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IANUARIE 

 
1 ian. – Ziua Mondială a Păcii 

1 ian. – 125 de ani de la apariția la București a revistei de cultură 
„Vatra” (1894) 

1 ian. – 100 de ani de la nașterea scriitorului american Jerome David 

Salinger (1919) 

1 ian. – 85 de ani de la nașterea actorului Gheorghe Dinică (1934) 

1 ian. - 80 de ani de la nașterea muzeografului maramureșean Ion 

Țelman (1939) 

1 ian. – 5 ani de la moartea poetului Traian Coșovei (2014) 

2 ian. – 95 de ani de la nașterea fizicianului Victor Mercea (1924), 
membru corespondent al Academiei Române 

4 ian. – 210 ani de la nașterea pedagogului francez Louis Braille (1809) 

4 ian. – 120 de ani de la nașterea lingvistului Emil Petrovici (1899), 
membru titular al Academiei Române 

4 ian. – 65 de ani de la moartea poetei Elena Farago (1954) 

5 ian. – 110 ani de la nașterea principesei Ileana de România (1909) 

6 ian. – 135 de ani de la moartea botanistului austriac Gregor Johann 

Mendel (1884), părintele geneticii 

6 ian. – 105 ani de la moartea folcloristului, etnografului și scriitorului 
Atanasie Marian Marienescu (1914), membru titular al 
Academiei Române 

6 ian. – 100 de ani de la moartea politicianului american Theodore 

Roosevelt (1919) 

7 ian. – 75 de ani de la moartea omului de știință, geologului și geogra-
fului Ion Simionescu (1944), membru titular al Academiei 
Române 

10 ian. – 220 de ani de la nașterea pedagogului, inventatorului, ingine-
rului și matematicianului Petrache Poenaru (1799), membru 
titular al Academiei Române 
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10 ian. – 150 de ani de la nașterea publicistului și omului politic 
Valeriu Braniște (1869), membru de onoare al Academiei 
Române 

11 ian. – Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale 

11 ian. – 5 ani de la moartea generalului și politicianului israelian Ariel 

Sharon (2014) 

12 ian. – 80 de ani de la nașterea actriței de teatru și film Rodica 

Tapalagă (1939) 

12 ian. - 65 de ani de la nașterea artistului plastic maramureșean 
Marilena Călușeru (1954) 

13 ian. – 140 de ani de la nașterea zoologului Ioan Borcea (1879), 
membru corespondent al Academiei Române 

14 ian. – 85 de ani de la moartea medicului și biologului Ioan 

Cantacuzino (1934), membru titular al Academiei Române 

15 ian. – Ziua Culturii Naționale 

15 ian. – 210 ani de la nașterea filosofului și economistului francez 
Pierre Joseph Proudhon (1809) 

15 ian. – 169 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu 
(1850), membru post-mortem al Academiei Române 

15 ian. – 100 de ani de la nașterea lingvistului și filologului Boris 

Cazacu (1919), membru corespondent al Academiei Române 

15 ian. – 90 de ani de la nașterea pastorului baptist și activistului 
politic american Martin Luther King (1929) 

16 ian. – 225 de ani de la moartea istoricului englez Edward Gibbon 
(1794) 

16 ian. – 80 de ani de la nașterea botanistului Gheorghe Coldea (1939), 
membru corespondent al Academiei Române 

17 ian. – 125 de ani de la nașterea medicului veterinar Petre Spânu 
(1894), membru corespondent al Academiei Române 

17 ian. – 70 de ani de la nașterea scriitorului maramureșean Mihai 

Nebeleac (1949) 

18 ian. – 330 de ani de la nașterea filosofului și romancierului francez 
Montesquieu (1689) 
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18 ian. – 20 de ani de la moartea profesorului, criticului literar și 
eseistului Marian Papahagi (1999) 

18 ian. – 10 ani de la moartea poetului Grigore Vieru (2009), membru 
corespondent al Academiei Române 

19 ian. – 210 ani de la nașterea scriitorului american Edgar Allan Poe 
(1809) 

19 ian. – 180 de ani de la nașterea pictorului francez Paul Cézanne 
(1839) 

21 ian. – 95 de ani de la moartea politicianului, scriitorului, avocatului 
și revoluționarului sovietic Vladimir Ilici Lenin (1924) 

21 ian. – 15 ani de la moartea arheologului italian de origine română 
Dinu Adameșteanu (2004), membru de onoare al Academiei 
Române 

