate personală 
și socială.

Și, nu în cele din urmă, respectarea îndem-
nului mereu actual: Cinste și Gramatică!

Cititorul de ziare, Cititorul de ziare, 
între iluzie și realîntre iluzie și real
A devenit o modă metea-

hna autorităților alese 
pe sprânceană de a-și 

vărsa ofurile în reţeaua online! 
De o bună bucată de vreme, am 
pus bunele tradiţii gazetărești în 
cuiele din palma lui Hristos, pre-
textând că presa online reprezintă 
noul portret al jurnalismului. Ne 
îndoim că în varianta sa cosme-
tizată cu fibră optică, online-ul 
poate „mușca”  la fel de adânc din 
obiceiuri decăzute în moravuri, 
dar și din purtătorii  lor, de vreme 
ce vorbei care zboară „i se fâlfâie” 
de subiect, în timp ce  cuvântul 
scris rămâne încrustat în redactor, 
cititor, personaj și rubrică,  mărtu-
rie a talentului și implicării celui 
care semnează articolul.

Trăim într-o societate hibrid, 
pregătită să primească absolven-
ţii școlii hibrid, școală despre care 
știm că există, nu pentru că se 
învaţă în ea, ci pentru că are uși, 
ferestre și paznic. Atunci de ce  să 
nu perfecționăm cea mai eficientă 
formă de dialog cu neantul, ieftină 
ca  eugenia? E vorba de o parte a 
presei online, subtilă formă de a te 
sustrage cavalerește de la respon-
sabilităţile zilnice, pitindu-te după 
un  comunicat de presă cu multe 
lacune, pe care îi poți retrage cu 
un simplu click, dacă deranjează 
pe cineva, sau îl poți distribui ca 
pe un pliant electoral, dacă ţine 
la critici.

Asta în timp ce presa tradiţio-
nală funcționează cu ziar tipărit și 
varianta lui online. Unele „publi-
cații” se limitează numai la ediții 
online fără a-și asuma niciun risc 
(ne întrebăm: sunt ele probe de 
jurnalism autentic?). Mai mult, 
își pot retrage după bunul plac un 
articol sau altul, după ce au luat 

pulsul cititorilor ocazionali, apre-
ciat în cele mai multe cazuri după 
numărul înjurăturilor neaoșe. 

Până când vom tolera acest  
IARMAROC VIRTUAL în care 
neaveniţii își permit să scrie orice 
pentru că nu există nici un mod 
de a constata existența lor reală? 
Cu câteva excepții, nu poți bate 
la ușa redacţiei online și nu  poți 
pretinde cuiva să îţi răspundă. 
Pentru că și jurnalistul online e 
rarefiat ca ozonul, fără ecuson, 
carte de identitate, diplomă de 
licenţă și banchet de absolvire. 
Pentru că nimeni nu și-a asumat 
deschis condiția de jurnalist on-
line. Nu doar atât - are și el un 
chip, un public-ţintă, o obligație 
morală faţă de popor? L-a vizitat 
FISCUL, s-a destăinuit prietenilor 
cui îi face reclamă și pe ce bani? 
Ca să nu deschidem CARNETUL 
său de  muncă,  pentru că ne te-
mem că nu putem parcurge măcar 
un rând! 

Dacă am dreptate, să punem 
virgulă și să începem secerișul! 
Să separăm realul de iluzie, să ne 
debarasăm de postacii fără voca-
ție jurnalistică și să-i dăm uitării! 
Unele online-uri au „infectat” tru-
pul viguros al jurnalismului clasic, 
aruncând în aer conștiințe, valori 
și principii, ziarele viu colorate, 
șuetele la o cafea, de față fiind, me-
reu în lesa raţiunii, presa asumată, 
„câinele de pază al democraţiei”.  

Închei cu o întrebare legitimă: 
recunoașteți un singur confrate 
din presa online care ne poate  lă-
muri de ce online-ul este îndrep-
tățit „să ia fața” presei scrise, atât 
timp cât nu poate dovedi că își 
achită toate obligațiile către stat?

@ Florenț Mocanu
D ezbaterea fenomenului presei 

online este mai mult decât bi-
nevenită, chiar dacă pare, din 

anumite puncte de vedere, destul de 
tardivă…

Căci, fără îndoială, viteza de evolu-
ție a acestuia și amploarea lui pe plan 
mondial sunt copleșitoare, surprinzând 
pe cei obișnuiți cu ritmul clasic al presei 
scrise tradiționale, mai ales a celei din 
epoca tiparului.

În fapt, în momentul de față asistăm 
– pe diverse planuri – la o amplă bătălie 
pentru întâietate dusă la nivel de secun-
de sau minute, pe areale de nivel global, 
cu mijloace moderne, în care informa-
ția / mesajul ajunge aproape instanta-
neu în orice colt al lumii.

Nu voi evidenția aici atuurile presei 
online, ci voi încerca să relev complexi-
tatea problematicii cu care organizația 
profesională a ziariștilor se confruntă 
(și se va confrunta) în încercarea de a 
menține acest gen media în coordona-
tele normale ale profesionalismului, pe 
care le incumbă practicarea acestei no-
bile și importante meserii.

Fără îndoială, avem în față o pro-
vocare impresionantă, căci – odată cu 
presa online și cu evoluția fulminantă 
a rețelelor sociale și, în genere, a Inter-
netului – asistăm la o explozie cantita-
tivă a diverselor forme de manifestare 
a dreptului universal la expresie, susți-
nute începând de la nivel individual și 
până la nivelul unor entități economi-
co-sociale cu mare acoperire.

În aceste condiții, nu se mai poate 
pune, în niciun fel, problema limitării 
lor, chiar dacă anumite rețele de sociali-
zare încearcă - pe considerente politice 
(mai bine zis, „politically correct”) – o 
restrângere a opiniilor contrare.

La fel, nici din punct de vedere eco-
nomic, nu pot fi limitate sau nu pot 
exista constrângeri asupra entităților 
(publice au private) care gestionează 
existența sau funcționarea acestor fur-
nizori de presă online, atâta timp cât ele 
respectă legislația specifică în vigoare.

De asemenea, într-o epocă a globa-
lizării, restrângerea arealului de difu-
zare este o utopie, în condițiile în care, 
nici măcar la nivelul unei țări, nu există 
organisme care să poată impune, efici-
ent și operativ, reguli unanim acceptate 
și respectate.

În plus, deja a apărut, generând o 
justificată îngrijorare, fenomenul „fake 
news” care crește în amploare, deter-
minând inclusiv organismele europene 
să-și edifice și să aplice adevărate stra-
tegii de contracarare a multiplelor lui 
efecte negative. 

Practic, ofensiva presei online – fa-
vorizată și de dezvoltarea fără prece-
dent a ITC – pare să copleșească cele-
lalte categorii de mass-media, a căror 
evoluție în declin (sesizabilă chiar și 
la nivelul marilor corporații interna-
ționale de profil) poate deveni irever-
sibilă.

Căci presa online este o presă a 
momentului, a actualității, accesibi-
lă de la nivel individual, până la nivel 
global, care distruge orice concurență, 
existența celorlalte instrumente putând 
deveni secundară și, în cel mai fericit 
caz, complementară.

Altfel spus, este presa care vine, 
vine, vine, calcă totul în picioare !...

Ce reacții putem avea în fața aces-
tui tăvălug ce se prăvale în casa noas-
tră prin toate mijloacele, cu o forță ni-
micitoare…

Desigur, prima reacție, cea indivi-
duală, este și cea mai la îndemână – 
deconectarea !

Apoi, evident, este acceptarea exis-
tenței fenomenului în sine și, pe cale 
de consecință, exprimarea – individu-
al sau colectiv, sub forma unor entități 
ale societății civile – unor puncte de 
vedere  utilizând aceleași canale, pen-
tru a asigura feedback-ul firesc și ne-
cesar în orice comunicare, către emi-
tenții mesajelor / informațiilor.

Apoi, putem genera, prin mijloace-
le specifice democrației reprezentative, 
o legiferare adecvată, la nivel local, 
național sau internațional a modului 
de funcționare a presei online, fără 
a afecta libertatea presei, în limitele 
unor convenții unanim acceptate de 
toate părțile implicate în proces.

Ori, din această perspectivă, UZP 
poate (și trebuie) să fie un promotor 
al eforturilor de reglementare (Cod 
deontologic, Statut, reguli și proceduri 
etc.) a funcționării presei online (și, în 
general, a presei de orice fel), atât în 
interiorul breslei, cât și la nivelul în-
tregii comunități, colaborând în acest 
sens, la toate nivelele, cu orice actor 

Un mic pas…Un mic pas…
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T recuseră ceva ani buni de la Re-
voluţie și noi încă nu știam, în 
România ţinută departe de teh-

nologiile informaţiei, ce este și pentru 
ce este internetul și comunicarea onli-
ne. Azi, cum zicea un personaj la porţile 
politichiei într-o împrejurare ce s-a vrut 
istorică, avem internet și ziare electroni-
ce pe pâine. 

Știinţific, s-ar spune că personajul își 
manifestă în societate, din plin, funcţiile: 
informativă, educativă, persuasivă, rela-
xantă. Așa a fost la începuturile comu-
nicării online. Acum s-au adăugat alte și 
alte funcții: dezinformativă, manipulati-
vă, falsificativă. Într-un timp fizic în care 
internetul bântuie și mișcă lumea, con-
trolând-o și, mai grav, programând-o, 
manipulând-o și dezinformând-o, a nu 
fi ,,internaut“, a nu comunica online, a 
nu citi presa pe calculator constiuie cri-
mă de lezmajestate. Ești suspectat și ri-
diculizat totodată. Și cu greu mai găsești 
răspunsul la o etichetare de genul: „Până 
și copiii de la grădiniţă știu de internet, 
iar seniorii își citesc jurnalele online”.

Practic vorbind, școlarii nu știu bine 
cum e cu tabla înmulţirii, dar uită de 
sendviș în faţa PC-ului. Deși, de când 
cu pandemia și cu școala de acasă, par-
că s-au mai plictisit de atâta online. Pe 
de altă parte, oameni la a treia vârstă, 
care căutau internet-cafe-urile pentru 
a naviga în cyberspace și a dialoga cu 
nepoţii contra a 15 lei/oră, acum citesc 
știrile reale și mai ales false pe telefoanele 
mobile. Angajaţii firmelor bugetare (dar 
și private) dau în bulimie și consumă to-
ner cu... vagonul pentru a-și afla desti-
nele zodiacale și a accesa (cât e posibil, 
fără card) site-urile erotice. Adolescenţii 
golesc discotecile și își petrec nopţile în 
faţa messenger-ului, sporind fenome-
nul-boală bullying, acțiunea online prin 
care o persoană sau un grup de persoa-
ne (mobbing) produc injurii celorlalți și 
care, efectuată în mod repetat, produce 
daune emoționale prin agresivitate psi-

hologică, victima nedispunând de resur-
se (fizice, psihologice, sociale) pentru a 
se apăra.  

De dincolo de Ocean, dar și cu pri-
lejul deplasării sale la București, multi-
miliardarul Bill Gates anunţa, cu ani în 
urmă, că ne așteaptă raiul pe pământ, 
raiul în care vom putea să învăţăm, să 
dirijăm afaceri, să conducem aplicaţii, să 
purtăm războaie, să vedem spectacole, 
să arătăm prietenilor aflaţi la mii de ki-
lometri distanţă pozele aduse cu noi de 
prin concedii fără a părăsi încăperea. La 
fel, în ultimii ani, o face și magnatul ma-
rii rețele sociale Facebook. Nimic despre 
agresivitatea online, despre manipularea 
pe scară largă a comunităților, despre 
schimbările de profil, despre știrile și 
jurnalele online în care manipulatorii 
se dau editori și redactori. 

Pentru că magnații proprietari și 
administratori ai firmelor, companiilor, 
rețelelor social-media pe care le conduc 
nu vor să recunoască că acestea au deve-
nit structuri mediatice manipulatoare și 
dezinformatoare. Pentru ei nu există rele 
produse de respectivele structuri, care 
nu sunt altceva, în concepțiiloe lor, decât 
entități… tehnologice. Ce contează că tu 
crezi că citești News Global Post editat 
la New-York, când e de fapt realizat la 
Sankt-Petersburg?

Ținând seama de faptul că toți cei 
ce consumă social-media, dar chiar și 
,,spectatorii” la festinul acestora nu se 
pot opune, nu vor să se opună, nu au 
altceva de ales, ne întrebăm dacă ase-
menea previziuni nu ne aruncă direct 

în oceanul unei noi religii planetare, în 
care încă nu știm dacă ne așteaptă an-
tisocialul, clandestinitatea, epidemiile 
și, de ce nu, haosul. Epidemiile fiind de 
domeniul trecutului, acum fiind pande-
miile la orizont.

Timpul va decide. Deocamdată ni se 
pare că internetul, prin rețelele lui de co-
municare online, este deosebit de util, 
atât timp cât, cu un singur click, o lume 
întreagă, un univers ni se așterne la pi-
cioare. Avem accesul rapid și eficient la 
informaţie. Dar și la... dezinformație. Nu 
ești conectat la internet și la media (sau: 
mediile de mase)  - care cuprind acum 
toate sursele/mediile de informații pu-
blice care ajung la un număr foarte mare 
de persoane - televiziune, radio, inter-
net, presa cu aparițiile ei periodice (zi-
are, reviste foiletoane, ediții speciale) – 
nu ești informat. Iar dacă te conectezi 
la ele, ești… dezinformat. Aceasta pre-
supune că produsul respectiv este ușor 
de obținut și are un preț accesibil pen-
tru toate grupurile sociale. Bagajul de 
cunoștinţe (nu cel cultural) este sporit. 
Fără efort, fără bani, fără gândire prea 
multă, fără trăire afectivă, avem la dis-
poziţie o uriașă bibliotecă de informaţii 
a lumii. În care, de la sădirea pomilor la 
mecanica cuantică, de la reţetele de bu-
cătărie la turismul virtual, de la viruși la 
antiviruși și vaccinuri, totul este aranjat, 
pe verticală și pe orizontală, în depozi-
te, în hale, în geamantane, pe secţiuni și 
pe fișiere. „Marele net“ devine călăuza 
noastră, a tuturor. Asistăm, așadar, de-
ocamdată doar, la o admiraţie entuziastă 
faţă de internet și de comunicarea onli-
ne, o admiraţie ce seamănă perfect cu 
climatul de religiozitate în care numărul 

prozeliţilor crește în progresie geome-
trică. Înseamnă aceasta că internetul și 
prosternarea în fața noului tip de comu-
nicare ar putea fi un fenomen religios, 
nu? Cum, de altfel, previzionează Pierre 
Musso (Télécomunication et philosophie 
de réseaux. La postérité paradoxale de 
Saint-Simon, PUF, Paris, 1997), atunci 
când imaginează o genealogie a inter-
netului ce începe cu „filosofia reţelelor 
lui Saint Simon”, celebrul inginer fran-
cez din secolul al XIX-lea, fondator al 
unei „religii universale a comunicaţiei”, 
al unui „nou creștinism”; sau Armand 
Matterart (Histoire de lâutopie planétai-
re. De la cité prophétique a la societé glo-
bale. La Découverte, Paris, 1999), când 
vorbește despre dimensiunea religioasă 
prezentă la Marshall Mc Luhan, adept al 
„satului planetar” și unul dintre părin-
ţii spirituali ai internetului; sau Ignacio 
Ramonet (La tyrannie de la communica-
tion, Galileé, Paris, 1999), care întreve-
de un posibil „mesianism mediatic”, ce 
include noile tehnologii ale informaţiei; 
sau Mark Dery (Vitesse virtuelle. La cy-
berculture aujourd`hui, Abbeville, Paris, 
1997), care amintește importanţa religi-
ozităţii curentului „New Age” în ciber-
cultura americană.

Cu toate acestea, trebuie să fie clar 
că, în sens propriu, religiozitatea aceasta 
nu este o religie, un cult în care avem de 
a face cu omagiul adus unei divinităţi 
și cu ansamblul de practice concreti-
zând acest omagiu, chiar dacă, în sens 
metaforic, cultul este venerarea sau 
atașamentul puternic faţă de ceva sau 
cineva. De aceea, Phillippe Breton (Le 
culte de l`Internet: une menace pour le 
lien social?, La Découverte, Paris, 2000) 
consideră că noua religiozitate e doar 
în formare, e mai curând o nebuloasă a 
cărei caracteristică principală este omo-
genitatea. Și, am spune, imposibiliatea 
de a ști dacă site-ul, contul, web-ul, jur-
nalul citit în social-media sunt reale sau 
false, dacă locația lor e cea declarată sau 
o cu totul alta.

Chiar dacă este o religiozitate a difu-
zului, a împrăștiatului, a noncentratului, 
viziunea este comună, viziunea este a 
unei lumi ideale ca formă, comporta-
ment, informaţie, mesaj și comunicaţie. 
O lume în care totul este pură comuni-

care. O lume în care resursele afective se 
mobilizează precum cele puse în slujba 
religiilor constituite, dând naștere, în 
plan conceptual, spiritualităţii celui de-
al treilea mileniu și, în plan pragmatic, 
„noului Ierusalim”, în care omul ar fi …
mai bun, pentru că s-a eliberat de con-
știinţa sa, aceasta contopindu-se în con-
știinţa colectivă, unde se întâlnește cu 
mașinile inteligente. Astfel, internet ar 
fi „biserica” celor care venerează infor-
maţia. Reţelele, calculatoarele, mașinile 
implicate în comunicaţie ar deveni tot 
atâtea locuri favorite (cvasi-monahale), 
aproape exclusive, unde s-ar practica 
noul cult. „Trebuie să comunicăm” de-
vine, astfel, ordinul formal care definește 
spaţiul noilor rituri. De unde vine acest 
cult? De ce ne-am urcat la volanul auto-
mobilului fără să citim, mai întâi, despre 
motorul și mecanica acestuia? De ce ne-
am așezat în faţa PC-ului fără să știm 
încotro ne duce internetul?

