
Competitie virtuala - Sibiul ameninta suprematia Bucurestiului
Sibiul este mai cunoscut pe Internet decat Timisoara sau Iasi. De fapt, orasul nostru ar ocupa locul al
treilea intr-un clasament virtual, dupa Constanta si Bucuresti. La o simpla cautare pe Google cu numele
orasului lui Hermann da peste 2,7 milioane de trimiteri. Constanta ne intrece cu 40.000 de trimiteri iar
capitala acumuleaza, pe net, 3,7 milioane de aparitii. In doi ani orasul nostru ar putea detrona
suprematia Bucurestiului, in conditiile in care informatiile on-line privind Sibiu -capitala culturala
europeana vor impanzi Internetul. Pana una alta, cel mai cunoscut sibian este primarul Klaus Johannis.
La imaginea Sibiului on-line pluseaza serios institutiile culturale, sporturile si politicienii. Insa, ierarhiile
de pe net sunt pline de surprize, iar competitia virtuala este uneori nedreapta. Astfel, vedetele sibiene se
bat pentru faima cu greii muzicii de petrecere. 
  
  Primarii ardeleni conduc in top
  Primarul Klaus Johannis este cel mai cunoscut sibian. La un singur click, motorul de cautare Google
afiseaza 82.600 de rezultate. Edilul sef al Sibiului este intrecut in competitia virtuala a primarilor doar de
clujeanul Emil Boc, care cumuleaza 86.200 de trimiteri. Johannis il intrece insa, pe Internet, pe primarul
capitalei, Adriean Videanu, care "aduna" 27.000 de aparitii. Nici primarul "care este", Marian Vanghelie,
nu il bate pe primarul nostru. Numele preferatului carcotasilor apare doar de 894 de ori pe Internet.
Numele primarului din Iasi, Gheorghe Nichita apare de 21.000 de ori pe net, in timp ce cel al omologului
sau timisorean, Gheorghe Ciuhandu da 24.900 de trimiteri. Toti primarii romani mai au insa mult de
recuperat pana sa-l ajunga pe cel mai cunoscut gospodar de urbe de pe planeta. Rudolph Giuliani,
primarul New York-ului are peste 1,1 milioane de definitii gasite de Google.     
  
  Suprize ... politice pe Internet 
  Daca alegerile ar avea loc pe Internet, cursa pentru putere ar fi la fel stransa. Actuala configuratie
politica se regaseste si in rezultatele gasite prin Google. Asta daca luam in considerare algoritmul si
aliantele politice. Ca urmare, parlamentarii Aliantei strang impreuna mai multe rezultate decat
social-democratii. Cuvintele "Nicolae Neagu, senator" se regasesc de 1.400 de ori pe Internet. Numele
colegului parlamentar din Alianta, deputatul Cornel Stirbet apare conform datelor furnizate de motorul de
cautare, de 1.630 de ori. Cel mai cunoscut parlamentar social-democrat, pe Internet, este deputatul Radu
Podgoreanu care aduna 1.280 de rezultate. El este urmat de deputatul Ioan Cindrea al carui nume se
gaseste de 933 de ori. Senatorul Viorel Arcas apare "doar" de 302 ori pe net. Surpriza cautarilor pe
Internet poarta numele unui conservator. Numele senatorului Ilie Stoica apare de 1.680 de ori la o simpla
cautare. Senatorul PRM, Florina Jipa "aduna" 670 de rezultate, in timp ce o cautare cu numele
deputatului german Ovidiu Gant, da de doua ori mai putine rezultate - 321. S-ar parea ca de cea mai
putina faima, pe Internet, se bucura parlamentarul, Raluca Turcan. O cautare cu cuvintele "Raluca
Turcan, deputat" da 126 de rezultate. 
  