22 ian. – 290 de ani de la nașterea poetului german Gotthold Ephraim 

Lessing (1729) 

22 ian. – 170 de ani de la nașterea scriitorului suedez August 

Strindberg (1849) 

22 ian. – 15 ani de la moartea fizicianului evreu american de origine 
română Erwin M. Friedländer (2004), membru de onoare al 
Academiei Române 

23 ian. – 470 de ani de la moartea umanistului sas Johannes Honterus 
(1549) 

23 ian. – 30 de ani de la moartea pictorului spaniol Salvador Dalí 
(1989) 

23 ian. – 30 de ani de la moartea geografului Nicolae Al. Rădulescu 
(1989), membru corespondent al Academiei Române 

24 ian. – Ziua Unirii Principatelor Române 

24 ian. – 130 de ani de la nașterea scriitorului Victor Eftimiu (1889), 
membru titular al Academiei Române 

24 ian. – 70 de ani de la nașterea mitropolitului ortodox Andrei 

Andreicuț (1949) 

25 ian. – 175 de ani de la nașterea avocatului și istoricului maramu-
reșean Ioan Mihaly de Apșa (1844), membru corespondent al 
Academiei Române 
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25 ian. – 145 de ani de la nașterea scriitorului englez William 

Somerset Maugham (1874) 

25 ian. – 75 de ani de la nașterea interpretului de muzică populară Ion 

Dolănescu (1944) 

26 ian. – 195 de ani de la moartea pictorului francez Théodore 

Géricault (1824) 

26 ian. – 75 de ani de la nașterea medicului Gheorghe Benga (1944), 
membru titular al Academiei Române 

27 ian. – Ziua Internațională pentru Comemorarea Victimelor 
Holocaustului 

27 ian. – 165 de ani de la nașterea magistratului și omului politic 
conservator Alexandru Marghiloman (1854) 

27 ian. – 100 de ani de la moartea scriitorului maghiar Ady Endre 
(1919) 

27 ian. – 80 de ani de la nașterea arhitectului canadian de origine 
română Dan Sergiu Hanganu (1939), membru de onoare al 
Academiei Române 

27 ian. – 10 ani de la moartea scriitorului american John Updike (2009) 

28 ian. – 145 de ani de la nașterea juristului și omului politic George G. 

Moronescu (1874), membru de onoare al Academiei Române 

28 ian. – 80 de ani de la moartea poetului și dramaturgului irlandez 
William Butler Yeats (1939) 

29 ian. – 135 de ani de la nașterea lingvistului George Giuglea (1884), 
membru corespondent al Academiei Române 

30 ian. – 5 ani de la moartea realizatoarei de programe folclorice 
Marioara Murărescu (2014) 

31 ian. – 75 de ani de la moartea scriitorului francez Jean Giraudoux 
(1944) 

31 ian. – 10 ani de la moartea inginerului Virgiliu N. Constantinescu 
(2009), membru titular și președinte al Academiei Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Pace pentru o planetă” –  Ziua mondială a păcii –  vitrină de 
carte realizată de Secția împrumut carte pentru adulți  

 –1 ian.  

„125 de ani de la apariţia revistei de cultură „Vatra” (1894)”           
– expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală 
de lectură – periodice     – 1 ian. 

„125 de ani de la apariția revistei de cultură „Vatra”, revistă 
condusă de Ion Luca Caragiale, George Coșbuc și Ioan 
Slavici – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
colecții speciale     – 2 ian. 

„Doi prieteni” – 65 ani de la moartea poetei Elena Farago - expoziție 
de carte realizată de Filiala „Ion Șiugariu”  –  4 ian. 

„110 ani de la naşterea principesei Ileana de România (1909)”  
– expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală 
de lectură – periodice     - 5 ian. 

„O sărbătoare o dată pe an, o provocare cotidiană!”  - Ziua Mondială 
a Rezervațiilor Naturale – vitrină de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulți   – 11 ian. 

„Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale” – expoziție de carte 
realizată de Filiala „Traian”    ¬ 11 ian. 

„Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale” – vitrină de carte 
realizată de  Serviciul săli de lectură   –11 ian. 

„169 de ani de la nașterea „Luceafărului poeziei românești” - vitrină 
de carte realizată de Compartimentul colecții speciale 
      – 15 ian. 