Philippe Breton (Cultul internetului 
- o ameninţare pentru legătura socială, 
Editura CNI „Coresi“ SA, 2001) ne spu-
ne că este timpul să intrăm în bibliotecă 
și să căutăm răspunsul la întrebări. Este 
imoral cultul internetului? Este „atacat” 
umanismul? Încotro criza valorilor? Se 
înmulţesc inegalităţile? Va continua re-
voluţia internet? Vom trăi oare într-o 
societate omni-internet? Într-o lume 
online? Într-o cultură News Feed, în 
care informația devine toxicitate?

Este deja internetul o stare de reli-
giozitate? 

Recurgând la ,,religia internetului” 
suntem obligați să analizăm lucrurile 
și din punct de vedere teologic, ca să 
ne dăm seama că, dincolo de metafore 

bombastice, internetul și internautis-
mul, comunicarea online, afișarea pe 
ecran a titlurilor și paginilor ziarelor 
imitând formatele printate nu  pot fi 
considerate (și nici nu pot deveni) reli-
gie. Pot deveni, cel mult, idoli, cei mai 
complecși și mai sofisticaţi din câţi a 
creat omul până acum.

Imposibilitatea nu e dată doar de ne-
potriviri conceptuale sau de definiţie cu 
ceea ce înseamnă o religie, ci ţine de în-
săși esenţa pură a fenomenului internet. 
Așa cum e absurd să venerezi o biblio-
tecă, tot la fel de aiuritor e să gândești 
că internetul ar putea deveni, vreodată, 
obiectul vreunei liturghii.

Când ne întrebăm dacă vom trăi în-
tr-o societate omni-internet, noi, jur-
naliștii de modă veche în primul rând, 
învățați cu rigurozitatea scrisului, veri-
ficarea informației din trei surse, acura-
tețea textului, semantica și semnificația 
semnelor, atenți la sensul și... contrasen-
sul așezării știrii, în ziar sau în formatul 
radio-tv, ne întrebăm dacă există posi-
bilitatea nașterii sau chiar a existenţei 
unei religii a internetului, în care acesta 
să fie și biserică, și obiect al venerării?

Despre potenţialul internetului au 
curs fluvii de cerneală și miliarde de mi-
liarde de Mb. Și parcă tot nu s-a spus 
mare lucru. Internetul este, într-adevăr, 
o mare descoperire, poate cea mai mare 
de la inventarea roţii încoace. Probabil 
că nimeni nu are o imagine integrală a 
internetului și mediului online în toată 
complexitatea lor, cu toate consecinţele 
și repercusiunile asupra prezentului și 
viitorului ființei umane, asupra sănătății 
mintale a omului.

Era de așteptat ca și internetul, ca 
orice lucru nou descoperit, să dea naș-
tere la fantezii. E drept că, foarte adesea, 
și fanteziile au un strop de realitate, pen-
tru că, altfel, ar fi incredibile, nu le-ar da 
nimeni nicio atenţie. Dacă ne gândim 
la romanele lui Jules Verne, de pildă, 
care a preluat în ficţiunile sale aproape 
toate descoperirile veacului al XIX-lea, 
la călătoriile sale imaginare spre soare 
sau centrul pământului, atât de minu-
ţios prezentate, ne facem o idee despre 
exuberanţa ficţională pe care o poate 
determina o nouă descoperire știinţifică.

@ Grigore Radoslavescu
Redactor-șef al ziarului „Rezervistul”Informaţia prin internet, Informaţia prin internet, 

o stare de religiozitate?o stare de religiozitate?
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Jurnalismul de Facebook Jurnalismul de Facebook 
sau sfaturile mele către minesau sfaturile mele către mine

@ Raul Apostolescu - TVR

Cam așa credem că stau lucrurile și în ceea ce 
privește internetul și mediul (și media) online. 
Apariţia și, mai ales, dezvoltarea acestora, după 
o perioadă istorică în care popoare și civilizaţii 
erau separate de ziduri și cortine de fier, au creat 
o puternică impresie de anarhie globală, de haos 
final, de început al unei ere a schimbării radicale, 
în care nimic din ce a fost nu va mai rămâne la fel. 
Efectul de vacuum al internetului a fost, pentru 
mulţi, un fenomen aproape înfricoșător. Nimic 
din ce însemna lumea noastră nu părea să sca-
pe de reţelele nesătule de informaţie. Putea face 
religia excepţie?

Indiferent câţi cercetători și-ar da cu părerea 
ori cu profeţitul despre „religiile” născute (!) din 
internet, forţarea unor idei sau realităţi este cât se 
poate de evidentă. Deși, aparent, se creează iluzia 
unei comuniuni fără limite, dincolo de comunica-
re, conexiunea online nu prea mai aduce altceva 
în plus în afară de dirijarea controlată (sau hao-
tică) a conștiințelor, a spiritelor creatoare. Adică, 
e extraordinar să poţi menţine legătura prin text, 
imagine și sunet cu prietenii din celălalt colţ al 
lumii, dar cât mai valorează toate acestea în com-
paraţie cu o îmbrăţișare?

În încheiere, mai există un argument cu privi-
re la „predispoziţia religioasă” a internetului. În 
legătură cu acest subiect au fost întrebați ce cred 
despre asemenea previziuni și programatori web, 
adică acele persoane care construiesc internetul, 
mediul și mediile de mase. Pentru cei mai mulți 
dintre ei, tot ce ţine de mirajul www. este doar 
simplă inginerie tehnică. Auzind despre „religia 
internetului” s-au  întrebat de ce nu ar exista și 
o „religie a autoturismelor”? Pentru ei, interne-
tul nu e nimic mai mult decât un instrument, cu 
ajutorul căruia își câștigă pâinea de toate zilele. 
Pentru progrmatorii web, care transpiră în „ogo-
rul” www-ului, ei n-au niciun fel de evlavie faţă de 
munca pe care, de voie de nevoie, o depun zi de zi.

Oare va mai fi vreodată vremea când, citind 
un articol, o știre, un comentariu într-o pagină 
tipărită să mai ai bucuria și convingerea că ești  în 
empatie cu  textul și cu redactorul, că îl cunoști, 
că ai încredere în ce scrie, că e jurnalist sadea și 
nu dezinformator social media? Ba chiar că are 
o legitimație în buzunar emisă de un atestator 
care garantează profesionalismul și arta lui scri-
itoricească?

Ce credem noi despre internet ţine de experi-
enţa și maturitatea noastră. Pentru noi, „religie” 
înseamnă tot Hristos, liturghia de duminică, post, 
împărtășanie, crucea de la începutul lucrului. Re-
ligia internetului și a online-ului nu are, așadar, 
apostoli.

turi cam de 10 ori pe zi! Dar, pe face-
book, le dau like și le trimit, din când 
în când, inimioare roșii! Iată ce poate 
face  online-ul din om!

Al treilea lucru, și mi s-a părut util, 
e că dacă vreau să spun ceva, dar n-am 
curaj, dau șer. Adică, nu eu am zis sau 
am scris sau am gândit  asta! Ăla! Hu-
ooo! Dacă e de bine, zic că, de fapt, așa 
gândeam și eu, dar a spus ăla primul. 

Al patrulea lucru, și cel mai greu, să 
vezi cum râzi și de cine râzi. Mai ales că, 
la vârsta mea, mă mai scapă câte o ironie 
(ce vreți, 60 de ani împliniți!) și... știți 
cum e, râzi de mine, râzi de tine, râzi de 
fabrici și uzine...  (e mai aproximativ ci-
tatul, dar esența e aceeași).

Ca ultim sfat, nu uit totuși că partea 
aceea de jurnalism învățat la școală are 
ceva utilitate. Să mă gândesc la viteza cu 
care Lucas, nepotul meu, șterge cu dege-

tul ecranul de la telefon, în sus și în jos, 
și să utilizez structura piramidei inver-
sate. Adică, să scriu ce e mai important 
încă de la început, ca să fiu sigură că s-a 
înțeles că nu e voie la joacă, înainte de a 
face tema la matematică!

Deci, sintetizând, sfaturile mele că-
tre mine sau gâlceava înțeleptei cu mou-
se-ul: 
1. Să te exprimi clar și în puține cuvin-
te - (e greu, e fooaaarte greu)!
2. Să vorbești (de fapt, să scrii) într-un 
mod lejer de exprimare, conversațional, 
să lași modul  scorțos și elaborat de ex-
primare în teza de doctorat! Și totuși, 
corect gramatical, la naiba!
3. Să utilizezi link-uri și să dai share, 
fără să fii nevoit să copiezi ce zice ăla, și 
apoi să spui ca tu ai zis. E și profilactic, 
pentru că dacă e o prostie, scapi întreg.
4. Ai grijă cu umorul, deși e tentant! 

S-ar putea ca pe mine sa mă distreze, 
dar pe altul sa-l supere. Și cum am poza 
la profil, e posibil ca prietenul virtual să 
vină, în mod real, și sa-mi tragă vreo 
două... Așa că nu vreau să fiu prea sim-
patică!
5. Nu uita de structura piramidei in-
versate! Scrii ce e important în prime-
le rânduri, altfel mesajul tău va zbura, 
efectiv, printre degete!

Aaa, și să nu uit, NU SE SCRIE CU 
MAJUSCULE în online! Cică asta în-
seamnă că țipi la om. Ori la mine, chiar 
dacă nu ridic vocea, oricum se pune că 
așa fac, pentru că... în fine, NU STAU 
ACUM  SĂ VĂ EXPLIC! Iar haștagul 
înseamnă că vei căuta mai ușor o in-
formație, doar după haștag. Așa că, #pa!

O discuție despre scri-
sul jurnalistic  online 
trebuie să înceapă, 

clar, prin  a șterge  mare parte 
din ce știam despre scriitu-
ra jurnalistică. Online-ul nu 
este pentru artiști sau poeți, 
acest mod de exprimare este 
o combinație între limbaj teh-
nic, bășcălie, discurs colocvial 
și greșeli gramaticale. Aici ai 
nevoie de viteză în gândire, 
adaptare la vârtejul informați-
ei și de nervi puternici, pentru 
că rezistența la contre rapide 
face parte din protocol. 

Deși „antrenamentul” meu 
profesional a parcurs etape-
le recomandate în toate ma-
nualele (am început cu presa 
scrisă, la ziarul studențesc, am 
continuat cu munca în radio 
și apoi în televiziune) pentru 
a scrie maxim șapte rânduri 
pentru Facebook (pentru că, 

dacă ai depășit, cel care citește 
trebuie să apese pe butonul cu 
„află mai multe” și există ris-
cul să nu mai apese pe butonul 
ăla) am fost nevoită să re-învăț 
lecția exprimării concise și în 
cuvinte simple. Și aici adaug 
faptul că cine nu are nepoți, 
să-și cumpere!

Al doilea lucru pe care 
l-am descoperit, în anii mei 
de facezbucium, a fost  PRI-
ETENIA. Adică să mă obiș-
nuiesc cu gândul că pot avea 
mii de prieteni, persoane pe 
care le pot întâlni pe stradă și 
habar n-am că le-am văzut, de 
dimineață, în pijamaua pre-
ferată, alături de fotografia  
meniului de la micul dejun! 
Asta nu înseamnă că priete-
nia virtuală a devenit una rea-
lă! Sunt prietenă pe Facebook 
cu vreo cațiva cărora, în via-
ța reală, le-aș da palme și șu-

fac al naibii de bine, chiar dacă nu exis-
tă întotdeauna o renumerație și care, în 
lipsa unui contract de muncă, ar putea 
să-i „confere” statutul de jurnalist.

Interesant este că site-urile marilor 
cotidiane românești nu angajează jurna-
liști speciali pentru edițiile online. Mai 
degrabă, versiunile online sunt alcătuite 
de așa-numiții webmasteri si operatori 
de PC, al căror rol este să transfere, pur 
și simplu, pe Internet conținutul ediții-
lor tipărite. Desigur, fac excepție publi-
cațiile exclusiv online. Dar acestea sunt 
de obicei produse de unul sau câtiva en-
tuziaști și prea puține se pot măsura cu 
popularitatea site-urilor de web ale zi-
arelor tradiționale românești. 

Jurnalismul online are o serie de ca-
racteristici prin care se diferențiază de 

jurnalismul clasic, dar și un mod diferit 
de tratare a informației și de organizare 
a conținutului. 

Structura nonlineară, link-urile, 
elementele care stimulează interacti-
vitatea, sunt doar câteva dintre atri-
butele principale care disting media 
online de orice alte tipuri de jurnalism. 

Un alt aspect este faptul că jurna-
listului online nu i se asociază deter-
minativul profesionist, care implică in-
terpretări diferite, ambigue, clarificate 
atât cât să fie tolerante, mai cu seamă 
în țări vest-europene cu tradiție și le-
gislație specifică mass-mediei.

Acesta nedorită și nesoluționată 
controversă de statut al unei „profe-
sii” neprofesionalizate ridică obstacole 
în calea noilor generatii de jurnaliști, 

unii chiar din postura de licentiați ai 
unor facultăți de profil; cu toții nutresc 
un sentiment de incertitudine, sunt 
frustați de dreptul legitim de a profe-
sa meseria pe care au deprins-o sau de 
a fi recunoscuți ca atare, indiferent de 
locul de muncă, atât timp cât respec-
tă principiile etice și normele stabilite 
de profesie. 

În concluzie, trebuie să admitem că 
succesul crescând al blourilor/vlogurilor, 
sau alte forme de exprimare în spațiul 
online, arată că din diverse consideren-
te, publicul devine tot mai puțin atras 
de media tradițională, care probabil va 
pierde tot mai mult teren în următorii 
ani, pe fondul utilizării tot mai facile a 
Internetului. 

Poate că UZPR, în colaborare cu alte 
asociații ale jurnaliștilor profesioniști 
din România, va putea identifica, defini 
și cataloga noile specializari ale jurna-
lismului online. 

N u cine ești te face 
jurnalist, ci ceea ce 
faci. Mult mai mulţi 

oameni „fac jurnalism” decât 
indică această definiţie și poate 
că, în lipsa unor stimuli finan-
ciari, pasiunea este cea care 
primează în profesia asta. Lu-
cian Popescu afirma, ironic, în 
publicația „Dilema veche”, că 
toată lumea pare să știe cu ce se 
mănâncă „jurnalismul online”.

Definiţia mass-media e și 
ea destul de învechită, în con-
diţiile în care presa nu mai 
deţine monopolul pe trans-
miterea de informaţii. Nici 
un blog, tumblr, vlog – dacă 
nu are statut juridic – nu e o 
instituţie media conform de-
finiţiei. Și Alexandru-Brăduț 
Ulmanu, afirma la începutul 
anilor 2000, că simplul act al 
publicării pe Internet nu poate 
fi numit jurnalism online.

Pe de altă parte însă, 
web-ul este, într-adevăr, cel 
mai bun canal jurnalistic în 
acest moment – este absolut 
fascinant și dărâmă niște con-
cepte fundamentale ale media 
– precum acela al comunică-
rii unidirecţionale. Definiţiile 
sunt tot mai complicate în se-
colul 21 și cazuri precum cel 
al lui Josh Wolf, un vlogger 
pe care Society of Professio-
nal Journalists l-a denumit în 
2006 jurnalistul anului, devin 
tot mai des întâlnite.

Să fim sinceri însă și să ne 
oprim puțin si la rolul jurna-
listului, că-i mult mai impor-
tant decât definiția învățată pe 
băncile facultăților de profil.

Până la urmă, ca orice me-
serie, jurnalismul a apărut din-
tr-o nevoie simplă– aceea de a 
informa și educa. Ori, un blog/
vlog poate face asta, iar unele o 

@ Carmen Kleibel - TVR

Jurnalismul online Jurnalismul online 
și limitele noastreși limitele noastre

Motto:  Nu te lua niciodată prea în serios, 
oricum nu te ia nimeni! (înțelept de pe Facebook)



28       UZP     NR.21  -  2021 NR.21 -  2021     UZP       29

Jurnalismul online Jurnalismul online 
și știrile din mediul offlineși știrile din mediul offline

AGENDĂ  MEDIA

Serviciul public, obiectivitate, 
autonomie și etică

S e afirmă adesea că jurnaliștii on-
line respectă diferite standarde 
profesionale față de colegii lor 

din mediul offline. Cu toate acestea, 
există puține dovezi empirice care să 
susțină sau să respingă această percep-
ție. Pe baza cercetărilor conceptuale ale 
prof. dr. M.J.P. (Mark) Deuze (Jurna-
lism și Cultură Media, Facultatea de 
Științe Umaniste Capaciteitsgroep 
Media & Cultuur din Amsterdam, 
Olanda), s-a ajuns la concluzia că jur-
nalismul online cuprinde patru valori 
profesionale ideale: serviciul public, 
obiectivitate, autonomie și etică. Fo-
losind datele sondajului din Worlds 
of Journalism Study, comparându-se 
principiile și practicile profesionale 
dintre online și offline, găsim, spre 
deosebire de cercetările anterioare, că 
principiile și practicile în rândul jur-
naliștilor online și offline sunt în mare 
măsură respectate în mod egal. Cu toa-
te acestea, descoperim că jurnaliștii on-
line sunt mai predispuși decât colegii 
lor offline să găsească justificare pentru 
publicarea informațiilor neconfirmate 

și sunt mai puțin interesați să tragă 
la răspundere politicienii, în ciuda 
faptului că au mai multă libertate 
de a selecta și a încadra știrile într-un 
anumit format. De asemenea, în cer-
cetările amintite, au fost subliniate și 
diferențele importante între jurnaliștii 
online din Europa de Vest și de Est.

