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  IANUARIE   
 

1 ian. – Ziua Mondială a Păcii  

1 ian. – 395 de ani de la naşterea pictorului spaniol 
Bartolome Esteban Murillo (1618) 

1 ian. – 190 de ani de la naşterea poetului maghiar 
Petöfi Sándor (1823) 

1 ian. – 145 de ani de la naşterea prozatorului Ioan 

Alexandru Brătescu - Voineşti (1868) 
1 ian. – 15 ani de la moartea scriitorului băimărean 

Mircea Marian (1998) 
2 ian. – 80 de ani de la naşterea scriitorului Ion 

Băieşu (1933) 
3 ian. – 90 de ani de la moartea scriitorului ceh 

Jaroslav Hašek (1923) 
7 ian. – 70 de ani de la moartea inventatorului  

Nikola Tesla (1943) 
10 ian. – 520 de ani de la naşterea umanistului 

român Nicolaus Olahus (1493) 
11 ian. – 85 de ani de la moartea scriitorului englez 

Thomas Hardy (1928) 
12 ian. – 385 de ani de la naşterea scriitorului 

francez Charles Perrault (1628) 
13 ian. – 55 de ani de la moartea poetului şi 

eseistului român Dan Botta (1958) 
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15 ian. – 163 de ani de la naşterea poetului român 
Mihai Eminescu (1850)  

16 ian. – 285 de ani de la naşterea compozitorului 
italian Niccolò Piccinni (1728) 

17 ian. – 445 de ani de la moartea umanistului 
Nicolaus Olahus (1568) 

18 ian. – 165 de ani de la naşterea prozatorului Ioan 
Slavici (1848) 

20 ian. – 20 de ani de la moartea actriţei americane 
Audrey Hepburn (1993) 

21 ian. – 70 de ani de la moartea lingvistului şi 
folcloristului Pericle Papahagi (1943) 

22 ian. – 225 de ani de la naşterea poetului englez 
George Gordon Byron (1788) 

23 ian. – 85 de ani de la naşterea scriitorului Mircea 
Horia Simionescu (1928) 

29 ian. – 155 de ani de la moartea actorului maghiar 
Lendvay Marton (1858) 

29 ian. – 95 de ani de la moartea chimistului 
Constantin Istrati (1918) 

31 ian. – 595 de ani de la moartea domnitorului 
Mircea cel Bătrân (1418) 

31 ian. – 80 de ani de la moartea scriitorului englez 
John Galsworthy (1933) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„I. Al. Brătescu-Voineşti – 145 de ani de la naştere” – 

vitrină de carte realizată de Secţia Colecţii Speciale  
 – 1 ian. 

„Thomas Hardy – 85 de ani de la moartea scriitorului 
englez” – vitrină de carte realizată de Secţia 
American Corner  – 11 ian. 

„În lumea eroilor lui Perrault  - 385 de ani de la naşterea 
scriitorului” – vitrină de carte realizată de Secţia 
pentru copii  - 12 ian. 

„Miracolul eminescian – 163 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu” – expoziţii de carte 
realizate de Secţia Sala de Lectură, Filiala Traian, 
Filiala I. Şiugariu   - 15 ian. 

„Ediţii Eminescu în Colecţiile speciale ale bibliotecii” – 
vitrină de carte realizată de Secţia Carte Veche  
 - 15 ian. 

„La steaua care-a răsărit... - 163 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu” – complex de activităţi  
realizate de Secţia pentru copii  în colaborare cu 
Palatul Copiilor Baia Mare şi Şcoala Gimnazială 
„Lucian Blaga”  – 15 ian. 
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„Ioan Slavici – 165 de ani de la naştere” – vitrină de 
carte realizată de Filiala Traian  -18 ian. 

„Lumea prin care am trecut -165 de ani de la naşterea 
prozatorului Ioan Slavici” – oră specială de lectură 
realizată de Secţia pentru copii în colaborare cu 
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”  – 18 ian. 

„Mircea Horia Simionescu – 85 de ani de la naşterea 
scriitorului” – vitrină de carte realizată de Secţia 
Sala de Lectură  -23 ian. 

„Mircea cel Bătrân – 595 de ani de la moarte” – vitrină 
de carte realizată de Filiala Traian  -31 ian. 

„Pagini de istorie românească - 595 de ani de la moartea 
domnitorului Mircea cel Bătrân” – oră specială de 
istorie realizată de Secţia pentru copii în colabo-
rare cu Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu”  
 – 31 ian. 
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  FEBRUARIE   
 

1 feb. – 145 de ani de la naşterea pictorului Ştefan 

Luchian (1868) 
2 feb. – 145 de ani de la naşterea filosofului 

Constantin Rădulescu – Motru (1868) 
3 feb. – 545 de ani de la moartea inventatorului 

Johann Gutenberg (1468) 
5 feb. – 60 de ani de la moartea omului politic Iuliu 

Maniu (1953) 
6 feb. – 220 de ani de la moartea dramaturgului 

italian Carlo Goldoni (1793) 
8 feb. – 185 de ani de la naşterea scriitorului 

francez Jules Verne (1828) 
10 feb. – 115 ani de la naşterea dramaturgului 

german Bertolt Brecht (1898) 
10 feb. – 90 de ani de la moartea omului de ştiinţă 

german Wilhelm Conrad Röntgen (1923) 
10 feb. – 80 de ani de la naşterea actorului Victor 

Rebengiuc (1933) 
12 feb. – 250 de ani de la moartea dramaturgului şi 

romancierului francez Pierre Carlet de 

Chamblain de Marivaux (1763) 
12 feb. – 90 de ani de la naşterea regizorului italian 

Franco Zeffirelli (1923) 
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13 feb. – 130 de ani de la moartea compozitorului 
german Richard Wagner (1883) 

16 feb. – 160 de ani de la naşterea scriitorului mara-
mureşean Artemie Anderco (1853)  

17 feb. – 340 de ani de la moartea scriitorului francez 
Molière (Jean-Baptiste Poquelin) (1673) 

19 feb. – 540 de ani de la naşterea întemeietorului 
astronomiei Nicolaus Copernic (1473) 