„169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu” – expoziție de 
carte realizată de Filiala „Traian”   – 15 ian. 
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„Eminescu în gândul copiilor” – activitate realizată de Filiala 
„Traian” în colaborare cu elevii clasei pregătitoare a 
Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir”  – 15 ian. 

„Eminescu în raza gândului etern” – expoziție de carte  realizată 
de Serviciul săli de lectură    – 15 ian. 

„Eminescu în suflet de copil” – activitate realizată de Serviciul 
împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu 
Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”  – 15 ian. 

,,Eminescu: universalitatea geniului” – expoziţie de carte 
dedicată aniversării a 169 de ani de la nașterea poetului 
realizată de Filiala ,,Nicolae Iorga”   - 15 ian. 

„Mai am un singur dor” – complex de activităţi dedicate 
poetului Mihai Eminescu, la 169 de ani de la naştere, 
realizate de Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret în colaborare cu unităţi de învăţământ preşcolar 
şi şcolar din municipiu    – 15 ian. 

„Nemuritorul Eminescu” – concurs literar realizat de Serviciul 
împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu 
Şcoala Gimnazială Baia Sprie   – 15 ian. 

„Trecut-au anii” – 169 de ani de la nașterea poetului Mihai 
Eminescu – expoziție de carte realizată de Filiala „Ion 
Șiugariu”      – 15 ian. 

 „Poe – maestru al  introducerilor și finalurilor strălucitoare” – 210 
ani de la nașterea  scriitorului american – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul multicultural – 19 ian. 

„Edgar Allan Poe - 210 ani de la nașterea scriitorului american” – 
expoziție de carte realizată de Compartimentul 
„Britannica” și „American Corner”   – 19 ian. 

„Francmasonul din perioada interbelică – 130 de ani de la nașterea 
scriitorului Victor Eftimiu” – vitrină de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulți  – 24 ian. 
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„Ziua Unirii Principatelor Române” – expoziţie de reviste 
realizată la Compartimentul sală de lectură – periodice  

– 24 ian. 

„Giraudoux -scriitorul armoniei” – 75 de ani de la moartea 
scriitorului francez – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul multicultural   – 31 ian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un colț din Holul principal al bibliotecii 
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FEBRUARIE 

 
1 feb. – 85 de ani de la nașterea scriitorului Nicolae Breban (1934), 

membru titular al Academiei Române 

1 feb. – 75 de ani de la nașterea istoricului Lucian Boia (1944) 

2 feb. – 130 de ani de la nașterea biologului și botanistului Traian 

Săvulescu (1889), membru titular și președinte al Academiei 
Române 

2 feb. – 65 de ani de la moartea compozitorului și pianistului 
Theodor Rogalski (1954) 

2 feb. – 55 de ani de la moartea dramaturgului și romancierului Ion 

Marin Sadoveanu (1964) 

2 feb. – 10 ani de la moartea scriitorului, criticului și istoricului literar 
Constantin Ciopraga (2009), membru de onoare al Acade-
miei Române 

3 feb. – 210 ani de la nașterea pianistului și compozitorului german 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809) 

3 feb. – 95 de ani de la moartea politicianului american Thomas 

Woodrow Wilson (1924) 

3 feb. – 65 de ani de la moartea prozatorului Ionel Teodoreanu 
(1954) 

4 feb. – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului 

4 feb. – 210 ani de la nașterea poetului Vasile Cârlova (1809) 

4 feb. – 170 de ani de la moartea scriitorului Costache Conachi (1849) 

4 feb. – 90 de ani de la nașterea pictorului băimărean Traian Hrișcă 
(1929) 

4 feb. – 90 de ani de la nașterea pictorului Constantin Piliuță (1929) 

5 feb. – 160 de ani de la moartea scriitorului Alecu Russo (1859) 

5 feb. – 80 de ani de la moartea omului de știință și matematicianului 
Gheorghe Țițeica (1939), membru titular al Academiei 
Române 
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7 feb. – 75 de ani de la nașterea inginerului Emanuel Diaconescu 
(1944), membru corespondent al Academiei Române 

7 feb. – 35 de ani de la moartea chimistului Constantin Macarovici 
(1984), membru corespondent al Academiei Române 

8 feb. – 120 de ani de la nașterea fizicianului și inventatorului 
Theodor V. Ionescu (1899), membru titular al Academiei 
Române 

8 feb. – 40 de ani de la moartea scriitorului Alexandru A. Philippide 
(1979), membru titular al Academiei Române 