Diferenţe între est și Occident
Apariția jurnalismului online a co-

incis cu transformarea politică a Eu-
ropei de Est după 1989. De la această 
transformare, o serie de studii au sta-
bilit că sistemele media din Europa 
Centrală și de Est arată diferențe clare 
față de sistemele media occidentale și, 
totodată, asemănări cu acestea. Deși 
există unele indicații că anumite sis-
teme media au efecte diferite asupra 
modului în care diverg jurnalismul 
offline și online, nu s-a putut stabili 
clar dacă convingerile profesionale ale 

jurnaliștilor offline din Europa de Est 
diferă de cele ale jurnaliștilor online 
din Europa de Est.

Odată cu scăderea numărului de 
cititori în print și concurența crescân-
dă din partea blogurilor, majoritatea 
ziarelor s-au reorientat și au trecut la 
jurnalismul online. Pentru multe pu-
blicații, aceasta a însemnat crearea unei 
versiuni online a ziarului, a revistei lor 
tipărite la care cititorii vor avea acces 
din orice locație, în orice moment al 
zilei. Unele publicații mai mici, nu nu-
mai că au început să activeze în mediul 
online, dar au încetat, total, publicarea 
lor pe hârtie. 

În 1998, internetul și-a arătat ade-
vărata putere, adunând cele mai mul-
te vizualizări ale unui articol publicat 
vreodată în mediul online - este vor-
ba de scandalul Bill Clinton/Monica 

Lewinsky, publicat de Drudge Report, 
un site de știri online care activa, în 
principal, din preluarea de link-uri 
către diferite știri. În acel an, site-ul 
a făcut public scandalul, susținând că 
a aflat o serie de detalii doar după ce 
revista „Newsweek” nu a reușit să le 
publice. La 18 ianuarie 1998, știrea a 
izbucnit online, cu titlul „Newsweek 
Kills Story on White House Intern”. 
Acest act a dezvăluit puterea interne-
tului, datorită superiorității sale în ceea 
ce privește actualitatea, amenințând 
oarecum relevanța ziarelor și revistelor 
de știri mai lente.

Ziarele se adaptează din mers
În ciuda acestor provocări, ziarele, 

atât tipărite, cât și online, continuă să ca-
ute noi modalități de a oferi publicului 
informații corecte și în timp util. Ziarele 
se adaptează la schimbările de paradig-
mă culturală și, în fața posibilității pier-
derii cu totul a edițiilor tipărite, indus-
tria ziarelor continuă să se reinventeze 
pentru a ține pasul cu lumea digitală. 
„Înțelegerea lumii noastre necesită ana-
liza simultană a societății de rețea și a 

provocărilor sale conflictu-
ale. Legea istorică pe baza 
căreia acolo unde există 
dominație există rezisten-
ță, continuă să se aplice. 

Dar necesită un adevarat efort analitic 
pentru a identifica cine sunt provocato-
rii proceselor de dominație adoptate de 
fluxurile imateriale, dar puternice, ale 
societății de rețea”, consideră Manuel 
Castells, sociolog spaniol asociat în spe-
cial cu cercetările privind societatea in-
formațională, comunicarea și globaliza-
rea. Făcând această observație, Castells 
susține că principiile sale de organizare 
pot fi urmărite în ultimele trei decenii 
ale secolului precedent. El susține că, la 
începutul anilor 1970, coincidența is-
torică a trei procese a devenit evidentă: 
revoluția tehnologiei informației, criza 
economică atât a capitalismului, cât și 
a statismului (și restructurarea lor ul-
terioară) și „înflorirea” mișcărilor so-
cial-culturale. 

Societatea de reţea și 
„trecerea responsabilităţii 

știrilor de la reporter la 
consumator”

În examinarea interacțiunii dintre 
aceste procese, altfel independente, 
împreună cu răspunsurile pe care le-au 
generat, el discerne apariția „societății 
de rețea” ca o nouă structură socială do-
minantă. Societatea de rețea, în măsura 
în care este construită în jurul rețelelor 
de comunicații de pe internet, promi-
te să modifice concepțiile familiare la 
nivel global. Încercarea de a identifica 
modalitățile în care jurnalismul online 
funcționează în cadrul acestor rețele de 
comunicații, nu este o sarcină simplă. 
A susține că formele și practicile sale 
emergente sunt supuse forțelor capita-
lismului informațional este un lucru, 
dar demonstrarea modului în care 
acestea își modelează dezvoltarea este 
o provocare de o ordine cu totul diferi-
tă. Pentru fiecare jurnalist care anunță 
apariția unor noi posibilități tehnologice 
există cel puțin unul care solicită exerci-
tarea constrângerii acestora. Prin urma-
re, pentru a situa mai bine mass-media 
online în cadrul societății de rețea, este 

util să luăm în considerare practicile în 
schimbare ale industriei în sine.

S-ar putea spune că jurnalismul onli-
ne are potențialul de a oferi perspective 
alternative, context și diversitate ideo-
logică în raportarea sa, oferind utiliza-
torilor diverse mijloace de a auzi voci 
îndepărtate, altfel fiind marginalizate, 
dacă nu aduse la tăcere, în întreaga soci-
etate a rețelei. Cu toate acestea, rămâne 
mult de făcut pentru a dezvolta acest 
potențial, pentru a ajuta la contracara-
rea formelor și proceselor de excludere 
socială endemică a decalajului digital. 

Trecerea la publicarea de știri pe 
internet este cea mai recentă dintr-o 
serie de schimbări tehnologice care 
au cerut jurnaliștilor nu doar să își 
adapteze practica zilnică, dar care și 
- cel puțin în opinia unora - și-au re-
formulat rolul în societate. Susținătorii 
societății în rețea - ca un nou mod de 
viață - au subliniat că responsabilitatea 
pentru selecția și producția de știri va 
trece de la edituri, editori și reporteri 
la consumatori individuali.

Pe tot spectrul informațional, audi-
ențele media sunt fragmentate, atrase 
de actualitatea, comoditatea și imedia-
titatea știrilor prin cablu, precum și de 
pe internet. Pe măsură ce pe internet 
apar comentarii feroce, democrati-
zând opinia în toată lumea, ziarele se 
agață de paginile opacizate, înfundate 
și elitiste, unde opinia se limitează, în 
general, la „stânga” și la „dreapta” și la 
vocea dată de obicei de elita de experți, 
academicieni, autori și CEOs. 

@ Mădălina Corina DiaconuDe la apariția jurnalismului 
online, în anii 1990, jurnaliștii 
offline și online s-au conside-
rat (reciproc) ca fiind specii 
profesionale concurente. 
Susținătorii jurnalismului on-
line au salutat apariția de noi 
posibilități, în timp ce alții au 
perceput jurnaliștii online ca 
o amenințare la standardele 
tradiționale, considerându-i 
ca fiind doar „experți în inter-
net” sau doar „acei oameni din 
online”.

Pentru a doua oară 
în istoria sa de 22 de 

ani, Simpozionul 
Internațional de 

Jurnalism Online 
(ISOJ) se va organiza 
în mediul online și în 

2021, în săptămâna 
26-30 aprilie 2021. 

La ediția online din 
2020, s-a consemnat 
participarea a mii de 

persoane din 134 de țări.
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Ioan David a menționat apariția unei 
publicații sub egida Filialei, Nicolae 
Dinescu a anunțat o „mobilizare a jur-
naliștilor din filială pentru a lua pulsul 
din teren, din comunitățile locale, mai 
puțin acoperite de informație”, Dori-
na Sgaverdia a punctat evenimentele 
prin care se vor marca cei 250 de ani 
de industrie de la Reșița, Claudius 
Dociu a reliefat prezența a numeroase 
materiale referitoare la Uniunea Zia-
riștilor Profesioniști din România la 
postul Ploiești TV, Gheorghe Coandă 
s-a referit la manifestările derulate de 
filială în colaborare cu Curtea Dom-
nească de la Târgoviște, Cornel Ce-
pariu a detaliat despre evenimentul 
de anvergură internațională intitulat 
„Bacovia în viziunea artiștilor lumii”, 
Maria Stanciu s-a referit la concursul 
„România frumoasă” al Filialei Galați 
a UZPR, Emanoil Dobrescu a anun-
țat sporirea numărului de membri ai 
Filialei Brăila, Grigore Radoslavescu 
a menționat atragerea spre activitatea 
efectivă în profesie a studenților de la 
Facultatea de Jurnalism, Vasile Filip a 
punctat proiectul realizării unei viitoa-
re tabere de jurnalism, Elena Câmpan 
a anunțat apariția unui ziar sub egida 

UZPR la Bistrița, Firiță Carp a relatat 
despre inaugurarea Taberei de Creație 
pentru jurnaliști, deschisă în Argeș. 

La întâlnirea cu conducerea cen-
trală a UZPR au participat coordo-
natorii de filiale Sorin Blada (Deva), 
Mircea Pospai (Craiova), Nicolae Di-
nescu (Vâlcea), Dorina Sgaverdia (Ca-
raș-Severin), Adina Andrițoiu (Gorj), 
Claudius Dociu (Prahova), Gheorghe 
Coandă (Dâmbovița), Dragoș Bako 
(Sibiu), Sorin Blada (Hunedoara), 

Paulian Buicescu (Olt), Nicolae Bă-
ciuț (Târgu Mureș), Maria Stanciu 
(Galați), Emanoil Dobrescu (Brăila), 
Cornel Cepariu (Bacău), Anca Dincă 
(Alba Iulia), Radu Comănescu (Radio 
România), Elena Câmpan (Bistrița), 
Firiță Carp (Editura Detectiv literar), 
Șerban Cartiș (Bihor), Dumitru Ți-
merman (Satu Mare), Silvia Pintea 
(Cluj). 

@ Teodora Marin  

O nouă serie 
de întâlniri 
ale conducerii 
Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din 
România cu șefii 
de filiale, care fac 
parte din Consiliul 
Național Consultativ 
al UZPR, s-a derulat 
în trei serii și a permis 
ca întregul Consiliu 
să participe activ la 
activitatea curentă 
de la centrul Uniunii 
și să se adopte 
hotărâri importante.

Consiliul Na]ional 
Consultativ

FOR DE DEZBATERE AL  PRESEI PROFESIONISTE

P unctând succint realizările de 
anvergură din ultima perioadă 
ale organizației – seria de suc-

ces „Săptămâna presei românești. Pa-
gini luminoase de istorie”, care a fost 
puternic mediatizată în țară și peste 
hotare, și filmul „Odă lui Brăncuși. Pe 
calea eroilor” – președintele UZPR, 
Doru Dinu Glăvan, a anunțat că pro-
ducția UZPR a fost difuzată de nume-
roase televiziuni, la 19 februarie și ul-
terior. În ce privește seria „Săptămâna 
presei românești. Pagini luminoase de 
istorie”, aceasta va continua cu prezen-
tări despre publicații emblematice – 
„Lumea”, „Magazin istoric”, „Tribuna 
economică”, „Gazeta sportuilor” etc., 

– prezentate de 
unii dintre cei 
mai reputați 
jurnaliști, membri ai UZPR, cu 
o activitate legată de aceste nume 
de referință. 

Întâlnirile au abordat în for-
mat extins tema Adunării Gene-
rale cu caracter ordinar, care va avea 
loc în luna martie 2021 și pentru care 
a fost votat în majoritate formatul de 
întâlnire online, dată fiind situația 
pandemică încă pronunțată, care nu 
permite reuniuni față în față. „Ori-
cât de mult mi-aș dori să ne vedem, 
va trebui ca pentru această Adunare 

Generală să ne adaptăm cerințelor 
timpului și să ne organizăm activitatea 
în deplină siguranță”, a punctat Doru 
Dinu Glăvan.

De asemenea, în cadrul sesiunilor 
online de întâlniri cu membrii Con-
siliului Național Consultativ al UZPR 
s-a lansat pentru reprezentanții jur-
naliștilor din organizație, cu o înde-

lungată activitate în 
breaslă, propunerea 
de a creiona reperele 
și cadrul profesional 

care vor tre-
bui să stea la 
baza acceptă-
rii viitoare ca 

membri ai Uniunii a jurnaliștilor care 
activează în presa online.

Fiecare șef de filală a adus în dis-
cuție realizările, ca și problemele și 
provocările din interiorul organizați-
ei proprii. De pildă, Mircea Pospai a 
amintit de centrarea activității filialei 
pe revistele din zonă, tot mai puține, 

l DEZBATERE l
l DECIZIE l
l AC}IUNE l

Întâlnirile online ale conducerii UZPR cu Întâlnirile online ale conducerii UZPR cu 
membrii Consiliului Naţional Consultativmembrii Consiliului Naţional Consultativ
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I ată un fragment extras din Decla-
rația de la Bonn, devenită mesajul 
comun al miniștrilor cercetării din 

Uniunea Europeană privind libertatea 
științei, semnată și de România la data 
de 20 octombrie 2020: „Recunoaștem 
că știința are o responsabilitate față de 
societate de a asigura claritatea, transpa-
rența și inteligibilitatea în comunicarea 
rezultatelor cercetării și de a explica di-
ferența dintre opiniile neștiințifice și re-
zultatele verificabile științific. Încurajăm 
și susținem organizațiile de cercetare în 
eforturile lor de comunicare a procesu-
lui științific și a rezultatelor și cele de a 
interacționa cu societatea, astfel încât să 
taie de la rădăcină distorsiunile și cam-
paniile de dezinformare. Încrederea în 
știință este esențială pentru o societate 
incluzivă, deschisă și democratică. Pe 
termen lung, libertatea științifică poate 
fi menținută doar atâta timp cât știința 
se bucură de înțelegerea și încrederea 
societății.”*

Cu alte cuvinte, din miezul toamnei 
pandemice, România se angajează la o 
mai bună comunicare a științei. Prin 
urmare, România are nevoie de o voce 
publică (în acest caz, UZPR) pregătită să 
identifice și să exploateze instrumente-
le eficiente de promovare ale activității 
cercetătorilor noștri. 

Primul pas ar fi acela de a-i determi-
na pe oamenii de știință să comunice cu 

jurnaliștii. Misiunea de a le oferi vizibi-
litate activității lor reprezintă și pasul cel 
mai îndrăzneț și responsabil care revine 
în sarcina breslei jurnalistice. Ambele 
tabere sunt însă orgolioase, ceea ce le-a 
rigidizat interacțiunea. Fiecare își închi-
puie că știe cel mai bine cum să-și facă 
mesajul cunoscut și apreciat. Lipsa înțe-
legerii consolidării legăturii între cerce-
tare și mass-media duce la popularizări, 
de cele mai multe ori, ridicole. Exempli-
ficăm acest nefericit tablou cu articolul 
de popularizare cu privire la plasturii 
electromagnetici care funcţionează fără 
sursă proprie de energie electrică.**

Teritoriul disciplinar al comunică-
rii științei este imperativ necesar a fi 
integrat în teritoriul comunicării jur-
nalistice care are rolul de a reprezen-
ta realitatea, inclusiv pe cea științifică, 
căreia poate a sosit vremea să-i confere 
semnificație pe înțelesul tuturor. Di-
versele reacții cu privire la modul de 
transmitere a mesajelor de promovare 
a reușitelor cercetătorilor și profesorilor 
noștri, scrise inițial într-un limbaj strict 

referențial, specific domeniului abordat, 
(limbajul științific) confirmă întocmai 
această inițiativă. Fiindcă a da unui text 
științific șansa de a capta cititorul co-
mun ține de abilitatea ziaristului de a-l 
înzestra cu o notă personală care să-i 
ofere decenţa, cunoașterea temeinică 
a domeniului și claritatea necesare în-
țelegerii a ceea ce s-a realizat. În fond, 
vorbim de o terminologie specifică ce 
conferă specificitate stilurilor de față, 
publicistic și științific.   

Comunicarea, indiferent de natura 
ei, presupune apelul implicit și situarea 
auditoriului sau cititorului la baza unui 
construct specific cunoașterii despre 
ceea ce se petrece în lume și care i-ar 
putea servi în viață. Comunicarea știin-
ței face apel la proximitatea unui hotar 
dintre necunoscut și cunoscut, adică la 
porțile unei zone guvernată de camufla-
re, mistificare, refulare, schimbare. Prin 
intermediul articolului despre știință, 
articolul de știință poate trezi plăcerea 
cititorului de a interacționa cu un alt tip 
de informație.

* Fragment tradus din Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research – a Common 
Core Principle of the European Research Area and its International Partners. Declarația 
originală: https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/user_upload/Bonn_Declaration_
en_final.pdf
** https://adevarul.ro/locale/galati/un-roman-ainventat-perna-calatorie-reechilibreaza-
energetic-organismul-functioneaza-dispozitivul-certificat-international-1_5dde844e5163 
ec427178b13b/index.html

Comunicarea științei Comunicarea științei 
din perspectiva jurnalisticădin perspectiva jurnalistică

@ Daniela Gîfu

Așa cum lăsasem să se întrevadă 
în numărul trecut al revistei 
breslei noastre, Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România (UZPR) 
a decis să aloce un loc de cinste 
rezervat presei științifice. Ceea ce nu 
cred că va deranja pe nimeni. Este 
sau nu necesară extinderea ariei de 
utilizare a limbajului jurnalistic?

P rin munca sa, un freelancer și 
un ziarist profesionist pot în-
curaja activitatea de whistle-

blowing. În țara noastră, această acti-
vitate este reglementată prin legea nr. 
571/2004, lege ce cuprinde 11 articole, 
grupate în 4 capitole, care tratează acti-
vitatea de whistleblowing, în limba ro-
mână cu sensul de avertizor de integri-
tate. În societatea noastră, un freelan-
cer sau un ziarist profesionist, dacă ar 
desfășura o anchetă cu privire la legea 
nr. 571/2004, ar constata că numărul 
de avertizări de integritate este mult 
mai redus decât numărul de compor-
tamente neconforme cu normele de 
etică și conduită civică sau cu feno-
menele infracționale privind alterarea 
intereselor comunitare sau generale. 
Actualul sistem politico-economic a 
reglementat foarte târziu acest 
tip de activitate, privind sănă-
tatea morală în societatea noas-
tră și, probabil, din perspectiva 
unei virtuale integrări a țării 
noastre în Uniunea Europeană. 