22 feb. – 110 ani de la naşterea scriitorului Tudor 
Muşatescu (1903) 

24 feb. – Ziua Tricolorului Românesc 
25 feb. – 140 de ani de la naşterea tenorului italian 

Enrico Caruso (1873) 
25 feb. – 45 de ani de la moartea scriitorului Duiliu 

Zamfirescu (1968) 
26 feb. – 175 de ani de la naşterea scriitorului 

Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838) 
28 feb. – 480 de ani de la naşterea scriitorului 

francez Michel de Montaigne (1533) 
28 feb. – 150 de ani de la naşterea omului de ştiinţă 

şi fondatorului şcolii româneşti de neuro-
logie Gheorghe Marinescu (1863) 

28 feb. – 100 de ani de la naşterea sculptorului mara-
mureşean Vida Geza (1913) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

 „Pe urmele lui Ştefan Luchian – 145 de ani de la naş-
terea pictorului” – expoziţie de carte realizată de 
Secţia Sala de Lectură  – 1 feb. 

„C. Rădulescu- Motru – 145 de ani de la naştere” – vitrină 
de carte realizată de Secţia Colecţii Speciale  – 2 feb. 

„În jurul lumii – 185 de ani de la naşterea scriitorului 
Jules Verne ” – vitrină de carte realizată de Filiala 
I. Şiugariu  – 8 feb. 

„Către nemurire şi veşnică tinereţe - 185 de ani de la 
naşterea scriitorului francez Jules Verne” – activitate 
realizată de Secţia pentru copii în colaborare cu 
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”  – 8 feb. 

„Richard Wagner – 130 de ani de la moartea compozi-
torului” - expoziţie de C.D.- uri realizată de Secţia 
Multimedia  – 13 feb. 

„Oameni care au revoluţionat lumea: Nicholaus 
Copernic, părintele astronomiei”- activitate reali-
zată de  Secţia Împrumut pt. Adulţi în parteneriat 
cu C.N. Nicolae Titulescu  – 19 feb. 

„Pe-al nostru steag e scris UNIRE” – vitrină de carte 
realizată de Secţia Sala de Lectură  – 24 feb. 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu – 175 de ani de la naştere” – 
expoziţii de carte realizate de Secţia Colecţii 
Speciale şi Sala de Lectură  - 26 feb. 
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  MARTIE   
 

1 mar. – 225 de ani de la naşterea scriitorului 
Gheorghe Asachi (1788) 

3 mar. – 430 de ani de la naşterea filosofului englez 
Edward Herbert (1583) 

4 mar. – 335 de ani de la naşterea compozitorului 
veneţian Antonio Vivaldi (1678) 

5 mar. – 120 de ani de la moartea criticului şi 
istoricului francez Hippolyte Adolphe Taine 
(1893) 

8 mar. – Ziua Internaţională a Femeii 
8 mar. – 125 de ani de la naşterea sculptorului 

Cornel Medrea (1888) 
10 mar. – 180 de ani de la naşterea politicianului şi 

economistului Dimitrie Sturdza (1833) 
11 mar. – 20 de ani de la moartea istoricului literar 

Dan Simonescu (1993) 
12 mar. – 105 ani de la moartea scriitorului italian 

Edmondo de Amicis (1908) 
14 mar. – 190 de ani de la naşterea poetului 

Théodore de Banville (1823) 
14 mar. – 130 de ani de la moartea filosofului 

german Karl Marx (1883) 
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15 mar. – 290 de ani de la moartea poetului german 
Johann Christian Günther (1723) 

20 mar. – Ziua Francofoniei 
20 mar. – 185 de ani de la naşterea dramaturgului 

norvegian Henrik Ibsen (1828) 
21 mar. – Ziua Internaţională a Poeziei 

22 mar. – Ziua Mondială a Apelor 

23 mar. – Ziua Mondială a Meteorologiei 

25 mar. – 200 de ani de la naşterea poetului şi 
publicistului Cezar Bolliac (1813) 

27 mar. – Ziua Mondială a Teatrului 

29 mar. – 135 de ani de la naşterea poetei Elena 

Farago (1878) 
29 mar. – 105 ani de la naşterea poetului Virgil 

Carianopol (1908) 
30 mar. – 380 de ani de la naşterea cronicarului 

Miron Costin (1633) 
30 mar. – 160 de ani de la naşterea pictorului 

olandez Vincent van Gogh (1853) 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Gheorghe Asachi – 225 de ani de la naştere” – vitrină de 

carte realizată de Secţia Colecţii Speciale  – 1 mar. 
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„Femeia în istoria omenirii” – vitrină de carte realizată 
de Filiala Traian  - 8 mar. 

„De ziua mamei” – recital de poezie, activitate reali-
zată de Filiala I. Şiugariu în colaborare cu Şcoala 
„I. L. Caragiale”  – 8 mar. 

„Pagini din proza şi lirica feminină pentru copii” – expoziţie 
de carte realizată de Secţia pentru copii  – 8 mar. 

„Ziua Francofoniei”- dezbateri despre cultura şi civili-
zaţia franceză, activitate organizată de Sala de 
Lectură în colaborare cu C. N. „M. Eminescu”  
 – 20 mar. 

„Ziua Francofoniei” – vitrină de carte şi activitate în 
colaborare cu catedra de limba franceză a C.N. 
Nicolae Titulescu realizată de Secţia Împrumut pt. 
Adulţi  – 20 mar. 

„Ziua Internaţională a Poeziei” – expoziţie de carte 
realizată de Sala de Lectură  – 21 mar. 

„Ziua Internaţională a Meteorologiei” – prezentări şi 
proiecţii pe tema dată, activitate organizată de 
Sala de Lectură în colaborare cu Universitatea de 
Nord Baia Mare  – 23 mar. 

„Poeziile copilăriei cu Elena Farago” – activitate 
realizată de Filiala N. Iorga  în colaborare cu 
Grădiniţa Nr. 9  – 29 mar. 