9 feb. – 145 de ani de la moartea istoricului și scriitorului francez 
Jules Michelet (1874) 

9 feb. – 35 de ani de la moartea politicianului sovietic Iuri Andropov 
(1984) 

10 feb. – 100 de ani de la nașterea duhovnicului și starețului ortodox 
Iustin Pârvu (1919) 

10 feb. – 85 de ani de la moartea publicistului și omului politic Vasile 

Goldiș (1934), membru de onoare al Academiei Române 

11 feb. – 155 de ani de la nașterea preotului și folcloristului 
maramureșean Emil Bran (1864) 

11 feb. – 70 de ani de la moartea scriitorului suedez Axel Munthe 
(1949) 

12 feb. – 210 ani de la nașterea naturalistului, geologului și biologului 
englez Charles Darwin (1809) 

12 feb. – 210 ani de la nașterea politicianului american Abraham 

Lincoln (1809) 

12 feb. – 125 de ani de la nașterea scriitoarei Otilia Cazimir (1894) 

14 feb. – 240 de ani de la moartea navigatorului și exploratorului 
englez James Cook (1779) 

15 feb. – 455 de ani de la nașterea fizicianului și astronomului italian 
Galileo Galilei (1564) 

15 feb. – 225 de ani de la nașterea mitropolitului greco-catolic 
Alexandru Sterca-Șuluțiu (1794) 
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15 feb. – 185 de ani de la nașterea istoricului, scriitorului și omului 
politic Vasile Alexandrescu Urechia (1834), membru fonda-
tor al Academiei Române 

15 feb. – 75 de ani de la nașterea regizorului Alexandru Bocăneț 
(1944) 

16 feb. – 80 de ani de la nașterea ziaristului maramureșean Ion P. 

Pop (1939) 

17 feb. – 90 de ani de la nașterea matematicianului Nicolae Dan 

Cristescu (1929), membru titular al Academiei Române 

18 feb. – 455 de ani de la moartea sculptorului, pictorului, arhitec-
tului și poetului italian Michelangelo Buonarroti (1564) 

18 feb. – 160 de ani de la nașterea publicistului Corneliu Diaconovici 
(1859) 

18 feb. – 135 de ani de la nașterea filologului, lingvistului și 
istoricului literar Nicolae Drăganu (1884), membru titular al 
Academiei Române 

19 feb. – 155 de ani de la nașterea folcloristului și etnografului Artur 

Gorovei (1864), membru de onoare al Academiei Române 

19 feb. – 125 de ani de la nașterea medicului, demografului și 
statisticianului Sabin Manuilă (1894), membru corespondent 
al Academiei Române 

19 feb. – 80 de ani de la nașterea interpretei de muzică populară Irina 

Loghin (1939) 

20 feb. – 95 de ani de la nașterea scriitorului Eugen Barbu (1924), 
membru corespondent al Academiei Române 

20 feb. – 65 de ani de la nașterea solistului de muzică populară, 
dirijorului și profesorului de muzică maramureșean Grigore 

Leșe (1954) 

21 feb. – Ziua Internațională a Limbii Materne 

21 feb. – 155 de ani de la nașterea scriitorului Virgil Onițiu (1864), 
membru corespondent al Academiei Române  

22 feb. – 155 de ani de la nașterea scriitorului francez Jules Renard 
(1864) 
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22 feb. – 120 de ani de la nașterea medicului Tiberius Caius Spârchez 
(1899), membru corespondent al Academiei Române 

23 feb. – 100 de ani de la moartea omului politic Gheorghe Pop de 

Băsești (1919) 

24 feb. – Ziua Tricolorului Românesc 

24 feb. – 90 de ani de la nașterea actriței Marga Barbu (1929) 

24 feb. – 5 ani de la moartea baritonului Nicolae Herlea (2014) 

26 feb. – 20 de ani de la moartea istoricului Cristian Popișteanu 
(1999) 

27 feb. – 60 de ani de la moartea botanistului Iuliu Prodan (1959), 
membru corespondent al Academiei Române 

28 feb. – Ziua Protecției Civile în România 

28 feb. – 265 de ani de la nașterea istoricului și filologului Gheorghe 

Șincai (1754) 

28 feb. – 150 de ani de la moartea scriitorului și omului politic francez 
Alphonse de Lamartine (1869) 

 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 

„Poveste de iarnă” – montaj literar-muzical şi expoziţie de artă 
plastică realizate de preşcolarii de la Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr. 9 în colaborare cu Serviciul 
împrumut carte pentru copii şi tineret  – feb. 

