
Omul si cartea - un mariaj ratat

Profesorii si oamenii de cultura considera ca a da cartea din mana in schimbul unui mouse si a unei
pagini vizualizate pe fuga inseamna, fara doar si poate, „a calca stramb" . Nici nu e o noutate ca tot mai
multi tineri „calca pe alaturi"  atunci cand isi realizeaza documentarea pentru un referat, o teza sau chiar
pentru lucrarea de diploma. Coperta cartonata, luciul paginilor proaspat scoase de la tipar,
inconfundabilul fosnet al filelor cu miros de nou… Sunt „senzatii"  demodate pentru liceenii tot mai cool
si tot mai atrasi de gadgeturi si Internet. in plus, cartea mai si costa. Pe cand un free share, ba! Ca doar
de-aia sunt atatea siteuri care gazduiesc gratuit spatii generoase destinate aparitiilor editoriale de toate
varstele. Avantajul este ca pot fi descarcate sau citite instant, chiar din fata monitorului. 
  „E MULT mai la indemana sa dau search pe Google cand sunt in cautare de materiale ajutatoare. Acum
ca a trecut si examenul de licenta pot sa recunosc, fara sa ma mai feresc. Da! M-am inspirat foarte mult de
pe internet. Rasfoitul unei carti mi-ar fi luat prea mult timp. Profesorii de la facultate ne-au recomandat
manuale si lucrari de specialitate, aproape ca ne-au pus in brate teancuri de hartie. Dar eu le-am ignorat
sfatul si am considerat ca pe net gasesc tot ce-mi trebuie, de la articole din ziare pana la titluri de carti si
imagini " marturiseste Diana, absolventa a ULBS. 
  " Pana acum mi-am luat examenele cu brio. M-au ajutat enorm cartile on-line. Cel mai des am accesat
www.e-books.com. Aici am gasit toti autorii contemporani despre care mi s-a cerut sa-mi concep lucrarea
de semestru. Cu bibliotecile e mai greu. Trebuie sa vezi intai daca e disponibila sau daca se gaseste in
stoc, plus ca astepti cu saptamanile pana cand bibliotecara face rost de carte sau o recupereaza de la vreun
intarziat. Nu mai spun ca timpul in care trebuie sa o termini de citit e foarte scurt. Nu e mai comod sa
downloadez ce vreau de pe net? " se intreaba retoric un student din anul II. 
  NUMAI in complexul de hypermarketuri de la iesirea din Sibiu pot fi gasite zeci de standuri cu carti de
care, din pacate, nu se atinge nimeni. Nici macar in pragul sarbatorilor, cand a darui o carte ar trebui sa
insemne a darui iubire celui care o primeste. Doar mamele se mai inghesuie la raftul cu carti colorate
pentru copii. Eroii din desene animate, personajele din Pokemon si razboinicii din Galaxia Yako au
intaietate. Nu conteaza ca sunt de doua ori mai scumpe decat povestile clasice ale Fratilor Grimm. O carte
ilustrata cu imagini din filmele lui Walt Disney ajunge sa coste pana la 60 de lei. Pe cand basmele din
folclor sau istorisirile lui Petre Ispirescu pot ajunge in biblioteca de acasa in schimbul sumei de numai 9
lei. Un paradox si totusi o realitate deloc imbucuratoare. O lume pe cat de digitalizata, pe atat de intoarsa
pe dos. Un adevar universal sustinut de recenta si memorabila replica a pamfletarului sibian, Mihai
Gainusa: " Omul si cartea au esuat iremediabil in casnicie" .   

  Cele mai accesate site-uri:
  www.bibliomania.ro 
  www.bibliotecaonline.ro 
  www.cartionline.ro 
  www.romaniavoice.com 
  www.anticariatonline.com 
  www.gutenberg.net
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