Politicienii autohtoni au 
blamat această activitate cu 

substrat civic-comunitar de avertizor 
de integritate, pe care insinuant-po-
litic au comparat-o cu… delațiunea. 
Cetățenii români, văzând jaful eco-
nomic, care era la tot pasul, nu aveau 
cui să se adreseze și în acțiunea lor de 
a demasca activități nelegale erau des-
curajați de sistemul politic, pentru că 
erau priviți ca pe niște delatori. Însăși 
această lege 571/2004 nu face deose-
birea dintre activitatea de avertizor de 
integritate și noțiunea de delațiune și 
nu încurajează această activitate. Mai 
mult, această lege are ca obiect juridic 
numai protejarea persoanelor din au-
toritățile publice, instituții publice și 
din alte unități, care semnalează în-
călcări ale legii, excluzând persoanele 
din afara instituțiilor respective, deși 
aceste persoane ar putea avea calitatea 

de avertizor de integritate. În articolul 
nr. 7, alin (1), punctul b. se specifi-
că „la cererea avertizorului cercetat 
disciplinar, ca urmare a unui act de 
avertizare, comisiile de disciplină sau 
alte organisme similare din cadrul 
autorităților publice, instituțiilor pu-
blice sau al altor unități prevăzute la 
art. 2 au obligația de a invita presa și 
un reprezentant al sindicatului sau al 
asociației profesionale”. 

În activitatea lor, atât freelancerul, 
cât și ziaristul profesionist pot cola-
bora cu avertizorii de integritate și îi 
pot susține pe aceștia în munca lor de 
a demasca activitățile „extra legem”, 
precum clanurile interlope și clanurile 
de interese oculte, care au ajuns o plagă 
societală și de care membrilor onești ai 

societății le este rușine. 
În țara noastră, pentru 

însănătoșirea morală a socie-
tății, activitatea de avertizor 
de integritate ar trebui să facă 
parte din educația civic-cetățe-
nească, ar putea fi încuarajată 
și mai bine protejată prin lege.

Freelancer-ul Freelancer-ul ºi ºi ziaristulziaristul  
profesionist pot susþine profesionist pot susþine 

activitatea de activitatea de whistleblowingwhistleblowing

Ce este activitatea de whistleblowing? 
Whistleblowing-ul este acea activitate 
pe care și-o asumă persoane cu spirit 
civic, pentru asigurarea unui climat 
etic și performant, precum și a unei 
sănătăți instituționale în cadrul unor 
organizații sau instituții publice. 
Această activitate este unanim 
recunoscută în lumea euro-atlantică și, 
în aceste țări există legi care protejează 
aceste persoane.

@ Ştefan Melinte 
coordonator adjunct Filiala Olt a UZPR
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„INDUSTRIA MEDIA”. 
Nu mai spunem o noutate dacă afirmăm 
că „media sunt o industrie, o categorie de 
afaceri”, alături de multe altele. „Industria 
mass-media este considerată a fi un instru-
ment puternic dacă este utilizată corespun-
zător. Poate fi folosită pentru a influența 
masele de oameni. Din acest motiv, este 
una față de care oamenii au de obicei sen-
timente mixte. Pe de o parte, se înțelege în 
general că îndeplinește câteva funcții foarte 
utile și esențiale sau, dimpotrivă, este criti-
cată pentru că distruge valorile sau oferă 
o platformă pentru extremism…”. (Felicia 
Dye - wiseGEEK). 

Aducând în discuție termenul de „in-
dustria media” ne referim, desigur, la mul-
titudinea de companii care permit parta-
jarea informațiilor, care includ operațiuni 
(emisiuni radio, site-uri web și ziare etc) 
și angajează un număr mare de oameni 
în roluri variate. Presa scrisă, de exemplu, 
este un segment al acestei industrii în care 
oamenii își pot folosi abilitățile pentru a 
fi jurnaliști, editori și editori. Cererea de 

material vizual oferă oportunități de anga-
jare pentru fotografi și videografi. Radio le 
oferă oamenilor posibilitatea de a fi regi-
zori creativi, disc-jockeys și personalități 
radio.

În toată această „platformă indus-
trială”, presa sportivă se regăsește ca un 
foarte important segment, care produce 
miliarde de euro (dolari etc), cu o influ-
ență majoră în societate. Acum 20 de ani, 
suporterii sportului depindeau mai mult 
sau mai puțin de un exemplar al unui 
ziar pentru ultimele actualizări despre 
echipele lor preferate. Odată cu apariția 
internetului, ultimul deceniu a cunoscut o 
veritabilă explozie în știrile sportive, ana-
lize și discuții cu fani dedicați care conti-
nuă să devoreze „tot ce mișcă în această 
lume”, jurnalismul și jurnalistul sportiv 
fiind obligate să se adapteze noilor pro-
vocări pentru a-și păstra și întări pozițiile 
cucerite. Andrew C. Billings, profesor la 
catedra de Radio&TV „Ronald Reagan”, 
din cadrul Departamentului de Jurnalism 
și Media Creativă de la Universitatea din 
Alabama, director al programului de Co-
municare Sportivă, ale cărui cercetări se 
concentrează în primul rând pe studiul 
comunicării sportive afirmă: „Jurnalismul 
se îndreaptă spre o eră diferită, în care teh-
nologia și informațiile devin tot mai im-
portante. Acest lucru oferă mai multor 
oameni posibilitatea de a intra în «joc». 
Tendința descendentă a industriei de știri 
pare sumbră, dar jurnalismul sportiv este 
una dintre formele de mass-media cu cea 

mai rapidă creștere, iar prin încorporarea 
tehnologiei și a datelor, această creștere nu 
va încetini prea curând. În sport, statisticile 
înseamnă totul, ceea ce face ca jurnalismul 
bazat pe date să devină important. Acest 
lucru creează o mare nevoie de cunoștin-
țe, de jurnaliști care să poată filtra datele, 
să le poată procesa și analiza și să poată 
prezenta produsul finit în mod clar și în 
modalități semnificative”.

Desigur, există jurnaliști din ziare 
tradiționale, site-uri web și televiziune. 
Cu toate acestea, bloggeri independenți, 
suporteri și chiar sportive și-au creat 
propriile site-uri web, realizând, prin in-
termediul rețelelor sociale, o concuren-
ță serioasă. În aceste condiții, jurnaliștii 
sportivi vor continua să se confrunte cu 
noi și puternici concurenți. Jurnaliștii tre-
buie acum să fie eficienți în a înțelege și 
a acționa cu eficiență între noile medii și 
mediile vechi. „Aceasta este cea mai im-
portantă provocare cu care se confruntă 
jurnaliștii sportivi de astăzi. Ei trebuie să 
evolueze, să se reinventeze, să devină mai 
profesioniști în toate sensurile cuvântului. 
Ei trebuie să înțeleagă că sunt legătura între 
public și sport. Pentru ca sportul să crească, 
trebuie să existe o cultură a jurnalismului 
sportiv de calitate. Nu mai este suficient 
doar să povestim și să transmitem despre 
ceea ce se întâmplă la un eveniment spor-
tiv. Comentariul trebuie să fie mai critic și 

mai interpretativ, cu accent pe adăugarea 
de culoare, de  înțelegere și profunzime 
a proceselor economice care înconjoară 
sportul. Apoi, trebuie să le clasificăm, să 
evităm informațiile de la mâna a treia și 
să nu subestimăm criteriile cititorilor sau 
ale spectatorilor în orice moment. Cu alte 
cuvinte, trebuie să oferim informații cu-
prinzătoare pentru crearea unei mai mari 
credibilități și să lăsăm spațiu opiniei pu-
blice să le interpreteze” (The Magazine - 
JohanInstitutul Cruyff)

„INDUSTRIA MEDIA” ȘI 
„INDUSTRIA SPORTULUI”. 
Reversul „medaliei” în ceea ce privește 
media îl reprezintă „industria sportului”, 
ambele în conexiune și, în același timp, 
divergență. Industria sportului are un 
impact crescând asupra economiei glo-
bale în ultimii 20 de ani, cu investiții în 
infrastructura publică, mobilizarea resur-
selor și crearea de noi profesii și locuri de 
muncă. Sportul este considerat una dintre 
cele mai mari industrii la nivel global în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă 
și veniturile, este o industrie globală de 
miliarde de dolari, propulsată de cere-
rea enormă a consumatorilor. Afacerea 
sportivă înseamnă multe lucruri diferite 
pentru oameni diferiți. În țările dezvol-
tate, sportul contribuie cu aproximativ 
două până la patru procente din totalul 

locurilor de muncă. Include o varietate 
de profiluri de carieră, cum ar fi sportivi, 
antrenori, manageri de evenimente, ofițeri 
de relații publice, coordonatori de organi-
zații sportive, consultanți de marketing, 
manageri de programe și facilități, pro-
motori sportivi, vânzări de echipamente 
și produse sportive, planificator și mana-
ger de evenimente sportive și specialist 
în sponsorizare sportivă. Industria spor-
tului este un fenomen social care aduce 
laolaltă numeroase entități din întreaga 
lume. Potrivit unei cercetări făcute de A.T. 
Kearney, piața sportivă globală valorează 
undeva între 480 și 620 miliarde de dolari, 
cu un CAGR de 5,9%. De la evenimen-
te sportive live la standuri alimentare, 
sponsorizări media și bunuri materiale, 
industria sportivă crește cu viteză mare, cu 
o concurență ridicată și un viitor promi-
țător. Astăzi, mișcarea sportivă este unul 
dintre sectoarele profesionale cu cel mai 
mare impuls economic și generează cre-
area de oportunități pentru mulți oameni 
care aspiră la un viitor în lumea sportului. 
Managementul sportului este un domeniu 
de educație privind aspectele de afaceri 
ale sportului.

De aici până la dezvoltarea unei sim-
bioze între sport și mass-media nu a fost 
decât un pas, în fond, cele două mergând, 
într-un fel, pe un drum comun încă de la 
primele manifestări de presă sau sportive. 

„Companiile de presă se folosesc de sport ca 
să promoveze vânzările de ziare, să vân-
dă spațiu publicitar și să câștige contracte 
profitabile pentru televiziune și radio. La 
rândul lor, mass-media ajută la vânzarea 
de sporturi pentru spectatori și sporturi și 
produse de consum aferente publicului” 
(Jay J. Coakley, Sport în societate) 

Anii din urmă au reliefat, în ambele 
domenii, ascuțirea bătăliei pentru bani. 
„În ultimii 20 sau 30 de ani, tendința ma-
joră în sport a fost extraordinara creștere 
a veniturilor, inițiată de difuzarea televi-
zată a jocurilor. Această inovație a con-
dus la creșterea vânzărilor de publicitate, 
apoi la sponsorizări și apoi la drepturile 
de denumire a stadioanelor. De-a lungul 
timpului, echipele și ligile au devenit mult 
mai orientate spre afaceri și veniturile au 
crescut de multe ori. Această transformare 
a alimentat nevoia de oameni de afaceri 
care să scoată cât mai mulți bani din fiecare 
eveniment sportiv”. (Prezentare generală a 
industriei: divertisment și sport)

În acest fel, Comitetul Internațional 
Olimpic, Federațiile Internaționale, Con-
tinentale, Naționale și multe dintre clu-
burile sportive și-au creat și au „entități 
media”, cu departamente media puterni-
ce care produc diverse materiale de presă 
(interviuri, fotografii, filme, videoclipuri, 
platforme de internet etc.), pe care le vând 
către presă. Rețineți că mulți jurnaliști, ca 
urmare a crizei, au ales să lucreze în aceste 
departamente. Nu în ultimul, dar foarte 
important, având de înfruntat „industria 
media”, majoritatea entităților sportive 
au început să își impună propriile reguli 
media, chiar dacă sunt exagerate, și să-și 
vândă „produsele” la prețuri din ce în ce 
mai mari. Desigur, toate acestea devin (sau 
au devenit) obstacole grele care blochea-
ză o mare parte din mass-media pentru 
a informa publicul și deschid calea către 
monopolul marilor companii. Din păcate, 
în urmărirea profiturilor, cel mai adesea în 
ultima vreme regulile nu sunt respectate, 
granița dintre afacerile sportive și afacerile 
media devenind foarte fragile.

O relație incomodă
Trăim într-o lume în 
care mass-media sunt 
omniprezente, prin 
multiplele și diversele 
căi de exprimare, o lume 
în care presa a devenit o 
„industrie”, cu o acoperire 
și influență greu de 
anticipat în urmă cu nu prea mult 
timp. În acest cadru se înscrie și 
jurnalismul sportiv, care, chiar 
dacă este privit ca o opțiune 
de specialitate, dispune de 
capacitatea de a capta imaginația 
și de a-și exercita influența 
asupra unor categorii sociale, 
în condițiile în care, la rându-i, 
sportul a devenit o „industrie”. 

„Industria media” - „Industria media” - 
„Industria sportului”„Industria sportului”

@ Emanuel Fântâneanu
Membru Comitetul Executiv AIPS
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Proprietarul companiilor media este în 
același timp și proprietarul unor cluburi 
sau jucători, văzând în această ofertă o 
sursă de profit. Din același motiv, situația 
poate fi văzută și invers - proprietarii de 
cluburi sportive sunt patronii unor com-
panii media. Întrebare: se poate vorbi des-
pre jurnaliști independenți în asemenea 
cazuri? „Progresele în tehnologiile de comu-
nicații au revoluționat sportul, a mărit aria 
acoperire și a permis miliardelor de oameni 
din întreaga lume să ia parte la spectacolul 
evenimentelor sportive majore ... Organi-
zațiile de televiziune și mass-media plătesc 
sume uriașepentru dreptul exclusiv de a 
transmite evenimente sportive de top în 
direct ... Pentru majoritatea organizațiilor 
sportive, dar și a celor din media, vânzarea 
/ cumpărarea drepturilor de difuzare este 
acum cea mai mare sursă devenituri, ge-
nerând fondurile necesare finanțării eveni-
mentelor sportive majore, recondiționarea 
stadioanelor, contribuind, fiecare, la dezvol-
tarea sportului. Redevențelepe care radio-
difuzorii le câștigă din vânzarea filmărilor 
lor exclusive către alte mijloace media le 
permite să investească în infrastructura 
costisitoare organizațională și tehnică im-
plicate difuzând evenimente sportive către 
milioane de fani din întreaga lume ... Spor-
tul competitiv adevenit o industrie globală 
de miliarde de dolari datorată în mare par-
te drepturilor de proprietate intelectualăși 
o cooperare din ce în ce mai strânsă între 
mass-media, sponsori și autoritățile sporti-
ve ... ” (Drepturi de difuzare și mass-media 
în sport - OMPI, Organizația Mondială a 
Proprietății Intelectuale)

În acest „joc de afaceri” se implică mari 
companii media, fiind producători de 
programe sportive care, la rândul lor, au 
dobândit mize de control în organizațiile 
sportive, fiind furnizori de conținut. De 
aceea, creșterea convergenței între organi-
zațiile sportive și conglomeratele media a 
devenit motorul sportului / complex me-
dia către o nouă dimensiune, permițând 
companiilor media să aibă acces exclusiv 
și un mai strâns control asupra drepturilor 

de difuzare și comercializare. Mai mult, 
companii media au intervenit în industria 
sportivă prin cumpărarea de cluburi, ju-
cători sau exclusivitate. De cealaltă parte, 
entitățile sportive au puternice departa-
mente media sau au controlul asupra dife-
ritelor companii media (tv, în special, sau 
online), pentru a-și asigura vizibilitate și 
sponsori. „Nu numai cluburile sportive au 
devenit entități media. Companiile media, 
fiind producători de programe sportive, au 
dobândit, la rândul lor, mize de control în 
organizațiile sportive, fiind furnizorii de 
conținut ... Această tendință este adesea 
denumită «strategie de integrare verticală 
în sport» sau «Murdochizare» și poate fi 
definită prin modalitatea în care corpora-
ții implicate în principal în mass-media se 
integrează în organizații sportive. Făcând 
acest lucru, grupurile media câștigă accesul 
și controlul activităților competitive ale clu-
burilor, pe care le pot distribui prin rețeaua 
lor (...) Motivul-cheie al acestei tendințe de 
integrare verticală este securizarea accesu-
lui la drepturile de difuzare a sportului...” 
(Wetfeet - Prezentare generală a industri-
ei: Divertisment și sport)

NOU JUCĂTOR PE PIAȚĂ. 
În ultimii câțiva ani - și fenomenul tinde 
să fie în continuă creștere – pe piața me-
dia și-a făcut apariția un nou jucător, care 
tinde să înlocuiască din ce în ce mai mult 
media clasice: social media și jurnaliș-
tii-cetățeni. Rețelele sociale devin tot mai 
mult o parte integrantă a vieții, site-urile 
și aplicațiile sociale online proliferea-
ză, tehnologiile mobile și social-media 
transformă și influențează major sportul 
și afacerile sportive. În prezent, majori-

tatea mass-media tradiționale include 
componente sociale online, ca urmare a 
costurilor tot mai ridicate sau a necesității 
de a fi în „direct” comparativ cu o ediție 
tipărită. În analiza sa „Social Media vs. 
Traditional Journalism”, Frank Romane-
lli menționa: „Jurnaliștii tradiționali sunt 
responsabili de respectarea tuturor legilor 
locale și de stat. Evitați disprețul față de 
instanță, nu încălcați ordinele judecăto-
rești și evitați dezvăluirea numele tinerelor 
victime sau minori acuzați de infracțiuni. 
Schimbările rapide ale tehnologiei schimbă 
și jurnalismul tradițional. Jurnaliștii ope-
rează cu un cadru etic înainte de a publi-
ca, deoarece au o reputație de susținut și 
trebuie să urmeze politica companiei. Cu 
toate acestea, jurnaliștii tradiționali sunt 
responsabili pentru opiniile lor, în timp ce 
utilizatorii de rețele sociale, în cunoștință 
de cauză sau nu, rup multe dintre bariere. 
Știrile sunt acum disponibile 24 de ore pe 
zi, pe toate platformele. Există o creștere 
copleșitoare de jurnaliști-cetățeni. Acest 
lucru ar putea aduce probleme în ceea ce 
privește responsabilitatea. Rețele sociale și 
utilizatorii au puterea de a-și stabili propri-
ile limite. Fără nume și fără față, în aceste 
situații sociale, reporterii mass-media nu 
au aparent nicio responsabilitate personală 
pentru constatările lor. Trăim în era infor-

mației digitale. Social Media au schimbat 
drastic modul în care sunt colectate știrile. 
Nu mai trebuie să așteptăm 24 de ore pen-
tru a primi informații îmbătrânite. Social 
media este acum una dintre primele trei 
surse de știri, urmând doar televiziunea. 
Anonimatul pe internet face prea ușor răs-
pândirea deliberată sau neintenționată a 
falsului. Reporterii-cetățeni nu se confrun-
tă cu aceleași consecințe. Greu de verificat 
o sursă de încredere, având în vedere mo-
tivul lor, personal sau politic”.