 

  APRILIE   

 
1 apr. – 140 de ani de la naşterea compozitorului 

rus Serghei Vasilievici Rahmaninov (1873) 
1 apr. - 60 de ani de la naşterea poetului 

maramureşean Viorel Mureşan (1953) 
2 apr. – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 

2 apr. – 270 de ani de la naşterea preşedintelui 
american Thomas Jefferson (1743) 

3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române 
4 apr. – 45 de ani de la moartea activistului politic 

Martin Luther King Jr. (1968) 
5 apr. – 425 de ani de la naşterea filosofului englez 

Thomas Hobbes (1588) 
5 apr. – 85 de ani de la naşterea omului de ştiinţă 

Ioan Ursu (1928) 
5 apr. – 80 de ani de la naşterea scriitorului 

Romulus Vulpescu (1933) 
5 apr. – 70 de ani de la moartea actorului Tony 

Bulandra (1943) 
7 apr. - Ziua Mondială a Sănătăţii 

8 apr. – 90 de ani de la naşterea profesorului şi 
scriitorului Valeriu Achim (1923) 

8 apr. – 40 de ani de la moartea pictorului spaniol 
Pablo Picasso (1973) 
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9 apr. – 460 de ani de la moartea scriitorului renas-
centist François Rabelais (1533) 

11 apr. – 155 de ani de la naşterea scriitorului Barbu 

Ştefănescu Delavrancea (1858) 
12 apr. – Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmo-

nauticii 
15 apr. – 170 de ani de la naşterea scriitorului 

american Henry James (1843) 
16 apr. – 185 de ani de la moartea pictorului spaniol 

Francisco de Goya (1828) 
18 apr. – Ziua Mondială pentru Conservarea 

Monumentelor 
19 apr. – 425 de ani de la moartea pictorului italian 

Paolo Veronese (1588) 
19 apr – 165 de ani de la naşterea prozatorului 

Calistrat Hogaş (1848) 
20 apr. – 120 de ani de la moartea scriitorului şi 

omului politic George Bariţiu (1839) 
20 apr. – 70 de ani de la naşterea scriitorului Aurel 

Brumaru (1943) 
20 apr – 45 de ani de la moartea poetului Adrian 

Maniu (1968) 
21 apr. – 185 de ani de la naşterea filosofului şi 

scriitorului Hippolyte Adolphe Taine (1828) 
22 apr. – Ziua Mondială a Pământului 
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23 apr. – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de 
Autor. Ziua Bibliotecarilor din România 

23 apr. – Ziua Naţională a Angliei 

24 apr. – 60 de ani de la moartea omului politic 
Gheorghe Brătianu (1953) 

25 apr. – 95 de ani de la naşterea cântăreţei de jazz 
Ella Fitzgerald (1918) 

26 apr. – 215 ani de la naşterea pictorului francez 
Eugène Delacroix (1798) 

26 apr. – 50 de ani de la moartea scriitorului Vasile 

Voiculescu (1963) 
29 apr. – Ziua Mondială a Dansului  
29 apr. – 95 de ani de la moartea scriitorului Barbu 

Ştefănescu Delavrancea (1918) 
30 apr. – 130 de ani de la naşterea scriitorului ceh 

Jaroslav Hašek (1883) 
30 apr. – 80 de ani de la moartea scriitoarei franceze 

de origine română Anna de Noailles (1933) 

 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Săptămâna cărţii pentru copii” şi „Săptămâna altfel” - 

complex de activităţi dedicate Zilei Internaţio-
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nale a cărţii pentru copii: expoziţii şi vitrine de 
carte tematice  - 1-5 aprilie 

„I have dream…” - 45 de ani de la moartea lui Martin 
Luther King jr. – vizionare de film şi vitrină de 
carte organizate de Secţia American Corner – 4 apr. 

„Valeriu Achim –la ceas aniversar” – expoziţie de carte 
realizată de Sala de Lectură  – 8 apr. 

„De azi şi de demult ” - 155 de ani de la naşterea 
scriitorului Barbu Ştefănescu Delavrancea şi 95 de 
ani de la moartea lui - expoziţie de carte reali-
zată de Secţia pentru copii  - 11 apr. 

„Pe drumuri de munte ...cu Calistrat Hogaş” - 165 de 
ani de la naşterea prozatorului - vitrină de carte 
realizată de Secţia pentru copii   - 19 apr. 

„George Bariţiu – 120 de ani de la moarte” –vitrină de 
carte realizată de Secţia Colecţii Speciale  – 20 apr. 

„Ziua Mondială a Pământului” – expoziţie de carte 
realizată de Sala de Lectură  – 22 apr. 

„Ziua Mondială a Cărţii” – expoziţie de carte realizată 
de Secţia Împrumut pentru Adulţi şi Sala de Lectură 
 – 23 apr. 

„Ziua Mondială a Dansului”- vitrină de carte realizată 
de Sala de Lectură  – 29 apr. 
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  MAI   
 

1 mai – Ziua Internaţională a Muncii 

 3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei 

 3 mai – 80 de ani de la naşterea actorului George 

Constantin (1933) 
 5 mai – 200 de ani de la naşterea filosofului şi 

teologului danez Sören Kierkegaard (1813) 
 5 mai – 195 de ani de la naşterea filosofului şi 

economistului german Karl Marx (1818) 
 5 mai – 65 de ani de la moartea lingvistului Sextil 

Puşcariu (1948) 
 6 mai – 75 de ani de la moartea poetului Octavian 

Goga (1938) 
 6 mai – 70 de ani de la naşterea criticului literar 

Laurenţiu Ulici (1943) 
 7 mai – 180 de ani de la naşterea compozitorului 

german Johannes Brahms (1833) 
 8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii 

 8 mai – 110 ani de la naşterea actorului francez 
Fernandel (1903) 

 8 mai – 110 ani de la moartea pictorului francez 
Paul Gaugain (1903) 

 8 mai – 95 de ani de la moartea pictorului mara-
mureşean Simon Hollósy (1918) 
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 9 mai – Ziua Independenţei României 

 9 mai – Ziua Uniunii Europene 

11 mai – 55 de ani de la moartea istoricului literar şi 
folcloristului Ion Breazu (1958) 

