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B\sescu e un personaj cu
mai pu]ine gre[eli dec`t ale
altora

interviu cu jurnalistul Emil

Hurezeanu, director editorial

„Rom=nia liber\”
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Universitatea „Cuza”, `n
r`nd cu Oxford [i
Cambridge

institu]ia ie[ean\ a fost cooptat\

`n circuitul Coimbra al celor mai

prestigioase universit\]i din

Europa

Pescarii lu’ pe[te pr\jit
zece cara[i, cinci ore de stat `n

soare, distrac]ie c`t pentru o

s\pt\m`n\

prefectul a primit diplom\ de

participare iar ziari[tii au jucat o

s`rb\ ca la al]ii acas\
pagina 4

Antalya – un colos cu
picioarele de nisip

palmieri, r\coare, flori `ngrijite,

gazon ca pe stadionul de fotbal...

deci a[a arat\ un hotel de cinci
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„Ochiul reporterului trebuie s\ fie ca
un ochi de musc\, un ochi multiplu”, consi-
dera Filip Brunea-Fox, referindu-se la ca-
pacitatea ziaristului de a valorifica toate di-
mensiunile unui subiect de pres\. Jurnali[-
tii f\r\ portofoliu au fost `ndemna]i de c\-
tre profesioni[ti din presa român\, francez\
[i german\, `n trei zile de seminar pe tema
„Mass media & Campania electoral\”, s\
`[i dezvolte tocmai ochiul critic. 

~n perioada 31 mai - 2 iunie, la sediul
TVR Ia[i [i la Centrul Cultural Francez au
avut loc o serie de conferin]e [i ateliere de
lucru `n care studen]ii au fost provoca]i s\
identifice ce anume din jocul alegerilor po-
litice „scap\” mediei din România. 

telefon: 0746/230.032, fax 0232/219 520 redactia@opiniastudenteasca.ro  www.opiniastudenteasca.ro Partidele politice au
ame]it ideologiile

Dintotdeauna, românul s-a uitat de jos
în sus la neam], admirîndu-l prin aco-

lade voluptoase de complimente, printre care
cuvîntul seriozitate se reg\sea cel mai des,
tocmai pentru c\ lui aceast\ calitate, antropo-
logic, îi lipse[te. Lunea aceasta vom avea pri-
lejul s\ vedem – odat\ cu iminenta evacuare a
Centrului Cultural German din cl\direa cu
num\rul 21 de pe Bulevardul Copou, pe care
neam]ul a primenit-o pîn\ la str\lucire, în ur-
ma familiei Simionescu, zbur\t\cit\ prin str\-
in\tate de comunism – cum reac]ioneaz\ el la
solu]iile surogat, de ultim\ clip\. A[a mustesc
românii solu]ii, încît niciodat\ s\ nu se supere
cumva varza ori capra, chit c\ omul r\mîne în
pagub\. Dup\ cum îl cunoa[tem îns\, e foarte
posibil ca neam]ul s\ se supere iremediabil [i
s\ plece din Ia[i, nu pentru c\ ar abandona ca-
uza r\spîndirii culturii germane, ci pentru c\
nu este primit cu bra]ele deschise [i i se pro-
mit lucruri care nu se concretizeaz\. 