Cine sunt câștigătorii? Cine sunt pier-
zătorii? Ce s-a întâmplat în mass-media 
din România? În ce direcție mergem? 
„Aceasta este cea mai importantă provoca-
re cu care se confruntă jurnaliștii sportivi de 
astăzi. Trebuie să evoluăm, să ne reînnoim 
noi înșine și să devenim mai profesioniști, 
în toate sensurile cuvântului. Trebuie să 
înțelegem că noi suntem legătura pentru 
progresul comun între mass-media și sport. 
Pentru ca sportul să crească, este nevoie să 
existe și o cultură a unui jurnalism spor-
tiv de calitate care îl înconjoară…”. (Rick 
Lamoral - președinte al Comisiei New 
Media a AIPS).

I N T E R F E R E N ȚĂ  Î N 
AMBELE ZONE. Pentru a înțe-
lege mai bine „lumea” în care jurnalistul 
sportiv trebuie să acționeze pentru a-și 
atinge obiectivele, trebuie menționat un 
alt aspect important, care depășește me-
dia și sportul strict, dar care are o mare 
influență: politica, factor de interferență 
în ambele zone. Coexistența sportului și a 
politicii datează din secolul al IX-lea î.Hr., 
când nstituția armistițiului, sau „Ekechei-

ria”, a fost înființată în Grecia Antică prin 
semnarea unui tratat „internațional” de 
către trei regi: Iphitos, din Elis, Cleostene, 
din Pisa și Licurg, din Sparta. „Sportul și 
politica sunt obligate să doarmă în același 
pat. Poate că politicienilor le place să se aso-
cieze cu sportivi și evenimente de succes, 
dar democrația este rareori influențată de 
aceștia. Cu toate acestea, locul sportului în 
societate, fie el democratic sau de altă natu-
ră, rămâne semnificativ. Sportul și politica 
pur și simplu nu pot scăpa unul de altul. Ele 
rămân la fel de interconectate ca și inelele 
olimpice...” (Democrația în sport. O relație 
incomodă cu politica”, Dan Roan, editor 
sportiv BBC). 

În era modernă, în acest „joc”, au in-
trat și media, într-un „joc” care este o 
„ruletă” cu câștiguri și pierderi. Deși jur-
nalismul sportiv a fost mult timp văzut ca 
„departamentul de jucării” al mass-me-
dia, raportând rar despre subiecte seri-
oase, precum corupția politică, jurnaliștii 
sportivi joacă un rol important în socie-
tate, lucrând pentru a satisface cerințele 
de un apetit aparent insațiabil doar pen-
tru știrile sportive. Doar că peisajul s-a 
schimbat în ultima vreme. „Personalități 
mass-media sportive au devenit mai poli-
tice, mai ales online. Într-un anumit sens, 
profesioniștii din mass-media sportive au 
început să aibă un rol mai semnificativ, 
făcând jurnalismul sportiv mai demo-
cratic, ceea ce a coincis cu creșterea soli-
citării jurnaliștilor sportivi de a construi 
și menține prezențe active pe web”, con-
form lui Guy Harrison (Politics and the 
Sports Media in the Digital Age). „Chiar 
și astăzi, unii mai susțin că nu ar trebui să 
amesteci sportul și politica. Ce naiv! Odată 
ce veți avea un guvern, va exista o politică, 
iar această politică acoperă sportul la fel 
de mult ca educația, sănătatea și tineretul. 
Mai mult, aproape toate guvernele au în 
cabinetele lor un ministru responsabil cu 
sportul (...) Dar elementul care creează 
confuzie este modul în care sportul este 
exploatat în scopuri politice, nu politica 
aplicată cu sfaturi…” (Fékrou Kidane). 

În majoritatea timpului și în cea mai 
mare parte a lumii, această interferență 
poate avea consecințe negative asupra 
libertății de exprimare și protecție a jur-
naliștilor, poate afecta negativ mass-me-
dia. Jurnalismul sportiv este neprotejat 
de această interferență, este adesea afectat 
negativ. Interesele politicienilor și guver-
nelor din diferite țări sunt transfrontali-
ere, cauzând deseori daune mass-media 
și sportului. 

În lumea de astăzi a afacerilor 
(mass-media tradițională, social media, 
sport) cu mulți bani în buzunare, între 
acești „poli” - media clasice / social-me-
dia / sport / politică sau „industria me-
dia” și „industria sportului” - se află și 
asociațiile naționale sau internaționale 
ale presei sportive, organizații cu o po-
ziție dificilă, dar care pot juca un rol 
important în lumea mass-media și a 
sportului, luând în considerare poziția, 
principiile, tradițiile, obiectivele și obiec-
tivele general acceptate de media globale 
și comunitatea sportivă (AIPS poate fi un 
exemplu). Numai că marea lor majorita-
te, mai ales la nivel național,  au devenit 
simple „umbre”, incapabile să se adapte-
ze la noile schimbări, rolul lor fiind, de 
cele mai multe ori, decorativ. Interesele 
financiare ale „industriei media” și ale 
„industriei sportului”, dezvoltarea în afa-
ra granițelor acceptate a rețelelor sociale, 
criza economică, amestecul din ce în ce 
mai agresiv al politicii în sport și media 
au schimbat în fiecare zi modalitățile și 
modul de lucru al jurnalismului sportiv 
și pozițiile sale și a prins ca într-un clește, 
fără prea multe posibilități de reacție, și 
asociațiile de presă.

Este mai mare nevoie de idei noi pen-
tru flexibilitatea acțiunilor, o implicare 
mai activă, mai multă independență în 
acțiune, o reorganizare a forțelor și direc-
ționarea către obiectivele de bază, pen-
tru creșterea prestigiului și puterii pre-
sei sportive și, nu în ultimul rând, poate 
chiar dimpotrivă, o mai mare coeziune 
de breaslă și mai mult respect reciproc. 



AMPRENTE

Doru Dinu Glăvan, președinte al UZPR:Doru Dinu Glăvan, președinte al UZPR:
„Deși poate părea paradoxal, pentru mai multă pace, „Deși poate părea paradoxal, pentru mai multă pace, 
lumea are nevoie de mai mulți jurnaliști care să riște totul”lumea are nevoie de mai mulți jurnaliști care să riște totul”

Premiul Nobel pentru un publicist?
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Persoanele care au 
propus candidații la Pre-
miul Nobel pentru Pace 
din acest an au selectat 
organizații independen-
te care reprezintă jurna-
liștii, oamenii de presă 
considerați ca fiind 
cei mai vrednici can-
didați la prestigioasa 
distincție. 

A pune sub semnul 
întrebării autoritatea

L ibertatea presei și capaci-
tatea de a pune sub sem-
nul întrebării autoritatea 

sunt acum mai importante ca 
niciodată, într-o lume plină de 
„conflicte devastatoare și regi-
muri represive”. Libertatea de 
informații este o temă recuren-
tă, cu candidați serioși, inclu-
siv Comitetul pentru Protecția 
Jurnaliștilor din SUA; jurnalista 
Zineb el Rhazoui de la publica-
ția Charlie Hebdo; site-ul de știri 
Hong Kong Free Press, rețeaua inter-
națională de verificare a faptelor din 
SUA (International Fact-Checking 
Network) și Reporteri fără frontiere 
(RSF), din Paris.

Julian Assange a fost, de asemenea, 
nominalizat la Premiul Nobel pentru 
Pace în 2021. Mulți cred că merită să 
câștige. 

Assange riscă 175 de ani 
de închisoare pentru 
devoalarea adevărului
Julian Assange, fondatorul Wiki-

leaks, a fost acuzat în temeiul Legii 
privind spionajul, pentru rolul său în 
publicarea unor documente militare și 

diplomatice clasificate. El se confrun-
tă cu perspectiva de a fi condamnat 
la 175 de ani de închisoare. Assange 
a fost arestat în aprilie 2019 când au-
toritățile britanice au intrat în Amba-
sada ecuadoriană, unde fusese închis 
de șapte ani, și l-a luat în custodie 
pe baza unui mandat de extrădare al 
SUA. Un judecător britanic a refuzat 

cauțiunea lui Assange, respingând în 
cele din urmă și o cerere de extrăda-
re a acestuia către SUA. Există o listă 
lungă de acțiuni pe care Assange le-a 
întreprins pentru a-și atinge scopul 
final, și anume o lume mai pașnică. 
Iată doar câteva din acestea:

l Publicarea jurnalelor de război 
din Irak, care au expus crimele de 
război
l  Descoperirea videoclipului 

„Asasinat colateral” al unui jurnalist 
care a fost ucis de armata SUA
l Eliberarea infracțiunilor comi-

se de Departamentul de Stat al SUA 
în „Cablegate”

l Ridicarea cortinei asupra pri-
zonierilor din Guantanamo Bay în 
„Fișierele Gitmo”
l Îndepărtarea “giulgiului” secre-

tului din jurul cultului scientologiei
l Listarea publică a membrilor 

partidului național britanic de extre-
mă dreapta
l Publicarea „Spy Files: Russia” 

care detaliază operațiunile rusești în 
Siria
l Expunerea corupției în Turcia, 

implicând ministrul energiei
l Dezvăluiri conform cărora gu-

vernele saudite și qatari au sprijinit 
ISIS și Al-Nusra

Speranţă pentru 
editori și gazetari

Cum și de ce ar putea ajunge Pre-
miul Nobel pentru Pace în mâinile 
unui jurnalist? Mairead Maguire, la-
ureată ea îsăși a Premiului Nobel pen-
tru Pace, a fost cea care l-a nominalizat 
pe Julian Assange, alături de Chelsea 
Manning și Edward Snowden, pentru 
Premiul Nobel pentru Pace în 2021. 
În scrisoarea de nominalizare adresată 
Comitetului Nobel din Oslo, Maguire 
a scris: „Motivele pentru care i-am no-
minalizat împreună sunt simple. Fieca-
re dintre ei a dat nenumărate exemple 
de curaj, au expus acțiunile ilegale ale 
guvernelor care au cauzat milioane de 
decese - punându-și propria libertate 
și viață în pericol. […] În mod colec-
tiv, viața lor de sacrificiu și altruism 
constituie demonstrații remarcabile 
ale măreției spiritului uman. Ele sunt 
într-adevăr mărturii uluitoare despre 
bunătatea inerentă inimii umane. […] 

Comitetul Nobel ar putea proteja și aju-
ta la salvarea vieții acestor trei Campi-
oni ai Păcii acordându-le Premiul Nobel 
pentru Pace în 2021. Procedând astfel, 
Comitetul ar onora voința lui Nobel, 
recunoscând adevărații eroi ai păcii. 
Comitetul Nobel ar oferi, de asemenea, 
mari speranțe editorilor, jurnaliștilor, 
scriitorilor și multora care se confruntă 
cu represiunea și persecuția guvernelor 
lor, în timp ce se luptă să fie scriitori de 
adevăr și istorie a umanității”, notează 
cpnn-world.org.

Invitat în cadrul emisiunii „Lumea-i 
cum este”, de la Gold FM, președintele 
UZPR, Doru Dinu Glăvan, a menționat 
că „Pornind de la exemplul lu Assange, 
este lesne de imaginat curajul formidabil 
al unui om care știa ce va urma dacă va 
expune public documente relevante des-
pre operațiunile și crimele din războiul 
din Irak, dosare care puneau reflectorul 
pe discrepanța dintre ce se afirma și ce se 
întâmpla de fapt la Guantanamo, care 
au dezvăluit corespondență diplomatică 

americană ce a stârnit atâta deranj în 
lumea relațiilor internaționale. Assan-
ge știa ce va urma, a evaluat riscurile 
și a decis că siguranța sa nu contează; 
știa că va fi urmărit, judecat, acuzat și 
că sisteme întregi vor alerga să-l pedep-
sească pentru că a acționat în numele 
nucleului profesiei de jurnalist, care este 
aflarea adevărului.  Assange și alții ca el, 
care transmit dintre gloanțe, care asistă la 
orori ce le generează sindrom post-trau-
matic, exact ca în cazul militarilor, au 
puterea, de când există presă, de a răstur-
na guverne, de a schimba politici, inclusiv 
internaționale, de a dărâma de sub pi-
cioarele unor puternici ai zilei eșafodajul 
construit din oglinzi paralele. Deși poate 
părea paradoxal, pentru mai multă pace, 
lumea are nevoie de mai mulți jurnaliști 
care să riște totul”.

Deciziile finale pentru toate Pre-
miile Nobel vor fi anunțate în luna 
octombrie. Premiul pentru pace și 
alte premii Nobel sunt înmânate câș-
tigătorilor pe data de 10 decembrie.

@ Mădălina Corina Diaconu



Î nainte de a veni cu exemple 
privind folosirea de către jur-
naliști, în spațiul public, a unor 

termeni cu sensuri distorsionate, 
ori în afara regulilor gramaticale 
specifice limbii române, apelez la 
învățăturile unor clasici ai litera-

Ab initio aș dori să fac o precizare referitoare la acest 
demers publicistic pe care-l fac într-o revistă ce se adre-
sează, în primul rând, jurnaliștilor. Nu se dorește a fi 
o lecție, ci o recomandare pe care o fac chiar din titlu, 
celor care se adresează unui public larg, prin diferite 
mijloace de comunicare în masă: tipărite, audio-vizuale, 
electronice sau noile media. Aceasta se referă la folosi-
rea în comunicarea publică de către jurnaliști, a unor 
cuvinte cu sensuri vădit distorsionate, altele decât cele 
statuate de Dicționarul Limbii Române, ori la aplicarea 
în mod greșit a gramaticii limbii române unor cuvinte 
provenite dintr-o limbă străină.

turii române și, totodată, jurnaliști 
de excepție: Tudor Arghezi și Ion 
Luca Caragiale. 

În acest context, Tudor Arghezi 
se siza faptul că bătălia profesiona-
lă în jurnalism se dă între „cuvân-
tul cinstit” și „cuvântul porun-

cit”, între realitatea de fapt, adică 
cea „obiectivă” și realitatea „pu-
blicistică”. Tot el afirma faptul că 
cinstea profesională este criteriul 
esenţial de asigurare a credibilităţii 
și prestigiului ziariștilor și ziarelor.  

„Cinste și gramatică” le cerea I.L. 
Caragiale ziariștilor din vremea sa. 

Fiecare din recomandările celor 
doi mari condeieri pot fi comen-
tate pe spații largi, dar, în cele ce 
urmează mă voi opri doar la cele 
ale marelui dramaturg și reputat 
publicist I.L. Caragiale. „Cinste și 
gramatică”, două cuvinte-cheie 
pentru breasla jurnaliștilor, spu-
se cu peste 130 de ani în urmă. 
Și, ceea ce este foarte important, 
acestea sunt mai actuale ca oricând.

În ceea ce privește primul cu-
vânt, cinste, la care se referă marele 
dramaturg, nu este greu de dedus 
la ce face referire. Jurnalistul este 
cel care transformă realitaea obiec-
tivă în realitate publicistică,așa cum 
se exprima Arghezi și o transmite 
publicului larg. Deși ar fi multe de 
comentat în această privință, nu 
mi-am propus să dezvolt subiectul.  

Cel de-al doilea cuvânt – grama-
tică – face obiectul comentariului 
ce urmează.   

Unul din termenii căruia i se 
aplică reguli gramaticale total gre-
șite din partea unor jurnaliști ori 
comunicatori este chiar mass-me-
dia, adică principalul mediu în care 
ei își desfășoară profesia și mi-am 
propus în cele ce urmează să aduc 
unele clarificări în legătură cu acest 
termen. 

Termenul mass-media s-a for-
mat pe teren anglofon, prin sinteza 
dintre un cuvânt englez – „mass” 
– adică masa de consumatori ai 
acestor forme culturale - și cuvân-
tul latin „media”, în forma sa de 
plural, care se referă la suportul pe 
care sunt fixate mesajele.

Media, în sensul actual al cu-
vântului, se referă laansamblul 
mesajelor și a instituţiilor care le 
producprecum și tehnica de pro-
ducere a acestora. Cu altecuvinte, 
mass-media reprezintă totalitatea 
mijloacelor de informare în masă, 
indiferent de platforma tehnologi-
că, înfiinţate și administrate în acest 
scop.

În plus, să mai constatăm că ter-
menul media este forma de plural 
al cuvântului medium, provenit din 
limba latină, în traducere însem-
nând mijloace de informare. Me-
dium, reprezintă așadar, canalul 
de transmitere a mesajului.  Deci, 
mass-media = mijloace de informa-
re în masă.  

În legătură cu folosirea termenu-
lui mass-media se comit multe gre-
șeli, din partea unor jurnaliști, chiar 
și de către unii „cu ștaif ”. Exemple 

sunt destule în acest sens, deoare-
ce acești jurnaliști „cu ștaif ”, umplu 
zilnic ecranele televizoarelor. 

