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Din partea autorului 

„Istoria c r ii române ti de la începuturi pân  la 1918”
sunt împr tiate prin bibliotecile Londrei, 

Parisului, Vienei, Prag i, Zagrebului, Lvovului, ale m n stirilor din Athos. În 
genere, mo tenirea c rtur reasc  a vechilor români s-a împr tiat în toat  
lumea civilizat  i numai pu in a r mas în România

„Na terea i evolu ia dreptului de autor”

„configurare modern ”

„dreptul asupra manuscrisului 
operei” se recuno tea 
un anume drept moral de paternitate

drept al autorului de a decide dac , în ce mod i când va 
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fi adus  opera la cuno tin a public drept moral de divulgare

„plagiatul fiind considerat o ac iune dezonorant ”. 

plagiarius

„plagiatori care merg cu neru inarea pân  la lectura public  a operei lor, i 
nu numai la Roma, ci i la Cordoba, la Cadiz”.  

„Nop ile atice” (Noctivm attcarvm)

paternitatea

„Compendiosa doctrina per litteras” „numeroase informa ii i citate”

îi repro eaz  c  i-a publicat 

o lucrare f r  acordul s u, aceasta nefiind corectat  i finalizat . 

„se plângea c  o parte dintre lec iile sale au fost 

puse în circula ie de zelo ii s i elevi, f r  a fi corectate de el”

Biblioteca istoric (Historion 
Bibliotheke) „puse în circula ie copii 

nefinisate i incorecte”

f r  acordul autorului

„s-au bucurat 
de o înalt  pre uire i de o binemeritat  faim  de-a lungul veacurilor”
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„de ertul Ge ilor” „Galia i Britannia”. 
„Istoria tiparului” 

„în form  incipient ”
Ta byblia

tabernae librariae

„surprins i fericit 
s  afle c  exist  libr rii la Lyon unde se vând c r ile sale”. 

acte de în el ciune
„s-a vândut un manuscris autograf al Odiseii lui Homer”

, se acordau unele privilegii individuale 
pentru interzicerea reproducerii (falsific rii) sau vânz rii unor opere. 

„Cartea plagiatelor”
„se num r  printre cei mai notorii împrumut tori din câ i au existat 
vreodat ”

„originalul”

„ i-a însu it cele mai frumoase 
pasaje” „De gloria” 
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„drept de copie 

privat ”  

Un pictor bun, care vrea s  
picteze, pentru el însu i (subl. n.), un tablou frumos, prive te întâi cu aten ie 
un altul bine f cut i deseneaz  pe panoul s u toate punctele i liniile aceluia 
i reproduce apoi imaginea, cât poate de fidel”

„pentru el însu i”
„pentru uz personal”

„inven ie divin , mai mult decât uman ”

„cuvântul 
într-o marf ”

setea de carte

„c r i u oare”
„Arta poetic ”

O sete de cî tiguri pe to i i-a molipsit, 
Minciuna grosolan  poemele-a-njosit, 

i-acum, de pretutindeni, ies mii de c r i u oare, 
Cuvintele în pie e sunt scoase la vînzare

                                                            
Arta falsificatorilor-falsificatorii artei, 

Istoria culturii i civiliza iei

Dimensiunea uman  a istoriei

Arta poetic
Cântul IV, versurile 169-172,
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„pirateria modern ”

piratate
De officiis

limba poporului

„sete de carte”
 „va r spândi atât 

de mult cunoa terea, c  oamenii de rând, tiindu- i drepturile i libert ile, nu 
se vor mai l sa cârmui i prin asuprire”

acordarea unor privilegii

cenzura, 

constituirea 

depozitului legal de carte,

                                                            
op. cit

Commentary on the Venetian Senate's decree on press affairs
Primary Sources on Copyright (1450-1900)

Rena terea i reforma,
Mass-media. O istorie social . De la Gutenberg la Internet
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 începând s  apar  i primele forme moderne de protec ie a 

crea iilor intelectuale. 