  Radu Vasile il "bate" pe carcotasul Gainusa
  Sibiul se poate mandri cu o galerie de personalitati. Istoria si succesul i-a clasat in enciclopedii si topuri.
Pe Internet, clasamentele sunt date peste cap, iar faima apare la un click. Astfel, la o simpla cautare cu
motorul Google, fostul prim ministru, originar din Sibiu, Radu Vasile se alege cu peste 260.000 de
rezultate. Simpaticul carcotas Gainusa nu aduna pe Google decat 18.000 de rezultate. Pe de alta parte,
simboluri ale Sibiului precum Herrman Oberth si baronul von Brukenthal demonstreaza ca istoria are un
cuvant greu de spus, chiar si in formele modernitatii. Astfel, numele inventatorului Herman Oberth poate
fi regasit in 80.400 de site-uri, iar baronul care a guvernat Transilvania apare cu 10.700 de rezultate pe
Google. Sibiul a dat doua nume importante pentru scena muzicala si nu numai: Elena Carstea si Gyuri
Pascu. Cumulat, cei doi aduna peste 15.000 de trimiteri, adica de peste trei ori mai putine link-uri decat
cele acumulate de Adrian ex-copilul Minune. Numele celui mai important cronicar sibian, Emil Sigerus
apare pe Internet de 521 de ori. Tot in jur de 500 se invarte si numarul de rezultate pe care-l da motorul
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Google la cautarea numelui lui Carl Filtsch, micul geniu sibian. Fostul ministru de interne, Gavril Dejeu
este de "gasit" de 846 de ori pe Internet.
  
  Sibiu versus Luxembourg
  Competitia virtuala a celor doua orase, care vor fi impreuna Capitale Culturale Europene in 2007 este
pierduta din start de Sibiu. Orasul lui Hermann apare mentionat pe Internet numai de 2.660.000 de ori, pe
cand Luxembourg-ul trece lejer de 145 de milioane de aparitii. Daca ar fi puse in balanta numarul de
link-uri care trimit la Piata Mare din Sibiu si cel al aparitiilor cu Castelul Vianden, obiectivul turisitic
autohton este mai putin cunoscut decat cel luxemburghez. Competitia dintre definitiile "Sibiu 2007" si
"Luxembourg 2007", este castigata de romani, cu 478 la 293 de aparitii. La capitolul manifestari
culturale, laudele sunt impartite. Festivalul International de Muzica "Esternach" este laudat, criticat sau
cel putin amintit in peste 20.000 de site-uri. Festivalul International de Teatru de la Sibiu se regaseste in
aproape 14.000 de link-uri. Festivalul European de Teatru si Muzica in aer liber de la Wiltz este aproape
la fel de cunoscut, ca si festivalul International de Jazz de la Sibiu, amandoua aparand de 1.160 si
respectiv 900 de ori. La capitolul traditii, Targul National al Traditiilor, organizat de sibienii de la muzeul
ASTRA intrece evenimentul "omolog", din Bourglinster, care are pe Internet numai 54 de trimiteri. 
  
  Simbolurile Sibiului, apreciate de "internauti"
  La o simpla accesare pe cel mai cunoscut motor de cautare de pe Internet, orice utilizator are la
dispozitie destule link-uri pentru descoperirea virtuala a simbolurilor Sibiului. Astfel, Complexul
National Muzeal ASTRA este cel mai bine "cotat", cu aproape 1.900 de trimiteri. Teatrele din Sibiu,
"Radu Stanca" si GONG sunt si ele bine conturate, cu cate 1.050 si, respectiv, 1.020 de link-uri de
prezentare. Pe ultimele doua locuri se situeaza Turnul Sfatului si Sala Thalia, fiecare cu peste 350 de
definitii gasite de motorul de cautare pe Internet. 
  
  Baschetul sibian face legea pe net
  Sportivii sibienii sunt si ei de gasit la o scurta cautare pe internet. Fotbal Club Sibiu, desi aflata in
divizia B, inregistreaza 18.200 de trimiteri pe cel mai important motor de cautare. Fotbalistii sibieni sunt
in competitie destul de stransa cu cei brasoveni, care au 26.300 de link-uri, desi de abia de anul trecut
sunt retrogradati in divia secunda. Intre judetele vecine Sibiului, "liderul" la aparitii pe internet este
echipa de fotbal a orasului Ploiesti - "Petrolul" - care trece de 44.000 de inregistrari. "Apulum Alba Iulia"
este imediat in urma "Petrolului Ploiesti", cu 31.800 de link-uri. Handbalul si baschetul sunt si ele niste
sporturi cunoscute atat in Sibiu, cat si in judetele limitrofe. Pe internet, sibienii sunt pe primul loc. Atat
CSU Atlassib Sibiu., cat si CSM Sibiu numara mai multe link-uri, decat adversarii lor, Asesoft CSM
Ramnicu Valcea. La capitolul personalitati sportive, Sibiu are cu ce sa se mandreasca, insa Ion Tiriac,
originar din Brasov rupe gura targului. Daca Sabina Cojocaru si Ioan Suciu nu strang decat putin peste
1.200 de link-uri, Tiriac se mandreste cu 208.000 de inregistrari. 
  
  
  Teodora GHEORGHIU
  Iulia NAGY
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