În comunicarea publică se folo-
sește destul de des expresia mijloa-
ce mass-media. Ținând cont de cele 
afirmate mai sus, traducerea expre-
siei în limba română ar avea forma: 
mijloace mijloace mass-media. Un 
pleonasm mai mult decât supărător.

Tot în legătură cu termenul 
media trebuie specificat faptul că 
aceasta,înforma sa de plural, are 
formă fixă. Există două tendințe. 

O primă tendință este aceea de 
a-l „româniza” considerând că me-
dia este forma de singular a cuvân-
tului și, fără a ține cont că are formă 
fixă, i se aplică regulile gramaticale 
specifice limbii române. Exemplul 
cel mai concludent este expresia: 
mass-media locală (electronică, 
audio-vizuală). Total greșit. Iată 
și traducerea: mass-media locală, 
(electronică, audio-vizuală) = mij-
loace de informare în masă locală. 
Sună frumos???

O a doua tendință, manifesta-
tă tot în limbajul jurnalistic dar în 
mass-media audio-vizuale, este ace-
ea de a-l aduce în „ceața londoneză”, 
în forma mass-midia. Din păcate, 
mulți dintre jurnaliștii din media 
audio-vizuale practicăexpresia cu 
nonșalanță, convinși fiind că terme-

nii sunt folosiți în mod corect. Cu 
alte cuvinte trebuie să ne adaptăm 
„limbajului universal”. 

Un alt exemplu: New media se 
pronunță Niu midia; Social-media 
se pronunță săușel (săușiel, soușăl) 
midia, evident, în funcție de „ingle-
za” fiecăruia. Pronunțarea și tradu-
cerea corectă a acestor cuvinte este: 
noile media, media sociale etc. 

Veți spune, probabil, că și en-
glezii folosesc aceeași pronunțare. 
Fără îndoială, chiar și ei pronunță 
greșit termenul media,dar să zicem 
că aceasta este problema lor.

Recent, o cunoscută realizatoare 
de televiziune, la un post de mare 
audiență, a folosit o expresie greu 
de „digerat” pentru cineva care are 
cunoștințe de limba latină, măcar la 
nivelul celor învățate în liceu. 

Iatăși expresia: „Deci, putem 
considera că Instituția X pentru 
Dvs. este o adevărată Alma Metter”. 

Alma Mater, expresie provenită 
din limba latină, se traduce: mama 
care te hrănește. Folosit în limbaj 
academic, are sensul de Univer-
sitate. Este ușor de dedus faptul 
că respective doamnă, pe post de 
moderator de emisiune, a dorit (și 
nu este nimic rău în asta) să arate 
interlocutorilor, dar și publicului, 
că stăpânește un limbaj elevat.

ACCENTE

@ Ioan Damaschin
Președintele filialei UZPR Constanța

Limba latină în Limba latină în 
„ceață londoneză”, „ceață londoneză”, 
via mass-mediavia mass-media
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Numai că, aducând expresia la-
tinească în „ceața londoneză”, i-a 
modificat în mod brutal sensul. 
Metter, în limba engleză, se traduce 
prin matereie, subiect. Ce o fi vrut 
să exprime jurnalista-moderator?       

Dar să lăsăm cuvintele latinești 
tr(aduse) în „ceața londoneză” 
(chiar dacă subiectul este departe 
de a fi epuizat) și să vedem cum le 
aducem de pe Tamisa pe malurile 
Dâmboviței. 

O știre la un post tv începea astfel: 
„Folosirea mass-mediei ca vector pu-
blicitar ...” etc. Total greșit. Mass-me-
dia are formă fixă și nu se declină. 
Punct. Corect, știrea trebuia să în-
ceapă astfel: „Folosirea mass-media 
ca vector publicitar ...”. Punct. 

O greșeală destul de gravă fo-
losită în media audio-vizuale este 
asociată pronunției unor cuvinte 
prescurtate. 

Exemplu (jurnalistă citind un 
comentariu la un post tv): „În 
legătură cu evenimentul, șefa de-
partamentului Pi-Ar a insituției X 
a declarat...”. Întrebare: cărui public 
i-a fost destinată informația? Ce în-
seamnă pi-ar pentru un telespecta-
tor sau ascultător?

Eu am înțeles faptul că jurnalista 
avea în text cuvântul PR, un termen 
prescurtat prin ințialele expresiei  
din limba engleză Public Relations, 
dar a ținut (inexplicabil) să expri-

me chiar și prescurtarea în limba 
engleză. Sigur, chiar și jurnalistul 
de pe malurile Tamisei ar fi evitat 
să folosească prescurtarea, deoare-
ce nici publicul său nu ar fi înțeles 
ce înseamnă Pi-Ar. Oricât de bună 
ar fi părerea jurnalistei respecti-
ve despre inteligența publicului 
românesc, trebuie să fie convinsă 
că niciun procent de 01% din tele-
spectatori nu a înțeles că Departa-
mentul Pi-Ar al instituției este de 
fapt Departamentul Relații Publice, 
presc. PR. Apropo de inteligență, 
oare ce părere o fi având publicul 
ascultător sau telespectator despre 
inteligența jurnalistei? 

În legătură cu aplicarea în mod 
greșit a gramaticii limbii româ-
ne, săvârșită de această dată în 
mass-media tipărite, dau următorul 
exemplu: „Informația a apărut pe 
site-ul instituției ...”.  

Jurnalistul a vrut ca cititorii săi 
să înțeleagă faptul că informația 
este preluată de pe site-ul institu-
ției. Este vreo deosebire între siteul 
și site-ul instituției? Este, iar dife-
rența o face gramatica și inteligența 
jurnalistului. 

Deși este vorba despre același 
lucru, adică despre site (nu site), 
trebuie știut (am afirmat și mai 
sus) că nu se aplică reguli grama-
ticale specifice limbii române unor 
cuvinte din altă limbă. Aceasta 

presupune că nu se poate scrie, în 
nici un caz, site-ul. Se observă ușor 
că preluarea unui cuvânt provenit 
de pe malurile Tamisei și intrat în 
vocabularul activ al limbii româ-
ne poate fi evidențiată ușor prin 
transcrierea cuvântului din limba 
respectivă cu font italic, articolul 
hotărât specific limbii române fiind 
evidențiat separat, adică site-ul.

Să-i lăsăm pe englezi cu Midia și 
Pi-Ar-ul lor și să revenim pe plaiu-
rile mioritice, unde prin mass-me-
dia sunt aruncate în spațiul public 
cuvinte al căror sens este grav dis-
torsionat, sau li se aplică reguli gra-
maticale neadecvate, așa cum am 
descris mai sus.

Voi reda aceste cuvinte pe care le 
voi insera într-un context, nu nea-
părat cel folosit de jurnaliștii care 
le-au exprimat. Exemplele la care 
fac referire sunt reale, nu inventate. 
Aș putea nominaliza chiar posturile 
radio-tv, emisiunile și jurnaliștii, dar 
nu consider important acest lucru. 
Este bine însă ca jurnaliștii, și nu nu-
mai ei, să conștientizeze erorile pe 
care le fac în folosirea cuvintelor și 
expresiilor în spațiul public, cărora 
le modifică sensurile și pronunția în 
mod „barbar” (ca să folosesc și eu 
o expresie mai puțin academică) . 

Să ne referim mai întâi la cu-
vântul trafic. Dicționarul limbii ro-
mâne specifică faptul că trafic ~uri, 
provine dintr-un cuvânt francez și 
accentul este pus pe vocala a și nu 
pe vocala i. Din păcate, zilnic, la 
multe posturi radio-tv, jurnaliștii 
par să considere mai interesantă 
pronunțarea cuvântului în discu-
ție cu accentul pe i. Oare, de ce? Îi 
asigur pe acei jurnaliști că în nici 
un caz nu par mai interesanți, ci, 
mai repede par că nu cunosc reguli 
elementare de garamatică a limbii 
române.

Un alt cuvânt care este folosit 
de majoritatea jurnaliștilor, ori 
de câte ori fac referire la locul de 
desfășurare al unui eveniment, 
este cuvântul locație. Din păca-

te (inconștient), aceștia eludează 
semnificația cuvântului, așa cum 
este redată aceasta în Dicționarul 
limbii române și îi dau semnificația 
din limba engleză, unde înseamnă 
o poziţionare geografică, loc, spaţiu 
marcat în mod special etc.

Conform Dicționarului limbii 
române, locație, cu accentul pe vo-
cala a, înseamnă chirie plătită pen-
tru anumite lucruri luate în folosinţă 
temporară. Închiriere. 

Un alt cuvânt care este folosit 
anapoda, la fel de distorsionat ca 
și cel anterior, contrar sensului său 
acreditat de Dicționar, este cuvântul 
expertiză. 

Iată un fragment dintr-o știre: 
„Cetățeanul X nu avea expertiza 
necesară în domeniul …”.

Jurnalistul a dorit să transmi-
tă că respectivul cetățean nu avea 
experiența necesară în domeniu 
pentru a se pronunța, întocmai ca 
un expert...

Diferența de sens în folosirea 
acestui cuvânt rezultă din definiția 

dată de Dicționar. Expertiză – Cer-
cetare întreprinsă de un expert cu 
privire la o situație, la o problemă 
etc.; raport al unui expert. Din păca-
te, nici jurnaliștii care, în transmi-
terea unor știri, folosesc foarte des 
și în mod repetat acest cuvânt nu 
au expertiza necesară în folosirea 
acestui termen. 

Un alt cuvânt cu sens distorsi-
onat, folosit tot mai des, în special 
atunci când este vorba despre o în-
trecere, sportivă sau de altă natură, 
este cuvântul determinare. 

Dicționarul limbii române atri-
buie sensul acestui cuvânt ca fiind 
acțiunea de a determina.

Iată și un exemplu de știre: an-
trenorul a cerut sportivilor să dea 
dovadă de determinare în joc. Sau 
antrenorul le-a cerut sportivilor de-
terminare în joc.

Este ușor de dedus că nu spor-
tivul trebuie să aibă determinare 
sau să se determine pe el însuși. 
Altă persoană îl poate determina, 
spre exemplu, chiar antrenorul. În 

schimb, el poate să fie motivat, în 
sensul că motivația pentru a juca 
foarte bine poate veni chiar din in-
teriorul propriei persoane.  

Deci, acțiunea de determinare 
din partea antrenorului nu este ace-
lași lucru cu dovada de determinare 
a jucătorului. Eu, antrenorul, nu-i 
pot cere jucătorului să dea dovadă 
de determinare. Eu sunt cel care îl 
determin/îi cer să joace bine. 

Am convingerea că tema folo-
sirii în mod eronat a unor cuvinte 
sau expresii în spațiul public, prin 
mass-media,este mult mai bogată 
în exemple decât cele arătate în 
prezentul material. În același timp, 
îi rog pe jurnaliștii profesioniști, 
în special pe cei care se recunosc 
în exemplele date, să nu conside-
re aceasta ca fiind o ofensă adusă 
profesionalismului lor. Îi rog doar 
să accepte faptul că, atunci când au 
dubii asupra corectitudinii folosirii 
unor cuvinte, să apeleze la Dicțio-
narul limbii române și... vorba lui 
Nenea Iancu, la... gramatică.
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C ând spunem a serba, ne gândim 
la echivalentele a nu da uitării, 
a cinsti și a onora, dar și la cel 

al revenirii – într-un moment dat – la 
un etalon. De aceeea, sărbătoarea este, 
în egală măsură, amintire și inaugu-
rare, ceea ce înseamnă, până la urmă, 
consacrare, întemeiere. Pentru că a 
serba (servare, provenind din fondul 
latin) desemnează respectul cu care 
slujim un model, dar și îndatorirea de 
a-l transmite, de a face din el un reper 
viu, cel al istoriei trăite sau mitice. Prin 
sărbătoare, evocăm și omagiem ceea ce 
s-a întâmplat la un moment dat și ne 
întoarcem în timp de un timp ce poate 
fi concret, real, istoric, dar și de unul 
mitic, sacru, al evenimentului revelat.

Însă un alt sens, mai bogat în rezo-
nanțe religioase (trăite de omenire la 
sărbătorile Nașterii și Învierii Dom-
nului) și mai profund în solemnitate 
este slavul a prăznui. Sărbătoarea și 
praznicul vor fi fost cândva legale; as-
tăzi însă, primul denumește desfășurări 
laice, dar și religioase, pe când cel de-al 
doilea – doar evenimente ecleziastice.

Sărbătorii și praznicului li se adaugă 
festivitatea, ceremonia și aniversarea. 
Festivitatea desemnând desfășurare 
publică, reperul ei de bază fiind viața 

civică, chiar dacă, la origine, festum 
însemna revărsarea exuberantă a bu-
curiei momentului (adică sărbătoarea, 
prin excelență). Cât privește celelalte 
două, ceremonia s-a concretizat în eve-
nimentul care păstrează semnificațiile 
religioase originare, cărora li s-a adău-
gat, în timp, cele sociale; aniversarea, 
în schimb, i-a trimis pe oameni atât la 
existența lor individuală, cât și la cea 
familială (sau socială) cu desfășurări 
ritmice, dar lipsite de solemnitate și 
rigoare.

Filosofii spun despre timpul sărbă-
torii că are ca emblemă cercul, cercul 
perfect, egal cu sine; în schimb, tim-
pul cotidian, ca și cel existențial, este 
figurat ca o dreaptă ireversibil orien-
tată către mai departe. Timpul nu este 
deci egal cu sine, adică nu este calitativ 
același, în configurația sa existând mo-
mente și intervale impregnate puternic 
de sacralitate – cele sărbătorești – și al-
tele, cele cotidiene  – de esență laică. 
Cum sunt, de pildă, sărbătoarea Naște-
rii Domnului/Crăciunul și sărbătoarea 
Învierii Domnului.

De peste 2.000 de ani, omenirea 
marchează diferit Astăzi s-a născut 
Hristos! și Hristos a Înviat! - cele mai 
importante evenimente din istoria 

creștinătății. Unii primesc duhul aces-
tor sărbători ca o dovadă a dragostei 
față de Dumnezeu și de aproapele, pos-
tesc, se curăță de toată zgura păcatului 
și se cuminecă, spre a-și încălzi pe de-
plin inimile de cuvânt și cântare. La ei, 
plinătatea bucuriei vine din plinătatea 
adevărului. La alții, Paștele și Crăciunul 
vin cu darul unei liniștiri și reculegeri 
care-i apropie măcar de bucuria copi-
lăriei. Altfel își încălzesc existența de 
calcule lumești și își împietresc inimile 
de lucuri cenușii, neputându-se decide 
decât în funcție de avantaje. Apoi, alții, 
chiar și în condițiile vitregi ale pande-
miei actuale, doresc, ca și în vremurile 
trecute, să marcheze Paștele, Crăciunul 
asemeni unei date biografice, făcând 
un prilej de a sta împreună, pentru că  
„așa spune tradiția“, și nu trăirea ma-
relui moment al istoriei. 

,,Azi”  n-are viitor din cauza zbuciu-
mului exterior de festivitate. În locul 
misterului ne uităm la spectacolul din 
piețe, de pe bulevarde și din studiou-
rile de televiziune, care cu greu s-au 
oprit chiar și în sfârșitul de an pande-
mic 2020. Și la fel de greu se vor opri și 
în acest al doilea an pandemic. Adică, 
pretutindeni și în tot timpul, în locul 
închinării, tot petrecerea… plăcerilor.

Noi, azi, la oraș, am inventat Cră-
ciunul-festivitate, Paștele – comercial 
cu iepurași și… iepuroaice, optând 
pentru o sărbătoare frumos împache-
tată, livrată de mass-media și, mai re-
cent, online, prin Internet. Bunicii și 
străbunicii noștri făceau totul cu mâna 

lor. Azi, sărbătoarea fiecăruia dintre 
aceste mari evenimente este ,,manda-
tată” de rețelele de socializare, de Black 
Friday nesfârșit, de marile supermar-
keturi, de agresivitatea comercială. De 
fapt, fac alții sărbătoare pentru fiecare 
dintre noi și noi nu ne întărim prin ele. 
Nu mai avem credința că participăm la 
menținerea vieții și a timpului.

Doar pe la sat mai este ceva, deși și 
aici se conturează Crăciunul-serbare, 
Crăciunul-festivitate, Paștele-petrece-
re.  Din fericire, la sat încă nu se dau 
cadouri, ci... daruri. 

Darul nu este cadou. Prin dar, 
săteanul plătește un serviciu ritual – 
cântatul colindei la Crăciun  cântări 
și pricesne de Paști. La sate, bradul 
de Crăciun nu exista; apărea doar la 
nuntă și la ceremoniile funerare. La 
oraș, în piețe, la terase și în supermar-
keturi, Crăciunul înseamnă voioșie 
și zgomot. La sat, încă mai înseamnă 
bucurie interioară. Care nu este ni-
ciodată doar o amintire a trecutului, 
nici măcar o speranță pentru viitor, 
ci un AZI care dă sens trecutului și 
siguranță prezentului.

La Paști nu era Iepurașul de… 
Paști, simbol păgân provenit din tra-
diția anglo-saxonă, în care Zeița pri-
măverii, pe nume Eostre, reprezenta 
fertilitatea și era reprezentată ca o 
femeie tânără, care avea ca simboluri 
un iepure și oul. Sau legenda care care 
spune că o zeiță germană a găsit o pa-
săre rănită în timpul iernii și singura 

soluție pentru salvarea ei 
a fost să o transforme în 
iepure. Ceea ce era mai 
ciudat a fost faptul că 
iepurele putea să facă 
ouă. S-a ajuns să se 
creadă și în vulpița de 
Paști, în rostogolitul 
ouălor, în spălatul din 
vase cu coji de ouă etc.