Pe scurt, în urma procesului de retroceda-
re a cl\dirii care a g\zduit Centrul Cultural
German începînd cu anul 1994, avocatul fa-
miliei Siminonescu a reu[it nu numai s\ cî[-
tige, dar [i s\ sechestreze 80% din bunurile
centrului, o dat\ cu ziua de 11 septembrie
2006. A fost momentul în care autorit\]ile lo-
cale au avut ocazia s\ î[i demonstreze capaci-
tatea de gestionare a situa]iilor de criz\. Pre-
fectul Ia[ului, Nicu[or P\duraru, a a[ezat
[erve]elele unei mese rotunde la prefectur\,
unde au fost invitate delega]iile ambasadelor
Fran]ei [i Germaniei, mas\ rotund\ la care
rectorul Universit\]ii Tehnice „Gh. Asachi”,
Nicolae Badea, propunea solu]ia înfiin]\rii
unui Centru Cultural European, oferind
Corpul C al universit\]ii p\storite. Societatea
Româno-German\ urma s\ fie cooptat\ ca
partener, pentru a se evita licita]ia [i oricare
alte socoteli b\ne[ti, deoarece musafirii, printr-o
lege nescris\, nu sînt trecu]i „la între]inere”.
Proasp\tul ministru al Educa]iei, Cercet\rii
[i Tineretului, Cristian Adomni]ei, propu-
nea, în urm\ cu o lun\, alocarea unor fonduri
pentru viitorul Centru Cultural European,
sub al c\rui acoperi[ s\ fie adoptate centrele
culturale ie[ene r\mase, în urma retroced\ri-
lor, f\r\ mam\, f\r\ tat\. S\pt\mîna trecut\
`ns\, Ambasadorul Germaniei `n Rom=nia,
Roland Lohkamp, era primit în audien]\ de
Adomni]ei pentru a-l avea ca unic spectator
`n momentul `n care urma s\ `[i dea, pe rom=-
ne[te spus, cu firma în cap, retractîndu-[i pro-
misiunile. Rectorul Badea a dat [i el înapoi,
ba chiar ultima solu]ie avansat\ implica o co-
t\-parte pe care Centrul Cultural German s\
o achite, în condi]iile în care nici o alt\ socie-
tate cultural\ non-profit din România nu î[i
permite s\ închirieze ceva la nivelul pie]ei. 

În virtutea unei vecin\t\]i care oblig\ la
solidaritate, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” a s\rit în ajutor, oferind Corpul I pen-
tru primirea Centrului Cultural German.
Cl\direa este `ns\ ca vai de lume, are nevoie
de renov\ri ce vor `nt`rzia, `nc\ o dat\, stabili-
tatea Goethe Zentrum. F\r\ nici o `ndoial\
c\, [i `n condi]iile unei rezolv\ri `mb\ls\mate
cu mii de scuze, neam]ul nu va uita acest cu-
tremur cultural. Pentru c\ el, `nc\ o dat\, nu e
omul care s\ ridice cultura, ca rom=nul, pe
nisipuri mi[c\toare. 

Dana BBALAN

EDITORIAL

Cum se sup\r\
nem]ii

Interviu

Incognito

Reportaj

este editat\ de stu-
den]ii

Departamentului de Jurnalistic\
[i {tiin]ele Comunic\rii al
Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” [i se adreseaz\ exclusiv
mediului academic

Actualitate
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interviu ccu AAdriana SS\ftoiu, ffost cconsilier aal
pre[edintelui TTraian BB\sescu

spectacolul FFestivalului dde FFilm aa ffost ccompletat dde aactori nnepl\ti]i: ffani
isterici, tturi[ti eexcentrici [[i ll\utari rromâni
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Angelina Jolie [i Brad Pitt, pe aceea[i scen\ cu laureatul Cristian Mungiu

EVENIMENT

Trei zile de campanie electoral\, „`n gura presei”
zziiaarrii[[ttii ddiinn pprreessaa cceennttrraall\\ [[ii ssttrr\\iinn\\ aauu ppaarrttiicciippaatt llaa cceeaa ddee-aa VV-aa eeddii]]iiee aa

SSeemmiinnaarruulluuii ddee JJuurrnnaalliissmm,, oorrggaanniizzaatt aannuuaall ddee CCeennttrruull CCuullttuurraall FFrraanncceezz

s`ntem `n situa]ia de a

nu mai auzi ce se spune,

ci numai cine spune

consilierul e f\cut s\

ajute, nu s\ de]in\ locul

politicianului
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