12 mai – 80 de ani de la moartea scriitorului Jean 

Bart (1933) 
12 mai – 75 de ani de la naşterea instrumentistului 

Dumitru Fărcaş (1938) 
15 mai – Ziua Internaţională a Familiilor 

15 mai – 175 de ani de la naşterea pictorului Nicolae 

Grigorescu (1838) 
17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 

17 mai – 140 de ani de la naşterea prozatorului şi 
poetului francez Henri Barbusse (1873) 

18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor 

20 mai – Ziua Mondială a Meteorologiei 

21 mai – Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale 

21 mai – 40 de ani de la moartea matematicianului 
Grigore Moisil (1973) 

22 mai – 205 ani de la naşterea poetului francez 
Gérard de Nerval (1808) 

22 mai – 200 de ani de la naşterea compozitorului 
german Richard Wagner (1813) 

22 mai – 140 de ani de la moartea scriitorului italian 
Alessandro Manzoni (1873) 
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24 mai – 100 de ani de la naşterea economistului 
american de origine română Anghel 
Rugină (1913) 

24 mai – 90 de ani de la naşterea poetului şi 
eseistului Ion Caraion (1923) 

25 mai – 130 de ani de la moartea compozitorului 
Ciprian Porumbescu (1883) 

25 mai – 80 de ani de la naşterea criticului şi 
istoricului literar Eugen Simion (1933) 

27 mai – 90 de ani de la naşterea politologului 
american Henry Kissinger (1923) 

27 mai – 40 de ani de la moartea istoricului şi arheo-
logului Constantin Daicoviciu (1973) 

28 mai – 50 de ani de la moartea prozatorului Ion 
Agârbiceanu (1963) 

30 mai – 420 de ani de la moartea dramaturgului 
englez Christopher Marlowe (1593) 

30 mai – 235 de ani de la moartea filosofului, istoricului 
şi dramaturgului francez Voltaire (1778) 

31 mai – Ziua Mondială a Luptei Împotriva 
Fumatului 

31 mai – 130 de ani de la naşterea memorialistului şi 
publicistului Onisifor Ghibu (1883) 

31 mai – 90 de ani de la naşterea prinţului Rainier  
al III-lea de Monaco (1923) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Ziua Internaţională a Muncii” – „Ce vreau să devin”, 

„Ce ştiu despre viitoarea mea meserie” – lecţie de 
orientare profesională realizată de Filiala Traian  
în colaborare cu Şcoala „Dimitrie Cantemir”  
 – 1 mai 

„Ziua Mondială a Libertăţii Presei” – expoziţie de 
publicaţii seriale realizată de Secţia Periodice  
 – 3 mai 

„Din umbra zidurilor : Octavian Goga – 75 de ani de la 
moarte” – vitrină de carte realizată de Secţia 
Colecţii Speciale  – 6 mai 

„O lume-ntreagă mi-a rămas în urmă…- 75 de ani de la 
moartea poetului Octavian Goga” – recital de 
poezie, activitate realizată de Filiala I. Şiugariu  în 
colaborare cu Şcoala „I. L. Caragiale”  – 6 mai 

„Johannes Brahms – 180 de ani de la naştere” – expo-
ziţie de C.D.-uri realizată de Secţia Multimedia   
 –7 mai 

„Ziua Independenţei României” – vitrină de carte reali-
zată de Filiala Traian  – 9 mai 
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„O Europă de descoperit” - Ziua Uniunii Europene – 
activitate realizată de Secţia pentru copii în 
colaborare cu Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” 
  – 9 mai 

 „Ziua Internaţională a Familiilor” – „Familia, victimă a 
societăţii moderne?” – masă rotundă realizată de 
Secţia Împrumut pt. Adulţi  – 15 mai 

„Ziua Internaţională a Muzeelor” – expoziţie de carte 
realizată de Sala de Lectură  – 18 mai 

„Cânta la Stupca o vioară – 130 de ani de la moartea lui 
Ciprian Porumbescu” – activitate organizată de 
Filiala N. Iorga în colaborare cu Şcoala „N. Iorga” 
şi Grădiniţa Nr. 9  – 25 mai 

„Ciprian Porumbescu – 130 de ani de la moarte” – expo-
ziţie de C.D.-uri realizată de Secţia Multimedia   
 – 25  mai 

„ Din pragul marei treceri : Ion Agârbiceanu – 50 de ani 
de la moarte ” – vitrină de carte realizată de Sala 
de Lectură  – 28 mai 

„File din cartea naturii ...evocate de Ion Agârbiceanu” – 
vitrină de carte Secţia pentru copii  - 28 mai 

„Ziua Mondială a Luptei Împotriva Fumatului” – expoziţie 
de carte realizată de Sala de Lectură  – 31 mai 
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  IUNIE   
 
1 iun. – Ziua Internaţională a Copilului 

2 iun. – Ziua Naţională a Italiei 

2 iun. – 25 de ani de la moartea actorului şi 
regizorului indian Raj Kapoor (1988) 

 4 iun. – 120 de ani de la naşterea omului politic 
Armand Călinescu (1893) 

 4 iun. – 115 ani de la naşterea poetului şi drama-
turgului spaniol Federico García Lorca 
(1898) 

 5 iun. – Ziua Internaţională a Mediului 

 7 iun. – 165 de ani de la naşterea pictorului francez 
Paul Gaugain (1848) 

 8 iun. – 110 ani de la naşterea scriitoarei franco-
americane Marguerite Yourcenar (1903) 

 8 iun. – 75 de ani de la moartea filologului, 
lingvistului şi istoricului literar Ovid 
Densusianu (1938) 

 10 iun. – 160 de ani de la naşterea învăţătorului şi 
folcloristului Ion Pop-Reteganul (1853) 

 11 iun. – 130 de ani de la naşterea folcloristului 
Tudor Pamfile (1883) 

 12 iun. – Ziua Naţională a Rusiei 
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 14 iun. – 105 ani de la naşterea folcloristului şi 
publicistului maramureşean Petre Lenghel 
Izanu (1908) 