Redirecţionarea bu-
curiei de a sărbători ex-

clusiv către divertisment, 
expansiunea comercială 

fără limite către profit a in-
dustriei producătoare și propa-

ganda deșănţată a mas –media de 
a face din fiecare asemena zi o me-
ga-sărbătoare au dus și duc exact la 
rezultatul contrar: iluzia de sărbătoare 
permanent, concomitent cu inocu-
larea senzaţiei de aplatizare a conţi-
nutului festiv al calendarului. Mai pe 
românește, nu mai există nicio zi din 
calendar care să fie banală, dar nu mai 
există nicio zi care să fie sărbătoare 
adevărată. Astfel că, treptat-treptat, 
dispare acea dispoziţie exuberantă din 
trecut pe care o trăiam în preajma și 
în miezul sărbătorilor laice adevărate.

Ce facem, deci, cu profunzimea 
spirituală din timpul sărbătorilor 
religioase? Pentru ca sărbătoarea să 
fie bucurie și descătușare de energii. 
Dar și freamăt al așteptării, cu toate 

pregătirile ei și cu toate renunțările la 
ceea ce este vechi, pentru a putea intra 
într-un TIMP NOU.

Iată o întrebare pentru istorici, 
politicieni, socilogi, teologi, psihologi 
sau oameni de cultură. Nu atât din do-
rinţa de ,,aliniere la trendul european” 
trebuie căutat răspunsul, cât mai ales 
din obligaţia ce o avem de a păstra săr-
bătorile noastre religioase, nealterate 
de industria mediatică și neviciate de 
consumatorismul epocii moderne. De 
a dărui, deci, pe de o parte, oamenilor, 
sărbători laice pe măsura nevoii lor de 
popas ciclic la sfărșitul etapei de mun-
că, de a oferi unora divertismentul și 
comercialul la care tânjesc sau de a vin-
de altora, pe stradă, carnavalul, pâinea 
și circul ce și-l doresc. Și de a menţi-
ne, pe de altă parte, nealterat spiritul și 
tradiţia sărbătorilor religioase așa cum 
le-am moștenit de la moșii și strămoșii 
noștri. Mai ales cele legate de Nașterea 
Domnului și de Sfintele Paști care, ca și 
alte sărbători creștine, se pierd încetul 
cu încetul, în acest secol, când oamenii 
nu mai au nici răbdarea și nici timpul 
necesar să le petreacă în frumuseţea 
cea dumnezeiască și cu bucuria reco-
mandată de Mântuitorul Iisus Hristos 
apostolilor Săi când le-a spus, să-L ur-
meze, să fie uniţi în iubire și învăţătură 
,,ca bucuria Mea să rămână în voi, și 
bucuria voastră să fie deplină”.

@ Grigore Radoslavescu
Președintele filialei Iași a UZPR

Vin  Sfintele  Paști!Vin  Sfintele  Paști!
SărbătoareSărbătoare
și serbare…și serbare…



NR.21 -  2021     UZP       47

PROFIL

DORIN N. URITESCU 
- UN RELIEF  CULTURAL

D orin N. Uritescu, om 
de cultură cu un re-
lief conturat, a ple-

cat din Ardeal, din comuna 
Vinerea (Alba), a absolvit 
Facultatea de Filologie din 
București, apoi a absolvit și 
Facultatea de Filosofie din 
„Dulce Târgul Ieșului”, unde 
a obținut ulterior, cu Magna 
cum laude, și titlul de Doctor 
în Filosofie. Deci însuși des-
tinul biografic și cel instructiv 
al dânsului este unul holistic,  
orientat spre întreguri. Vine 
însă și orientarea comple-
mentară, spre părți. A scris 
până acum un număr mare 
de cărți și de studii. Majori-
tatea lor sunt de lingvistică 
și de stilistică, fiind apreciate 
de specialiștii în domeniu și 
menționate în Bibliografii. 
În domeniul criticii literare a 
elaborat volumul Pentru o lec-
tură adevărată și o percepere 
corectă a temei, ediția a doua 
ajungând și la mine. Am sub 
ochi și volumul de proză, cu 
titlul foarte semnificativ Firi-
mituri literare. A elaborat și  

volume de poezii, ca și alte 
texte, de diverse genuri. Mă 
voi referi în continuare doar 
la cărțile pe care le-am citit, 
cu plăcere și cu un interes 
dezinteresat.

Dacă este vorba de o înca-
drare spirituală generică,pu-
tem pleca de la două modele 
culturale: Mozaicat și Pirami-
dal.  Primul este distribuit pe 
orizontală, iar componentele 
lui – diferite ca formă, di-
mensiuni, culoare – rămân 
într-un plan de egalitate. Al 
doilea model este structurat 
din mai multe niveluri și este 

distribuit pe verticală, de la 
bază la vârf, sau invers. Ni-
velurile acestuia sunt inegale 
ca valoare, aici intrând în joc 
termenii axiologici „inferior” 
și „superior”.Într-un limbaj 
mai nuanțat, intră aici în joc 
termenii axiologici „valoare”, 
„antivaloare”, „pseudova-
loare”, „nonvaloare”. Acum, 
opera culturală a lui Dorin 
N. Uritescu este bogată, ca 
extensie, și variată ca stil, 
după cum am văzut. Dacă 
încercăm să o încadrăm în 
cele două modele, ajungem 

la o joncțiune a acestora, în 
care partea de sus a pirami-
dei este ocupată de textele de 
lingvistică și stilistică, iar par-
tea de jos a aceleiași piramide 
este ocupată de textele literare 
(proză, poezie, etc.). Linia de 
demarcație dintre cele două 
părți este trasată de Critica 
literară.

Dacă este vorba de proză, 
însuși titlul cărții Firimituri 
literare este semnificativ pen-
tru modelul mozaicat. Este 
un volum de proză scurtă, în 
care textele sunt inegale ca 

extensie, oscilând între schi-
ța clasică și simpla notare cu 
caracter de reportaj. Textele 
sunt evocative, iar aria lor 
tematică este circumscrisă 
spațial în jurul comunei na-
tale Vinerea (Cugir, Alba). 
Temporal, textele vizează pe-
rioada dintre cel de-al doilea 
război mondial și plecarea de 
la putere a lui Gheorghiu-Dej, 
deci perioada în care autorul 
era copil, respectiv adoles-
cent. Majoritatea textelor 
reliefează conflictele dintre 
lucrătorii cinstiți din acea 
zonă (țărani, muncitori, in-
telectuali) și noii șefi politici, 
comuniști.Scenele evocate 
sau invocate sunt foarte va-
riate ca situații umane, de 
la cele firești, trecând prin 
cele dramatice și până la cele 
tragice. Totuși, o bună parte 
dintre ele au o notă elocven-
tă de umor, de la umorul de 
situație până la cel de limbaj. 
Stilul mozaicat, despre care 
vorbeam, se strecoară și în 
ceea ce numim „vocea auto-
rului” Dorin N. Uritescu este 
autorul cărții și tot ce scrie în 

aceasta este expresia vocii 
dânsului. Pe parcursul căr-
ții apar și diverse persoane, 
care devin personaje, fiecare 
cu vocea sa. Mătușa Maria 
Romcea, venind supărată de 
la târg, rostește fără echivoc 
expresia nu prea creștină: „Ia, 
lume făcută cu curu”, acesta 
fiind și titlul schiței. Dar, în 
text, mai descoperim cu sur-
priză încă o „voce”. Autorul 
folosește un limbaj literar, 
academic, iar extensia enun-
țurilor variază de la fraza am-
plă (în stilul lui Iorga), până la 
notația rezumativă. Numai că 
stilul, literar fiind generic, este 
marcat de diverse expresii și 
cuvinte ardelenești, pe care 
autorul le știe din copilărie. 
Aici, „No, no !” sau „Ni, mă, 
ni !” sunt la ele acasă în Arde-
al. Așadar, am putea spune că 
a treia „voce” din aceste texte 
este „Vocea satului”. De altfel, 
autorul însuși o reliefează re-
curgând la diverse marcaje, 
cu italice,  aldine, semne de 
punctuație etc.

Cartea de critică literară 
Pentru o lectură adevărată și 
o percepere corectă a temei, 
analizează 4 poezii: Floare al-
bastră, a lui Mihai Eminescu, 
De ce-aș fi trist, a lui Tudor 
Arghezi, Plumb, a lui George 
Bacovia, În grădina Ghetse-
mani, a lui Vasile Voiculescu. 
Volumul se încheie cu analiza 
romanului Răscoala, a lui Li-
viu Rebreanu. Dacă folosim 
aici expresia „critică litera-
ră”, în cazul autorului nos-

tru putem identica și o mică 
fisură. Adică, pe de o parte, 
atitudinea autorului este una 
accentuat critică – în raport 
cu alți critici literari –, pe de 
altă parte, termenul „litera-
ră” poate fi ușor înlocuit cu 
termenii „filosofică” și , apoi, 
generic „lingvistică”. Menți-
onam că Dorin N. Uritescu 
are o dublă formație, filolo-
gică și filosofică. În fundalul 
analizelor sale stă o distincție 
filosofică fundamentală. Au-
torul distinge între „condiția 
umană” și „existența umană”. 
Prima are un caracter univer-
sal, constant, invariabil. Ea ne 
poate trimite la titlul Condiția 
Umană, a lui André Malraux. 
A doua, adică „existența 
umană” are un caracter con-
cret, particular (individual ) 
și trecător, deci perisabil. Prin 
analogie, „existența umană” 
ne poate trimite la filosofia 
existențialistă, indiferent dacă 
este vorba de varianta Sartre, 
sau Heidegger. Punând în joc 
cele două planuri (sau nive-
luri), autorul trece la analiza 
poeziilor. Aproape în toate 
poeziile menționate, autorul 
trece de pe planul de fundal 
amintit, exact în partea opu-
să, adică în vârful reliefului, 
unde descoperă un vers sau o 

expresie absolut semnificative 
pentru întreaga poezie.  Ast-
fel, în una dintre ediții, poezia 
lui Eminescu, Floare albastră, 
se încheie cu versurile „Floa-
re albastră, floare albastră / 
Totul este trist în lume”. Dar, 
ultimul vers sună categoric 
diferit, adică „Totuși, este trist 
în lume”. Diferența dintre cele 
două versuri este una totală, 
de la Cer la Pământ, sau in-
vers. În poezia lui Tudor Ar-
ghezi, atenția analizei merge 
pe titlu, De ce-aș fi trist (fără 
semnul întrebării), dar mai 
ales pe ultimul vers „De ce-aș 
fi trist....și totuși!”. Analiza se 
centrează comparativ pe cele 
două ipostaze, eminesciană și 
argheziană, ale lui TOTUȘI. 
În cazul poeziei Plumb, au-
torul pleacă de la toate înțe-
lesurile cuvântului  „plumb”, 
dezvăluindu-i semnificațiile 
lui poetice tacite, adică subîn-
țelese.  Ca tehnică de analiză 
generală, mai menționăm 
caracterul ei pluridisciplinar, 
care merge de la Psihologie, 
prin Stilistică, până la Soci-
ologie (mai ales cu romanul 
Răscoala). În acest sens, am 
citit de câteva ori poezia 
Floare albastră și am consta-
tat că autorul se centrează pe 
diverse versuri sau expresii, 

încercând să reconstituie nu 
doar psihologia, ci și posibi-
la biografie (virtuală) a celor 
DOI îndrăgostiți. Dacă am 
face câțiva pași mai departe, 
probabil că am putea scrie și 
un roman despre cei DOI.

Am citit cele două cărți cu 
plăcere și, cum spuneam, cu 
un interes dezinteresat. Dacă 
este vorba și de unele rezerve, 
aș menționa aici doar două. 
Mai întâi, există un exces cri-
tic la adresa altor comentatori, 
mai ales a autorilor de manua-
le. Aici m-a surprins că nu este 
citat Vladimir Streinu, care are 
un comentariu de excepție la 
Floarea albastră, unde distin-
ge clar între „totul” și „totuși”. 
Apoi, textele conțin și un oa-
recare  exces gramatical și or-
tografic, pe care l-am remarcat 
și în cazul prozei „Firimituri 
literare”. Dar, vocea lingvistu-
lui – cea din vârful piramidei 
– este mai puternică și omni-
prezentă. 

Numirea autorului ca 
„Membru de onoare” al UZPR 
este o recunoaștere a întregii 
sale activități, puse în slujba 
limbii române, atât prin pu-
blicații cât și prin implicarea 
concretă în perfecționarea 
predării limbii române în sis-
temul de învățământ.
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PORTRETE,  CEAȚĂ  ŞI  FUM

D e la o vârstă încolo, zici: „Mă 
dor amintirile”, cum ai zice: 
„Mă dor oasele, mâinile și 

picioarele nu mă mai ascultă”.
Când se rupe iar câte o bucată din 

cerul amintirilor noastre, când ne mai 
pleacă iar un prieten spre nicăieri, este 
un moment de mare durere.

Tavi Andronic – Ando mi-a fost 
coleg de grupă la Filologia bucureștea-
nă, în anii 1964-1969. Din grupa 407, 
eu și el eram cei mai înalţi. Amândoi 
din provincie, priviţi cu oarecare supe-
rioritate și suspiciune de bucureșteni, 
făceam parte dintre căminiștii care ve-
niseră să se pricopsească în Capitală. 

Stăteam în primii ani la căminul „Car-
paţi” de pe strada Academiei, la doi 
pași de măicuţa noastră facultate de 
pe Edgar Quinet. Aduceţi-vă aminte 
de bancul celebru cu acei doi miliţieni 
care au găsit un mort pe Edgar Quinet 
și au avut probleme grele la scrierea 
procesului verbal. Din fericire, unul 
a găsit soluţia salvatoare: „Hai să-l 
tragem pe Academiei, că aia știm s-o 
scriem!”. Noi nu ne-am tras tinereţea 
pe Academiei, am trăit-o acolo. Eu 
stăteam într-o cameră de trecere cu 
șapte paturi, la etajul al șaptelea. Cu 
Marian Buleandră, Costică Bostan, 
Ion Turcin, Florin Făgărășanu, Gi-
gel Niţulescu. Din camera noastră se 
trecea în alta, de opt paturi, unde era 
un mixtum, filologi și istorici. Acolo 
stăteau Tavi Andronic, Mișa Moraru, 
Mitică Bujdoiu, Siru, Papuc etc. Ne 
distram toţi în partide de poker (cinci 
bani deschiderea), ascultam muzică 
pe care ne-o aducea un fan al nostru 
mai tânăr, Paul Agarici (nepotul lui 
„vânător de bolșevici”), posesor de 
mag Tesla, citeam mult, comentam și 

mai mult, împărţeam câte un pachet 
primit de acasă, o sticlă de vin ori de 
ţuică, mai puneam de-un cenaclu li-
terar, al nostru se numea „Ţâr” și era 
al dracului de avangardist. Aveam vi-
suri, aveam iubiri curate și plecam la 
întâlniri de taină și de tandreţe, eram 
frumoși, eram totali, eram prieteni. 
Mâncam la cantina din Pasajul Victo-
ria, bine mâncam, ciorbe minunate de 
care se bucurau și „blatiștii lui mama”, 
șniţele uriașe, fasole inestimabilă, 
Doamne, ce bine a fost! Între noi era și 
Tavi Andronic, lunganul care desena 

la seminarii, cel cu sânge de grafician 
și ziarist, omul de lângă mine despre 
care n-am știut niciodată de unde e 
de loc: din Banat ori din Muscel. Nici 
acum nu știu.

El era un om tandru, inteligent, 
avea o căldură aparte pe care nu pot 
s-o calific. O parte din colegii mei 
îmi ziceau Nicu. El îmi zicea Nicu-
șor, aducându-mi aminte de copilărie. 
Iubitei mele, colegă de grupă cu noi, îi 
zicea Doiniţa. Ăsta era Tavi Andronic.

Timpul ne-a risipit, ne-a așezat 
pe fiecare în alveola lui de vis. Eu am 
ajuns la „Viaţa studenţească”, pe stra-
da Brezoianu, la nr. 13. Tavi a ajuns 
la „Informaţia Bucureștiului”, tot pe 
Brezoianu, cruce cu Sărindar; eu 
m-am străduit a fi gazetar și poet, el 
s-a străduit a fi gazetar și caricaturist 
de valoare naţională.

Pe unde am ajuns ca mare „boss”, 
că, de, aveam pile la „federaţie”, cum 
au toţi copiii născuţi la Bălăciţa, în 
Mehedinţi, l-am publicat pe desena-
torul Ando, fratele meu din studenţie. 
Despre reciprocă nu spun o vorbă. 

Prin anii 1970, ne întâlneam, pa-
tru colegi de facultate, în grădina de 
vis pe care Tavi Andronic și-a con-
struit-o aproape de Opera Româ-
nă. O casă pe pământ, o grădină cu 
umbră, o cabană de lemn, o minune 
în burta orașului furnicar. Gazdele 
noastre, Tavi și Mariana lui, erau 
perfecte. Noi, ceilalţi, împreună cu 
soţiile noastre, care se cunoșteau și 
se înţelegeau, cum e și firesc, eram, 
în felul nostru, niște crai ai Cur-
ţii Noi a Bucureștilor: Relu Perva, 
bănăţean de la Micălaca Aradului, 
Tinu Ionescu, de la Olteniţa, Nicu 
Fruntelată din Bălăciţa Mehedinţi-
lor și, negreșit, Tavi Andronic. Beam 
un vin slab, ne aminteam ca nebunii 
de studenţie, făceam bășcălie, apoi 
eșuam, spre disperarea nevestelor, 
în partide de poker, ca la cămin, cu 
douăzeci și cinci de bani deschiderea 
(acum aveam lefuri, eram solvabili). 
Noaptea târziu, le mulţumeam lui 
Tavi și Marianei și plecam pe străzi 
într-un București liniștit, vedeam la 
intersecţii munţi de lăzi de lapte și 
iaurt, în faţa magazinelor de profil, 
luam o sticlă de lapte, o beam liniștit, 
apoi puneam banii în sticlă. Da, da, 
au fost asemenea vremuri!