„Nicolae Breban - eseist, poet, dramaturg, publicist, unul dintre cei 
mai importanţi romancieri români - 85 de ani de la nașterea 
scriitorului” – vitrină de carte realizată de Secția 
împrumut carte pentru adulți    – 1 feb. 

„Puterea nevăzută” – 85 de ani de la nașterea scriitorului băimărean 
Nicolae Breban - vitrină de carte realizată de Filiala „Ion 
Șiugariu”      – 1 feb. 
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„Nicolae Breban - 85 de ani de la nașterea scriitorului băimărean”  - 
expoziție de carte realizată de Serviciul săli de lectură -1 feb. 

„Cum e viața ta? Ca-n cer sau cancer?” – Ziua Mondială de Luptă 
Împotriva Cancerului – expoziţie de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulți   – 4 feb. 

„125 de ani de la nașterea scriitoarei Otilia Cazimir” – expoziție de 
carte realizată de Filiala „Traian”   – 12 feb. 

„În lumea versurilor Otiliei Cazimir” – vitrină de carte realizată 
de Filiala ,,Nicolae Iorga”    - 12 feb. 

„Valentine’s Day” - expoziție de carte realizată de Comparti-
mentul „Britannica” și „American Corner”   – 14 feb. 

„Galileo Galilei - părintele astronomiei observaționale moderne” - 
455 de ani de la nașterea fizicianului și astronomului italian” 
- vitrină de carte realizată de Secția împrumut carte 
pentru adulți      – 15 feb. 

„Din viața și opera lui Galileo Galilei” – vitrină de carte realizată 
de Serviciul săli de lectură    – 15 feb.   

„455 de ani de la moartea sculptorului, pictorului, arhitectului şi 
inginerului italian Michelangelo Buonarroti (1564)” - 

expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală de 
lectură – periodice     – 18 feb. 

„Cioplitorul pietrei părăsește dalta în încercarea de a birui materia 
dură a sonetului ” – 455 de ani de la moartea sculptorului, 
pictorului, arhitectului si inginerului italian Michelangelo 
Buonarroti - vitrină de carte realizată de Compartimentul 
multicultural      – 18 feb. 

„Mari folcloriști români: Artur Gorovei” – 155 de ani de la naștere - 
vitrină de carte realizată de Compartimentul colecții 
speciale      – 19 feb. 
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„95 de ani de la nașterea jurnalistului, publicistului și scriitorului 
Eugen Barbu” – vitrină de carte realizată de Secția 
împrumut carte pentru adulți    – 20 feb. 

„65 de ani de la naşterea solistului de muzică populară, dirijorului şi 
profesorului de muzică maramureşean Grigore Leşe (1954)”  
– expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală 
de lectură – periodice     – 20 feb. 

„Gheorghe Șincai - figură marcantă a Școlii Ardelene” –  vitrină de carte 
realizată de Compartimentul colecții speciale  – 28 feb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectorul de acces liber la rafturile de cărți din  

cadrul Secției împrumut carte pentru adulți 
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MARTIE 

 

2 mar. – 195 de ani de la nașterea compozitorului și pianistului ceh 
Bedřich Smetana (1824) 

2 mar. – 80 de ani de la moartea arheologului englez Howard Carter 
(1874) 

3 mar. – 115 ani de la nașterea economistului, filosofului și socio-
logului Mircea Vulcănescu (1904) 

4 mar. – 185 de ani de la nașterea preotului, poetului și publicistului 
Zaharia Boiu (1834), membru corespondent al Academiei 
Române 

4 mar. – 75 de ani de la nașterea poetului Vasile Igna (1944) 

6 mar. – 80 de ani de la moartea patriarhului ortodox Miron Cristea 
(1939), membru de onoare al Academiei Române 

6 mar. – 30 de ani de la moartea istoricului Vasile Netea (1989) 

7 mar. – 745 de ani de la moartea teologului și filosofului italian 
Toma de Aquino (1274) 

7 mar. – 15 ani de la moartea biologului Nicolae Cajal (2004), 
membru titular al Academiei Române 

8 mar. – Ziua Internațională a Femeii 

8 mar. – 150 de ani de la moartea compozitorului francez Hector 

Berlioz (1869) 

9 mar. – 565 de ani de la nașterea navigatorului italian Amerigo 

Vespucci (1454) 