 15 iun. – 120 de ani de la naşterea dramaturgului 
şi romancierului Ion Marin Sadoveanu 
(1893) 

 18 iun. – 65 de ani de la naşterea poetului mara-
mureşean Ion Zubaşcu (1948) 

 19 iun. – 390 de ani de la naşterea matemati-
cianului, fizicianului şi filosofului francez 
Blaise Pascal (1623) 

 19 iun. – 90 de ani de la naşterea prozatorului 
Constantin Ţoiu (1923) 

 21 iun. – 70 de ani de la naşterea regizorului 
Andrei Şerban (1943) 

 21 iun. – 25 de ani de la moartea istoricului şi 
criticului literar George Ivaşcu (1988) 

 22 iun. – 115 ani de la naşterea scriitorului german 
Erich Maria Remarque (1898) 

 22 iun. – 100 de ani de la moartea poetului Ştefan 

Octavian Iosif (1913) 
 22 iun. – 50 de ani de la moartea interpretei de 

muzică populară Maria Tănase (1963) 
 24 iun. – 25 de ani de la moartea scriitorului Mihai 

Beniuc (1988) 
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 25 iun. – 110 ani de la naşterea scriitorului englez 
George Orwell (1903) 

 25 iun. – 25 de ani de la moartea criticului şi 
istoricului literar Şerban Cioculescu (1988) 

 28 iun. – 140 de ani de la moartea mitropolitului 
Andrei Şaguna (1873) 

 29 iun. – 215 ani de la naşterea poetului italian 
Giacomo Leopardi (1798) 

 29 iun. – 10 ani de la moartea actriţei americane 
Katharine Hepburn (2003) 

  
 
 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 
„Ziua Internaţională a Copilului” – expoziţie de carte 

şi concurse de ghicitori „Recunoaşteţi personajul 
din poveste?” organizate de Filiala Traian în 
colaborare cu Grădiniţa Recea  – 1 iun. 

„Miracolul copilăriei”– complex de activităţi dedicate 
copiilor şi realizate de copii, festivitatea de 
premiere a concursurilor „Cel mai bun” şi „Cel 
mai fidel cititor al Secţiei pentru copii”, ediţia  
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a XX-a, expoziţii de carte realizate de Secţia pentru 
copii  - 1 iun. 

„Ziua Internaţională a Mediului” – expoziţie de carte 
realizată de Sala de Lectură  - 5 iun. 

„Ion Pop-Reteganul şi Tudor Pamfile – doi mari 
folclorişti” – vitrine de carte realizate de Secţia 
Colecţii Speciale  – 10 iun. 

„George Ivaşcu – 25 de ani de la moarte” – vitrină de 
carte realizată de Sala de Lectură  – 21 iun. 

„Cântec sfânt. Cântec de leagăn”- 100 de ani de la 
moartea poetului Şt. O. Iosif – vitrină de carte 
realizata de Secţia pentru copii  – 22 iun. 

„Şerban Cioculescu – 25 de ani de la moarte” – vitrină 
de carte realizată de Sala de Lectură  25 iun. 
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  IULIE   
 
1 iul. -  Ziua Naţională a Canadei 

1 iul. – 150 de ani de la naşterea folcloristului 
maramureşean Petru Bilţiu Dăncuş (1863) 

2 iul. – 235 de ani de la moartea scriitorului şi 
gânditorului iluminist francez Jean-Jaques 
Rousseau (1778) 

3 iul. – 130 de ani de la naşterea scriitorului ceh 
Franz Kafka (1883) 

4 iul. – Ziua Naţională a Statelor Unite ale 
Americii 

 6 iul. – 120 de ani de la moartea scriitorului 
francez Guy de Maupassant (1893)  

 6 iul. – 90 de ani de la naşterea medicului, 
scriitorului şi omului politic Constantin  
Bălăceanu-Stolnici (1923) 

7 iul. – 90 de ani de la naşterea actorului şi 
regizorului Liviu Ciulei (1923) 

9 iul. – 25 de ani de la moartea lingvistului 
Alexandru Graur (1988) 

12 iul. – 80 de ani de la naşterea scriitorului mara-
mureşean Alexandru Ivasiuc (1933) 

14 iul. – Ziua Naţională a Franţei 
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14 iul. – 110 ani de la naşterea scriitorului american 
Irving Stone (1903) 

16 iul. – 70 de ani de la moartea criticului literar şi 
scriitorului Eugen Lovinescu (1943) 

17 iul. – 95 de ani de la moartea ţarului rus Nicolae  

al II-lea (1918) 
18 iul. – 75 de ani de la moartea reginei Maria  

a României (1938) 
20 iul. – Ziua Aviaţiei Române 

20 iul. – 70 de ani de la naşterea poetului Adrian 

Păunescu (1943) 
21 iul. – 205 ani de la naşterea  filosofului şi omului 

politic Simion Bărnuţiu (1808) 
24 iul. – 230 de ani de la naşterea generalului şi 

omului politic venezuelean Simón Bolívar 
(1783) 

26 iul. – 20 de ani de la moartea poetului şi 
publicistului băimărean Mircea Pop (1993) 

28 iul. – 165 de ani de la naşterea învăţătorului 
maramureşean Elie Pop (1848) 

29 iul. – Ziua Imnului Naţional al României 

30 iul. – 155 de ani de la naşterea doctorului Mina 

Minovici (1858) 
30 iul. – 150 de ani de la naşterea omului de afaceri 

Henry Ford (1863) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Oferă-ţi o zi minunată de vacanţă în bibliotecă!” – 
program dedicat copiilor pe perioada vacanţei 
de vară, organizat de Secţia pentru copii 

„90 de ani de la naşterea actorului şi regizorului Liviu 
Ciulei” – expoziţie de reviste realizată de  Secţia 
Periodice  – 7 iul. 

„Iluminări -80 de ani de la naşterea scriitorului 
Alexandru Ivasiuc” – vitrină de carte realizată de 
Filiala I. Şiugariu  – 12 iul. 