Ciprian Raul 

Romi an 
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Capitolul I 

Scurt istoric privind apari ia scrisului,   

a c r ii i tiparului 
 

  1. No iuni introductive privind scrierea, cartea i tiparul 

 

La început era Cuvântul i Cuvântul era la 

                                                            
Universul c r ilor. Studiu istoric de la origini pân  la sfâr itul 

secolului al XVIII-lea

De la c r ile de argil  la 
c r ile digitale 
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Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvântul cine, unde 

i când a inventat scrierea?

sistem 
de semne grafice conven ionale prin care sunt reprezentate în scris sunetele sau 
cuvintele unei limbi

sistem de semne f cute în scopul de a reproduce pentru v z vorbirea 
uman , care este, în esen a ei, adresat  auzului

inven ia (…) cu ajutorul c reia gândurile se 
transform  în simboluri care se fixeaz  pe un suport

Anale egiptenii au fost 
cei dintâi care i-au reprezentat ideile prin figuri de animale sus in c  
sunt inventatorii literelor cine, 

unde i când a inventat scrierea?

scrierea ideografic  

scrierea fonetic

                                                            
Dic ionarul explicativ 

al limbii române
Introducere în studiul ortografiei române ti, Sinteze de 

limba român ”
Dreptul propriet ii intelectuale. Vol. I. Dreptul de autor, drepturile 

conexe i drepturile sui generis,

Anale
Cartea XI, paragraful 14 Analele 

lui Cornelius Tacitus
Cartea XI, paragraful XIV

Prefa a Scrisul,
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la 
perfec ionarea scrierii moderne de ast zi au contribuit cel pu in 1. 000 de 
genera ii

Dac  Dumnezeu a d ruit oamenilor cuvântul, acestora, nu le-a mai 
r mas decât s -l transpun  de la ureche la ochi” e de net -
g duit c  oamenii au inventat scrisul

un mare pas înainte

for  a binelui scrisul a fost 
folosit pentru a spune i minciuni, nu numai adev ruri; pentru a sem na 
confuzie i a exploata, nu numai pentru a educa; pentru a îndemna mintea 
omului s  leneveasc , nu numai pentru a o cultiva

                                                            

op. cit

Povestea scrisului

, Gutenberg i inven ia tiparului

Istoria c r ilor

op. cit
Istoria scrisului. Alfabete, hieroglife i pictograme
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„au c zut în desuetudine

„ colile-catedrale”

  prima coal  atestat  documentar

„Legenda sancti Gerhardi Episcopi” în 
care se men ioneaz  c  în jurul anului 1020 episcopul Gerhard,

„direct poporului cuvântul lui Dumnezeu”.
fost 

instrui i în lectur  i în cîntec i-au orânduit 
preo i ai bisericilor i cîrmuitori de parohii

 prima norm  pentru selec ia 
elevilor din înv mântul românesc

Trimite i-ne patru diaconi tineri i buni, i noi îi vom înv a cîntecul grecesc 
i sîrbesc. Dup  ce vor fi înv at, îi vom trimite înd r t, la voi. Trebuie s  aib  

numai decît voci bune

tiparul cu 
litere mobile 

o unealt  de înv mânt
modalitate de r spândire a culturii

                                                            
Istoria universit ilor,

Pagini nescrise din istoria culturii 
române ti (sec.X-XVI

op. cit
C l torie în lumea scrierii i tiparului
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expresia geniului creator al unui 
popor, ea îi modeleaz  fiin a i-i define te identitatea spiritual . 

omul s-a înarmat cu dou  instrumente deosebit de eficace în lupta cu timpul, 
pentru ca via a lui s  fie mai u oar , iar progresul social s  aib  loc 
continuu

ru inoasa meserie a plagiatorilor i autorilor de contrafaceri

2. Scurt istoric al scrierii i c r ii  

 2.1. De la pictogram … la scrierea fonetic   
 

limbaj a ternut în semne pe hârtie

scrieri de cuvinte
scrierea sumerian , egiptean  i chinez

                                                            
Cartea a câta putere în stat

op. cit
Opera de crea ie i dreptul. O privire comparativ ,  

, Du droit de 
perpétuité de la propriété intellectuelle, 

Începuturile graiului omenesc

op. cit


