
Universitatea din Pennsylvania vs. Universitatea din Sibiu
<i>Site-ul Universitatii Lucian Blaga din Sibiu este banuit ca seamana “suspect de mult"  cu site-ul
Universitatii din Pennsylvania, SUA, sustin redactorii ziarului studentesc al respectivei institutii. </i><br
/>  <br />  “Daily Pennsylvanian" , ziar studentesc independent al Universitatii din Pennsylvania, SUA, a
publicat la sfarsitul saptamanii trecute un articol prin care arunca o umbra de acuza Universitatii Lucian
Blaga. Motivul este asemanarea “de-a dreptul suspecta"  dintre cele doua website-uri ale institutiilor,
www.ulbsibiu.ro si www.upenn.edu, vechi de trei ani.<br />  Administratorii site-ului american sunt de
parere ca “cele doua au atat schema de culoare cat si layout-ul similar, intrucat si site-ul sibian prezinta un
link de �stiri si evenimente� in aceeasi locatie cu site-ul Penn" . Articolul completeaza ca si meniul
lateral arata aproape identic, cu sigla universitatii in coltul din stanga sus. La fel, fonturile utilizate si
pozitiile celorlalte linkuri sunt oarecum paralele. “Este clar ca site-urile sunt mai mult decat �similare�"
, a comentat Deni Kasrel, director servicii de web la Penn. Cu toate aceste convingeri, totusi,
Universitatea din Pennsylvania nu va lua nici o masura legala, pentru ca prin legea copyrightului trebuie
sa demonstreze ca li s-a adus vreun prejudiciu in acest mod.<br />  <br />  Pe de alta parte, Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu considera acest articol un balon de sapun. “Atata timp cat Universitatea din
Pennsylvania nu a formulat pretentii in legatura cu lezarea unor drepturi, acest conflict nu exista" ,
declara Maria Flucsa, director al Departamentului de Marketing si Relatii Publice din ULBS. Totul
ramane, de altfel, la nivelul de parere a unor studenti din SUA. “Noi suntem in limite legale, am verificat
legea copyrightului. Nu se pune nicidecum problema ca am fi copiat. Cei care au scris acest articol nu au
cunostintele necesare pentru a putea da o parere avizata in acest sens. Noi am cercetat peste 500 de
site-uri pentru a-l face pe cel al ULBS. in plus, avem toate sursele site-ului, inclusiv fonturile pe care tot
noi le-am realizat" , declara conf.univ.dr.ing. Remus Brad, director al Centrului de Comunicatii ULBS.
<br />  <br />  Echipa centrului, care a realizat de altfel si site-ul ULBS, explica cum o simpla cautare pe
Google poate demonstra ca toate trasaturile care apar ca asemanatoare, ca meniul din stanga sau linkurile
de stiri si evenimente, sunt de fapt foarte uzuale in webdesign. Iar in privinta culorii, ULBS a fost
dintotdeauna reprezentat prin albastru.<br />  Parerile studentilor americani sunt impartite. Daca unii spun
ca intr-adevar cele doua site-uri seamana, altii comenteaza pe forumuri ca acest gen de template este
comun pentru majoritatea universitatilor, mai ales cele de renume din SUA. in plus, unii comentatori de
pe un site independent de discutii sunt de parere ca dintre cele doua, "ulbsibiu" este clar cel mai bun.<br
/>  <br />  <b>“Atata timp cat Universitatea din Pennsylvania nu a formulat pretentii in legatura cu
lezarea unor drepturi, acest conflict nu exista" , declara Maria Flucsa, director al Departamentului de
Marketing si Relatii Publice din ULBS</b><br />  <br />  Elida-Ioana CREMENE
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