„Familia Regală” – evocări şi amintiri, dezbateri şi 
prezentări Power Point organizate de Sala de Lectură 
în colaborare cu C.N. „M. Eminescu”  – 18 iul. 

„70 de ani de la naşterea poetului Adrian Păunescu” – 
vitrină de carte realizată de Sala de Lectură  
 – 20 iul. 

„Simion Bărnuţiu – 205 ani de la naştere”- vitrină de 
carte realizată de Secţia Colecţii Speciale  – 21 iul. 

„Mingea de soare - 20 de ani de la moartea poetului şi 
publicistului băimărean Mircea Pop” - vitrină de 
carte realizată de Secţia pentru copii  -26 iul. 

Regina Maria – „ultima romantică” - vitrină de carte 
realizată de Secţia Împrumut pentru Adulţi 
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  AUGUST   

 
4 aug. – 60 de ani de la moartea pictorului Francisc 

Şirato (1953) 
7 aug. – 165 de la moartea chimistului suedez Jöns 

Jakob Berzelius (1848) 
7 aug. – 60 de ani de la naşterea scriitorului  mara-

mureşean Vasile Gogea (1953) 
11 aug. – 80 de ani de la moartea filologului 

Alexandru Philippide (1933) 
 13 aug. – 150 de ani de la moartea pictorului 

francez Eugène Delacroix (1863) 
 14 aug. – 55 de ani de la moartea chimistului 

francez Frédéric Joliot-Curie (1958) 
 15 aug. – Ziua Marinei Române 

 17 aug. – 70 de ani de la naşterea actorului ameri-
can Rober de Niro (1943) 

 18 aug. – 80 de ani de la naşterea regizorului 
polonez Roman Polanski (1933) 

 18 aug. – 15 ani de la moartea muzicologului Iosif 

Sava (1998) 
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 19 aug. – 185 de ani de la naşterea omului politic 
Ioan Raţiu (1828) 

 19 aug. – 130 de ani de la naşterea creatoarei de 
modă franceze Coco Chanel (1883) 

 19 aug. – 90 de ani de la moartea publicistului  
ASTREI Corneliu Diaconovici (1923) 

 21 aug. – 290 de ani de la moartea scriitorului, 
istoricului, umanistului, omului de ştiinţă şi 
de stat Dimitrie Cantemir (1723) 

 22 aug. – 55 de ani de la moartea scriitorului 
francez Roger Martin du Gard (1958) 

 23 aug. – 75 de ani de la naşterea sculptorului 
Traian Moldovan (1938) 

 23 aug. – 70 de ani de la naşterea criticului şi 
istoricului literar Mircea Iorgulescu (1943) 

 23 aug. – 65 de ani de la naşterea scriitorului, 
eseistului şi filosofului Andrei Pleşu (1948) 

 24 aug. – 145 de ani de la moartea scriitorului 
Costache Negruzzi (1868) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„130 de ani de la naşterea creatoarei de modă Coco Chanel” 

– expoziţie de carte realizată de Sala de Lectură  
 – 19 aug. 

„Andrei Pleşu – 65 de ani de la naştere” – vitrină de 
carte  realizată de Sala de Lectură  – 23 aug. 

„Costache Negruzzi – 145 de ani de la moarte” - vitrină 
de carte realizate de Secţia Colecţii Speciale  
 – 24 aug. 

„Negru pe alb - 145 de ani de la moartea scriitorului 
Costache Negruzzi” - vitrină de carte realizată de 
Secţia pentru copii  – 24 aug. 
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  SEPTEMBRIE   
 
1 sep. – 50 de ani de la naşterea scriitorului 

maramureşean Alexa Gavril Bâle  (1963) 
3 sep. – 130 de ani de la moartea scriitorului rus 

Ivan Turgheniev (1883) 
4 sep. – 245 de ani de la naşterea scriitorului 

François-René de Chateaubriand (1768) 
5 sep. – 155 de ani de la naşterea scriitorului 

Alexandru Vlahuţă (1858) 
7 sep. – 480 de ani de la naşterea Reginei Elisabeta 

I a Angliei (1533) 
7 sep. – 20 de ani de la moartea scriitorului Eugen 

Barbu (1993) 
9 sep. – 115 ani de la moartea poetului şi eseistului 

francez Stéphane Mallarmé  (1898) 
13 sep. – Ziua Pompierilor din România 

14 sep. – 235 de ani de la naşterea poetului Costache 

Conachi (1778) 
14 sep. – 75 de ani de la naşterea pictorului Horia 

Bernea (1938) 
14 sep. – 20 de ani de la moartea scriitorului Geo 

Bogza (1993) 
17 sep. – 190 de ani de la moartea pedagogului 

Gheorghe Lazăr (1823) 
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17 sep. – 150 de ani de la moartea scriitorului 
francez Alfred de Vigny (1863) 

17 sep. – 125 de ani de la moartea scriitoarei Iulia 

Hasdeu (1888) 
17 sep. – 30 de ani de la moartea dramaturgului 

Horia Lovinescu (1983) 
18 sep. – Ziua Internaţională a Păcii 
19 sep. – Ziua Europeană a Patrimoniului 
20 sep. – 115 ani de la moartea scriitorului german 

Teodor Fontane (1898) 
22 sep. – 75 de ani de la naşterea romancierului 

Augustin Buzura (1938) 
23 sep. – 245 de ani de la moartea omului politic 

Inochenţie Micu-Klein (1768) 
23 sep. – 70 de ani de la naşterea cântăreţului 

spaniol Julio Iglesias (1943) 
24 sep. – 40 de ani de la moartea poetului chilian 

Pablo Neruda (1973) 
25 sep. – 115 ani de la naşterea compozitorului 

american George Gershwin (1898) 
27 sep. – 110 ani de la naşterea pictorului Alexandru 

Ciucurencu (1903) 
28 sep. – 440 de ani de la naşterea pictorului italian 

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573) 
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28 sep. – 210 ani de la naşterea scriitorului francez 
Prosper Mérimée (1803) 

28 sep. – 85 de ani de la naşterea scriitorului Elie 

Wiesel (1928) 
29 sep. – 125 de ani de la naşterea lingvistului Iorgu 

Iordan (1888) 
 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
 „Ziua Pompierilor din România” – vitrină de carte 

realizată de Sala de Lectură  – 13 sep. 