Din cei patru care eram la masa 
de joc din grădina lui Tavi Andronic, 
am rămas doar eu. Tinu Ionescu s-a 
dus după ce a scris o carte remarca-
bilă despre umorul lui G. Călinescu. 
Relu Perva, externistul, fost fotbalist 
de performanţă, a plecat brusc după 
ce a scris câteva cărţi și a condus un 
timp ziarul unde lucrase.

Iată, acum a plecat și Tavi. Eu am 
rămas, probabil, să-i pomenesc, să-i 

amintesc și să le aprind o lumânare 
de cuvinte.

E așa de târziu pe lume, e un de-
cembrie întunecat, fără soare și fără 
speranţă, fetele lui Tavi, în primul 
rând Mariana lui, nu pot decât să-și 
amintească zilele cu soare.

Mă doare amintirea, mă doare. 
Octavian Andronic – Ando, gazeta-
rul cu har, cel care, în ultimii ani ai 
vieţii devenise un pamfletar redutabil, 
caricaturistul din prima linie a acestei 
arte, cel care și-a „andografiat” lumea, 
prietenul inteligent, cu un uriaș simţ 
al umorului, a plecat de lângă noi în-
tr-o dimineaţă de decembrie.

Să-i fie somnul lin și prietenii 
aproape!

În dialog cu Emil Jurcă (redactor șef adjunct 
„Libertatea”) și Darie Novăceanu (Director 
„Adevărul”)

Fostul redactor șef Dumitru Târcob și 
succesorul său, Octavian Andronic

A PLECAT ÎNC| 
UN PRIETEN

@ Nicolae Dan Fruntelată
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mulării comportamentului sunetului 
și luminii în spațiu. Această animație 
muzicală este o perspectivă estetică la 
limita artei și științei, realizată de ar-
tista vizuală Kay Starseeker. Coloana 
sonoră a acestei animații a fost redată 
într-un sistem de sunet 8D, pentru o 
experiență audio deosebită. 

Este un proiect inițiat la începutul 
anului trecut, care, în principiu, ur-
mărește transformarea energiei opti-
ce a luminii, a laserului în special, în 
energie acustică, respectiv ulterior în 
sunete și apoi în muzică.

Prezentarea proiectului a avut loc 
în cadrul unui eveniment online care 
a marcat lansarea albumului denumit 
„Laser Trip”, a unui film de animație 
inspirat din tot procesul, atât con-
ceptual, cât și tehnologic al acestui 
proiect, vizualizarea virtuală a com-
portamentului sunetului și luminii 
în spațiu. „În ceea ce privește partea 
tehnică, am avut parte de consultanță 
Institutul Național pentru Fizica Lase-
rilor, Plasmei și Radiației România și 
totodată am avut onoarea de a lucra 
cu un cercetător de la Agenția Spațială 
Europeană, consilierul științific Mark 

McCaughrean. El este acea persoană 
cu care am reușit, împreună, să stabi-
lim tematică ce rezidă din acest proces 
de conversie a energiei optice în cea 
acustică și anume, aceea a comporta-
mentului virtual al sunetului și luminii 
în spațiu. Totodată am avut bucuria de 
a colabora cu compania Yamaha care 
mi-a pus la dispoziție echipamentele 
necesare unui asemenea proces expe-
rimental”, afirmă Peter Gate.

Fondatorul The Deep Sound of 
Space, Peter Gate, este un muzician 
experimentalist, artist vizual și antro-
polog. A inițiat proiecte interdiscipli-
nare inovatoare, de la reinterpretarea 
sunetelor ancestrale în muzică con-
temporană (The Deep Sound of Mara-
mureș, 2015) și până la concerte  care 
sunt adevărate experiențe senzoriale 
- 4D Immersive Sound Experience.
@ Mădălina Corina Diaconu

P eter Gate propune un proiect 
ambițios, acela de a transfor-
ma lumina laserului, în primă 

fază, într-un semnal, apoi în sunet și 
în cele din urmă în muzică! Partenerii 
în acest proiect sunt Yamaha Music 
Europe și Qolony Art & Science Asso-
ciation.

Laser Trip este un proiect inovator 
de experimentare muzicală și spațială 
realizat în colaborare cu Institutul Na-
țional pentru Fizica Laserilor, Plasmei 
și Radiației România.

Animația muzicală inspirată din 
acest proiect a fost difuzată în data de 
19 februarie 2021, centrată în jurul si-

PROIECTUL PROIECTUL 
LASER TRIP LASER TRIP 

Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din 
România a realizat un 
parteneriat de excepție, 
în cadrul unui proiect 
prestigios, fără precedent 
în România - Laser Trip

NOTE

C u toate că nu este un cuvânt 
care să ne placă, îl auzim tot 
mai des, îl folosim, îl trăim. 

Stare de urgență? Stare de alertă? Sin-
tagme deja! 

Tocmai pentru a depăși ceva evi-
dent și care ne sperie, fie că recunoaș-
tem sau nu, publicația noastră a avut 
o serie de editoriale cu această temă, 
„Pandemic school”, „Crăciun pan-
demic”, „Pandemic bet”. Activitatea 
jurnalistică, prin această publicație, a 
mers mai departe, în demersul nostru 
de a aduna atâția oameni valoroși la 
un loc, atâtea minți luminate și mai 
ales în descoperirea și promovarea de 
noi talente. 

Ne-am străduit și, în mare parte, 
am reușit, să culegem vlăstare tinere, 
cu tot verdele lor crud, pentru a armo-
niza, într-un fel, consacrarea celor care 
au deja trecut scriitoricesc recunos-
cut cu puritatea copiilor care așteaptă 
aprecierea celor dintâi. Și pentru că 

vremurile ne-au trimis pe toți într-o 
izolare deloc plăcută, nici pentru cei 
mari, nici pentru cei mici, am găsit 
mijlocul plăcut și fără riscuri, dar cu 
impact, în care să socializăm. Așadar, 
am făcut demersurile necesare de a 
face revista cunoscută, dar și accesi-
bilă, promovând-o în mediul online, 
cu ISSN de publicare și în acest mod. 
Pentru că întâlnirile nu au mai fost 
posibile, am creat o pagină de grup 
și pe Facebook (de fapt, două), pagi-
nă asociată revistei, unde ne „jucăm”, 
instructiv și constructiv pentru toate 
părțile, pentru ca la fiecare sfârșit de 
lună să apară și revista, în forma ei 
consacrată, cu rubrici deja știute, ori 
adăugate ad-hoc, în funcție de trăirile 
și emoțiile transmise receptorului fi-

nal, cititorul. În aceeași ordine a idei-
lor, ca și anul trecut, am marcat Ziua 
Poetului Național Mihai Eminescu 
și Ziua Culturii Naționale printr-un 
eveniment online, care se găsește și 
pe canalul de YouTube al UZPR Olt, 
eveniment în care ne-am simțit bine și 
am păstrat și regulile distanțării. 

Noi credem că ne împlinim sco-
pul, că generațiile viitoare au o zestre 
culturală și de la noi și, chiar dacă 
resursele financiare sunt mici, exis-
tă potențial creator și e la el acasă. 
La noi acasă, la Olt!

Sens [i contrasens 
în pandemie

@ Anca Popescu
Director Revista „Popas 

Jurnalistic și Literar-Artistic”
UZPR Olt
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LEADING ARTICLE
The online press and the stringency of professionalism

Online press, bridge to the future

“Online Press” – between piracy and professionalism

Online Press, in the synergical slippers of some 
consonant Universes…

The online meetings of the UZPR management 
with the members of the National Consultative Council

”Media industry” - ”Sports industry”. 
An awkward relationship

This edition of UZP magazine focuses on the 
online press, approached from different an-

gles and tones, all, however, worthy of note and 
meant to outline a picture as accurate as possible 
of the challenge posed by journalism in the virtual 
environment.

The decision to dedicate such a large space to 
this debate is a very natural one and, of course, 
welcome, given, on the one hand, the constant in-

terest of the leadership of the Union of Professional 
Journalists in Romania to promote journalism and 
journalistic creation, regardless the environment 
of its manifestation, but also, on the other hand, 
the obvious increase of the impact of the online 
press on the general public, both due to the ma-
jor technological advances, and, in the last year, to 
the pandemic that forced us to adapt as quickly as 
possible.

B riefly punctuating the far-reaching achieve-
ments of the last period of the organization 

- the successful series “Romanian Press Week. 
Bright pages of history”, which was strongly publi-
cized in the country and abroad, and the film “Ode 
to Brancusi. On the path of heroes” - the presi-
dent of UZPR, Doru Dinu Glăvan, announced 
that the production was broadcast by numerous 
televisions, on February 19 and later. Regarding 

the series “Romanian Press Week. Bright pages of 
history”, it will continue with presentations about 
emblematic publications - “Lumea”, “Magazin is-
toric”, “Tribuna economică”, “Gazeta sporturilor” 
etc., - presented by some of the most renowned 
journalists, members of UZPR, with an activity 
related to these reference media brands.

2 0 years ago, sports fans relied more or less on a 
newspaper copy for the latest updates on their 

favorite teams. With the advent of the Internet, the 
last decade has seen a veritable explosion in sports 
news, analysis and discussions with dedicated fans 
who continue to devour ”everything that moves in 
this world”, with journalists and sports journalists 
being forced to adapt to new challenges in order to 
keep and strengthen the conquered positions. An-
drew C. Billings, a professor in the Ronald Reagan 
Department of Radio & TV at the Department of 
Journalism and Creative Media at the University of 
Alabama, director of the Sports Communication 
program, whose research focuses primarily on the 
study of sports communication, says that “Journal-

ism is heading into a different era, in which tech-
nology and information are becoming increasingly 
important. This gives more people the opportunity 
to enter the game. The downward trend in the news 
industry seems bleak, but sports journalism is one of 
the fastest growing forms of media, and with the in-
corporation of technology and data, this growth will 
not slow down too soon. In sports, statistics mean 
everything, which makes data-driven journalism 
important. This creates a great need for knowledge, 
for journalists to be able to filter the data, to be able 
to process and analyze it and to be able to present 
the finished product clearly and in significant ways”.

The undoubted advantages that digitalization 
brings in our lives, in presenting the always 

dynamic reality, seem to be even more obvious 
when we talk about the online press. It is the realm 
of the incredible that one can find and transmit 
information about events that are taking place al-
most instantly with their unfolding. The online 

report, because we are basically talking about it, 
but we must not forget any of the genres of pub-
licity, manages to achieve what, not long ago, was 
the prerogative of radio. It is happening now and, 
thanks to the online, we now find out, the news 
remaining the queen of any journalistic approach.

I t is a certainty, and it is useless to resist the wave, 
that we are heading towards living with smart-

press. Which does not exclude the mandatory ob-
servance of professional deontology. More than 
ever, precisely because there is a temptation - dan-
gerous, I say - through electronic / virtual media, 
in various insidious forms, to circumvent the mo-
rality of the journalistic profession. And, by the 

way, something like this is happening now, since 
it is allowed, without any restriction, for the public 
space to be confiscated by the invasion, which is in 
a continuous explosion, of the “online press”. We 
put it in quotes because we are dealing, up to one 
another, with a quid pro quo.

The current press, more precisely, the current 
media, in all its forms, formulas and compo-

nents, must meet the new requirements. For this 
reason (but also for others related to the reset of 
human communities and their needs, the migra-
tion phenomenon and, in general, the increasingly 

accelerated economic and social dynamics and 
extremely fluid and complex), the profession of 
journalist it is experiencing a new reconfiguration, 
perhaps the most interesting and, in a way, the 
most dramatic of all.

@ Claudius Dociu

32 Communication of science from a journalistic perspective

R omania is committed to better communica-
tion of science. Therefore, Romania needs a 

public voice (in this case, UZPR) ready to identify 
and exploit the effective tools to promote the ac-
tivity of our researchers. The first step would be 

to get scientists to communicate with journalists. 
The mission to give them visibility to their activity 
is also the most daring and responsible step that 
falls under the task of the journalistic guild.

@ Daniela Gîfu

@ Teodora Marin

38-39 A Nobel Prize for a publicist?

Invited to the show “The world is how it is”, at 
Gold FM radio station, the president of UZPR, 

Doru Dinu Glăvan, mentioned that ”Starting 
from the example of Assange, it is easy to imag-
ine the formidable courage of a man who knew 
what would happen if will publicly display relevant 
documents about the operations and crimes of the 
Iraq war, files that put the spotlight on the discrep-
ancy between what was being said and what was 
actually happening at Guantanamo, which revealed 
American diplomatic correspondence that caused 
so much trouble in international relations. Assange 
knew what was to come, assessed the risks and de-
cided that his safety did not matter; he knew that 

he would be prosecuted, tried, accused and that 
whole systems would run to punish him for acting 
on behalf of the core of the journalistic profession, 
which is finding out the truth. Assange and others 
like him, who report facing bullets, who suffer of 
post-traumatic stress disorder, just like in the mil-
itary, have the power to overthrow governments, 
to change policies, including international, to tear 
down from under the feet of some temporary pow-
erful people the scaffolding policies reflected by 
parallel mirrors. Although it may seem paradoxical, 
in order to achieve more peace, the world needs 
more journalists capable of risking everything”.

@ Mădălina Corina Diaconu

@ Emanuel Fântâneanu

@ Doru Dinu Glăvan

@ George Coandă

24-26 Internet information, a state of religiousness?

F or now, it seems to us that the Internet, through 
its online communication networks, is partic-

ularly useful, as long as, with a single click, an en-
tire world, a universe lies at our feet. We have fast 
and efficient access to information. But also to… 
misinformation. If you are not connected to the in-
ternet and the media (or mass media) - which now 
includes all sources / media of public information 
that reach a very large number of people - television, 
radio, internet, the press with its regular appear-

ances magazines, pamphlets, special editions - you 
are not informed. And if you connect to them, you 
are misinformed. This means that the product is 
easy to obtain and affordable for all social groups. 
The knowledge baggage (not the cultural one) is 
increased. Without effort, without spending, without 
too much thinking, without emotional experience, 
we have at our disposal a huge library of information 
of the world.

@ Grigore Radoslavescu

@ Gheorghe Văduva



„Î
n multe țări din întreaga lume nu exis-
tă acces gratuit la informații. Site-urile 
web sunt blocate, ziarele independente 

sunt interzise, iar presa este controlată de 
stat. Tinerii cresc fără a-și putea forma pro-
priile opinii. Folosind Minecraft, cel mai po-
pular joc de calculator din lume, ca mediu, 
le oferim acces la informații independente”, 
detaliază Christian Mihr, Director General 
Reporters Without Borders Germany.

Reporteri fără frontiere a folosit acest 
mediu pentru a construi „Biblioteca necen-
zurată” în cadrul unui joc global pe com-
puter - o clădire care reprezintă libertatea 
cunoașterii și puterea pe care adevărul o 
are asupra autorităților și regimurilor gu-
vernamentale opresive, o bibliotecă ce este 
acum accesibilă pe un server deschis pen-
tru jucătorii Minecraft din întreaga lume. 
Biblioteca este plină de cărți care conțin 
articole care au fost cenzurate în țara lor 
de origine. Aceste articole sunt acum dis-
ponibile în acest joc pe computer, ascunse 
de tehnologia de supraveghere guverna-
mentală. Cărțile pot fi citite de toată lumea 
de pe server, dar conținutul lor nu poate fi 
schimbat. Biblioteca este în creștere, fiind 
adăugate din ce în ce mai multe articole și 
cărți, pentru a depăși cenzura. „Biblioteca 
necenzurată este o utilizare îndrăzneață a 

Minecraft. Într-adevăr încapsulează tot ce 
este inedit la acest joc și la comunitatea pe 
care a creat-o”, punctează James Delaney, 
director general BlockWorks, arhitect al 
Bibliotecii necenzurate. La rândul său, Yu-
lia Berezovskaia, redactor șef al grani.ru, 
consider că „singurul mod real de a lupta 
împotriva cenzurii este împărtășirea și răs-
pândirea a ceea ce a fost cenzurat”. 

Minecraft este unul dintre cele mai de 
succes jocuri pe computer din lume, cu 
peste 145 de milioane de jucători activi în 
fiecare lună. În plus față de articolele inter-
zise ale jurnaliștilor, vizitatorii Bibliotecii 
necenzurate pot găsi indexul RSF World 
Press Freedom și rapoarte despre situația 
actuală a libertății presei din 180 de țări 
din lume.

Reporteri fără frontiere este cel mai 
mare ONG din lume, specializat în apă-
rarea libertății mass-media, dreptul fun-
damental al omului de a fi informat și de 
a-i informa pe ceilalți.

Acolo unde campaniile guvernamen-
tale de cenzură și dezinformare sunt în 
creștere la nivel global, RSF luptă pentru 
libertatea informației și pentru a se cu-
noaște adevărul.

@ Mădălina Corina Diaconu

Internetul a devenit un 
loc popular pentru 
exercitarea dreptului 
la libera exprimare, 
dar și un vehicul 
esențial pentru 
circulația știrilor și 
informațiilor. În timp 
ce unele guverne 
încearcă să controleze 
internetul și să închidă 
gura disidenților, 
Reporteri fără frontiere 
(RSF) apără poziția lor, 
atât la nivel național, 
cât și internațional, 
conform căreia 
drepturile garantate 
offline ar trebui să fie 
garantate și online. 
RSF face, de asemenea, 
lobby cu organismele 
internaționale în 
sprijinul neutralității 
rețelei și împotriva 
supravegherii, 
desfășurând proiecte 
specifice, cum ar fi 
Operațiunea Libertate 
colaterală pentru 
deblocarea site-urilor 
web cenzurate.

„Biblioteca necenzurată”, „Biblioteca necenzurată”, 
casa digitală casa digitală 
a libertății preseia libertății presei
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