„Privelişti şi sentimente - 20 de ani de la moartea 
scriitorului Geo Bogza” - vitrină de carte realizată 
de Secţia pentru copii  – 14 sep. 

„Gheorghe Lazăr - fondatorul învăţământului în limba 
română” - activitate realizată de Secţia Împrumut 
pentru Adulţi în parteneriat cu Biblioteca  
G.Ş. Tehnic „Gheorghe Lazăr”  -17 sep. 

„A trăi, a scrie - Augustin Buzura -75 de ani de la 
naştere” - vitrine de carte realizate de Sala de 
Lectură şi Filiala Ion Şiugariu – 22  sep. 
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  OCTOMBRIE   
 
1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii 

3 oct. – Ziua Naţională a Germaniei 

4 oct. – 140 de ani de la naşterea omului de ştiinţă 
Gheorghe Ţiţeica (1873) 

5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor 

5 oct. – 300 de ani de la naşterea filosofului Denis 

Diderot (1713) 
8 oct. – 90 de ani de la naşterea violonistului Ion 

Voicu (1923) 
9 oct. – Ziua Mondială a Poştei 

10 oct. – 200 de ani de la naşterea compozitorului 
romantic Giuseppe Verdi (1813) 

10 oct. – 50 de ani de la moartea scriitorului şi pic-
torului francez Jean Cocteau (1963) 

11 oct. – 150 de ani de la moartea poetului Andrei 

Mureşianu (1863) 
12 oct. – Ziua Hispanităţii 

13 oct. – 115 ani de la naşterea scriitorului George 

Mihail Zamfirescu (1898) 
16 oct. – 125 de ani de la naşterea dramaturgului 

american Eugene O’Neill (1888) 
19 oct. – 20 de ani de la moartea poetului maramure-

şean Ion Iuga (1993) 
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22 oct. – 195 de ani de la naşterea poetului francez 
Leonte de Lisle (1818) 

24 oct. – Ziua Naţiunilor Unite 

24 oct. – 80 de ani de la naşterea actriţei Draga 

Olteanu - Matei (1933) 
25 oct. – Ziua Armatei Române 

26 oct. – 340 de ani de la naşterea scriitorului, istori-
cului, umanistului, omului de ştiinţă şi de 
stat Dimitrie Cantemir (1673) 

28 oct. – 195 de ani de la naşterea scriitorului rus 
Ivan Sergheevici Turgheniev (1818) 

29 oct. – 325 de ani de la moartea domnitorului 
Şerban Cantacuzino (1688) 

30 oct. – 155 de ani de la naşterea scriitorului Duiliu 

Zamfirescu (1858) 
31 oct. – 60 de ani de la moartea scriitorului Petre 

Dulfu (1953) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Ziua Internaţională a Muzicii” – expoziţie de carte 

realizată de Sala de Lectură  – 1 oct. 

„Ziua Mondială a Profesorilor” -  expoziţie de carte 
realizată de Secţia pentru copii  – 5 oct. 

„Ziua Mondială a Poştei” – expoziţie personală de 
timbre - activitate realizată de Secţia Împrumut pt. 
Adulţi  - 9 oct. 

„Ion Iuga – 20 de ani de la moarte” – recital de poezie 
organizat de Sala de Lectură în colaborare cu C.N. 
„M. Eminescu”  – 19 oct. 

„Ivan Sergheevici Turgheniev – 195 de ani de la naştere” 
- vitrină de carte realizată de Secţia Colecţii 
Speciale  – 28 oct. 

„ Isprăvile lui Păcală - Petre Dulfu – 60 de ani de la 
moarte” - vitrină de carte realizată de Sala de 
Lectură şi Filiala I. Şiugariu  –  31 oct. 

„Păcală - personaj simbol” - complex de activităţi  
(expoziţie de desene, dramatizare) dedicate 
scriitorului Petre Dulfu la 60 de ani de la moarte, 
organizate de Secţia pentru copii  – 31 oct. 
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  NOIEMBRIE   
 
1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române 

1 nov. – 140 de ani de la naşterea sculptorului 
Dimitrie Paciurea (1873) 

3 nov. – 90 de ani de la naşterea istoricului Dan 

Berindei (1923) 
6 nov. – 470 de ani de la moartea pictorului 

german Hans Holbein cel Tânăr (1543) 
6 nov. – 120 de ani de la moartea compozitorului 

rus Piotr Ilici Ceaikovski (1893) 
6 nov. – 20 de ani de la moartea istoricului şi 

criticului literar Alexandru Piru (1993) 
7 nov. – Ziua Internaţională a Studenţilor 

7 nov. – 100 de ani de la naşterea scriitorului şi filo-
sofului francez Albert Camus (1913) 

7 nov. - 90 de ani de la naşterea scriitorului Paul 

Georgescu (1923) 
8 nov. – 85 de ani de la naşterea criticului şi istori-

cului literar Dumitru Micu (1928) 
9 nov. – 195 de ani de la naşterea scriitorului Ion 

Codru Drăguşanu (1818) 
9 nov. – 95 de ani de la moartea poetului francez 

Guillaume Apollinaire (1918) 
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9 nov. - 80 de ani de la naşterea regizorului de film 
Lucian Pintilie (1933) 

10 nov. – 530 de ani de la naşterea reformatorului 
protestant german Martin Luther (1483) 

12 nov. – 85 de ani de la naşterea actriţei americane 
Grace Kelly (1928) 

12 nov. – 75 de ani de la moartea folcloristului 
Alexandru Ţiplea (1938) 

13 nov. – 145 de ani de la moartea compozitorului 
italian Gioachino Rossini (1868) 

13 nov. – 110 ani de la naşterea preotului şi 
profesorului Dumitru Stăniloae (1903) 

15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor 
Întemniţaţi 

15 nov. – 145 de ani de la naşterea biologului Emil 

Racoviţă (1868) 
16 nov. – 65 de ani de la naşterea publicistului şi 

scriitorului Ion Cristoiu (1948) 
18 nov. – 70 de ani de la naşterea scriitorului mara-

mureşean Toma G. Rocneanu  (1943) 
19 nov. – 185 de ani de la moartea compozitorului 

austriac Franz Schubert (1828) 
19 nov. – 90 de ani de la naşterea scriitoarei Monica 

Lovinescu (1923) 
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21 nov. – 95 de ani de la naşterea istoricului literar 
Eugen Todoran (1918) 

22 nov. – 50 de ani de la moartea scriitorului englez 
Aldous Huxley (1963) 

23 nov. – 95 de ani de la naşterea preotului şi 
profesorului de teologie Constantin Galeriu 
(1918) 

23 nov. – 90 de ani de la moartea prozatorului 
Urmuz (Demetru Demetrescu-Buzău) (1923) 

23 nov. - 60 de ani de la naşterea umoristului mara-
mureşean  Lucian Perţa (1953) 

25 nov. – 150 de ani de la naşterea medicului Ioan 

Cantacuzino (1863) 
27 nov. – 60 de ani de la moartea dramaturgului 

american Eugene O’Neill (1953) 
28 nov. – 40 de ani de la moartea scriitoarei Martha 

Bibescu (1973) 
30 nov. – 100 de ani de la moartea inventatorului 

german Rudolf  Diesel (1913) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Piotr Ilici Ceaikovski – 120 de ani de la moarte” – 

expoziţie de C.D.- uri realizată de Secţia Multi-
media  – 6 nov. 

„100 de ani de la naşterea scriitorului şi filosofului Albert 
Camus” – expoziţie de carte realizată de Sala de 
Lectură  – 7 nov. 

„110 ani de la naşterea preotului şi profesorului Dumitru 
Stăniloaie” – expoziţie de carte realizată de Sala 
de Lectură  – 13 nov. 

„65 de ani de la naşterea publicistului Ion Cristoiu” – 
expoziţie de publicaţii realizată de Secţia 
Periodice  – 16 nov. 
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  DECEMBRIE   

 
1 dec. – Ziua Naţională a României 

4 dec. – 130 de ani de la naşterea istoricului literar 

Nicolae Cartojan (1883) 
4 dec. – 60 de ani de la naşterea scriitorului şi poli-

ticianului maramureşean Nicolae Bud (1953) 
8 dec. – Ziua Constituţiei României 

9 dec. – 405 ani de la naşterea poetului englez  
John Milton  (1608) 

10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 

11 dec. – 95 de ani de la naşterea scriitorului rus 
Aleksandr Soljeniţîn (1918) 

12 dec. – 30 de ani de la moartea actorului Amza 

Pellea (1983) 
13 dec. – 320 de ani de la moartea mitropolitului  

Moldovei, cărturarul Dosoftei (1693) 
13 dec. – 30 de ani de la moartea poetului  Nichita 

Stănescu  (1983) 
14 dec. – 510 ani de la naşterea astrologului 

Nostradamus (1503) 
14 dec. - 95 de ani de la naşterea actorului Radu 

Beligan  (1918) 
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18 dec. – 210 ani de la moartea filosofului şi scrii-
torului german Johann Gottfried von 

Herder (1803) 
20 dec. – 45 de ani de la moartea scriitorului ameri-

can John Steinbeck (1968) 
24 dec. – 215 ani de la moartea poetului polonez 

Adam Mickiewicz (1798) 
25 dec. – 75 de ani de la moartea scriitorului ceh 

Karel Čapek (1938) 
25 dec. – 50 de ani de la moartea poetului Tristan 

Tzara (1963) 
29 dec. – 170 de ani de la naşterea reginei Elisabeta I 

a României (1843) 
29 dec. – 140 de ani de la naşterea criticului literar 

Ovid Densusianu (1873) 
30 dec. – 110 ani de la naşterea poetului Ilarie 

Voronca  (1903) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
Complex de activităţi dedicate sărbătorilor de iarnă: 

expoziţii de artă plastică, expoziţie de carte 
tematică – realizate de Secţia pentru copii  
 – 1-31 dec. 

„Ziua Naţională a României”- vitrină de carte reali-
zată de Filiala Traian  – 1 dec. 

„Ziua Internaţională a Drepturilor Omului” – expoziţie 
de carte realizată de Sala de Lectură  – 10 dec. 

„În dulcele stil clasic – Nichita Stănescu” – expoziţii de 
carte  realizate de Sala de Lectură , Filiala N. Iorga 
şi Filiala I. Şiugariu  – 13 dec. 

„Radu Beligan la ceas aniversar” – 95 de ani de la 
naştere – vitrină de carte realizată de Sala de 
Lectură – 14 dec. 

„Ovid Densusianu -140 de ani de la naştere” – vitrină 
de carte realizată de Secţia Colecţii Speciale  
 – 29 dec. 
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ATESTĂRI DOCUMENTARE 2013 

- localităţi maramureşene - 

 

1363 – Remeţi (650) 
1373 – Botiza, Rozavlea, Ruscova, Şieu (640) 
1383 – Bozânta Mare, Someş-Uileac, Vadu Izei (630) 
1393 – Dămăcuşeni, Drăghia (620) 
1403 – Lucăceşti (610) 
1418 – Corneşti (595) 
1423 – Chelinţa, Mânău (590) 
1453 – Săcel (560) 
1463 – Unguraş (550) 
1488 – Libotin, Rogoz (525) 
1493 – Buşag, Săbişa (520) 
1528 – Ruşor  (485) 
1543 – Ariniş, Lăschia, Ţicău (470) 
1548 – Dobricul Lăpuşului (465) 
1583 – Fânaţe, Măgureni, Plopiş (430) 
1603 – Ciolt, Costeni, Hovrila, Jugăstreni, Mireşu 

Mare, Trestia (410) 
1648 – Bontăieni, Buzeşti, Negreia (365) 
1733 – Duruşa, Fericea, Stejera (280) 
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1828 – Băile Borşa (185) 
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Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi teh-

nicii. Dicţionar. Buc., 1982 
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