9 mar. – 85 de ani de la nașterea cosmonautului sovietic Iuri Gagarin 
(1934) 

9 mar. – 75 de ani de la moartea biologului, zoologului, ecologului și 
oceanologului Grigore Antipa (1944), membru titular al 
Academiei Române 

10 mar. – 163 de ani de la nașterea scriitorului maramureșean Petre 

Dulfu (1856) 
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10 mar. – 140 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar 
Dumitru Caracostea (1879), membru titular al Academiei 
Române 

11 mar. – Ziua Europeană a Victimelor Terorismului 

11 mar. – 475 de ani de la nașterea poetului italian Torquato Tasso 
(1544) 

12 mar. – 140 de ani de la moartea preotului și profesorului Sava 

Popovici Barcianu (1879), membru corespondent al 
Academiei Române 

12 mar. – 20 de ani de la moartea violonistului și dirijorului american 
Yehudi Menuhin (1999) 

14 mar. – 215 ani de la nașterea filologului, numismatului și 
arheologului italian Bernardino Biondelli (1804), membru 
de onoare al Academiei Române 

14 mar. – 215 ani de la nașterea compozitorului austriac Johann 

Strauss-tatăl (1804) 

14 mar. – 165 de ani de la nașterea poetului, prozatorului și 
dramaturgului Alexandru Macedonski (1854), membru 
post-mortem al Academiei Române 

14 mar. – 140 de ani de la nașterea fizicianului german Albert 

Einstein (1879) 

14 mar. – 135 de ani de la nașterea filologului și istoricului literar 
Alexe Procopovici (1884), membru corespondent al 
Academiei Române 

14 mar. – 90 de ani de la nașterea actorului Iurie Darie (1929) 

15 mar. – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 

15 mar. – 75 de ani de la nașterea preotului și poetului maramu-
reșean Gheorghe Pop (1944) 

16 mar. – 230 de ani de la nașterea fizicianului și matematicianului 
german Georg Simon Ohm (1789) 

17 mar. – 200 de ani de la nașterea scriitorului Alecu Russo (1819) 

17 mar. – 135 de ani de la nașterea pictorului Andrei Mikola (1884) 

17 mar. – 130 de ani de la apariția săptămânalului băimărean 
Gutinul (1889) 
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18 mar. – 120 de ani de la nașterea actorului Ion Finteșteanu (1899) 

18 mar. – 110 ani de la nașterea istoricului și criticului de artă Barbu 

Brezianu (1909) 

18 mar. – 25 de ani de la moartea actriței Gina Patrichi (1994) 

19 mar. – 95 de ani de la nașterea chimistei Maria Brezeanu (1924), 
membru titular al Academiei Române 

19 mar. – 80 de ani de la nașterea scriitorului maramureșean Iurii 

Pavliș (1939) 

19 mar. – 40 de ani de la moartea criticului și istoricului literar Ale-

xandru Dima (1979), membru corespondent al Academiei 
Române 

20 mar. – Ziua Francofoniei 

20 mar. – 85 de ani de la nașterea inginerului silvic și scriitorului 
maramureșean Nistor Ioan Bud (1934) 

21 mar. – Ziua Internațională a Poeziei 

21 mar. – Ziua Mondială a Apelor 

22 mar. – 420 de ani de la nașterea pictorului flamand Antoon van 

Dyck (1599) 

22 mar. – 100 de ani de la nașterea scriitorului și medicului maramu-
reșean Petru Ulian (1919) 

23 mar. – Ziua Mondială a Meteorologiei 

23 mar. – 140 de ani de la nașterea zoologului francez René Jeannel 
(1879), membru corespondent al Academiei Române 

24 mar. – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei 

25 mar. – 105 ani de la moartea poetului francez Frédéric Mistral 
(1914) 

25 mar. – 65 de ani de la moartea poetului Emil Isac (1954), membru 
corespondent al Academiei Române 

27 mar. – Ziua Mondială a Teatrului 

28 mar. – 70 de ani de la nașterea profesorului și omului de cultură 
maramureșean Dorel Todea (1949) 

28 mar. – 25 de ani de la moartea scriitorului Eugen Ionescu (1994), 
membru post-mortem al Academiei Române 
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29 mar. – 70 de ani de la nașterea profesorului maramureșean Ion 

Petrovai (1949) 

29 mar. – 15 ani de la aderarea României la N.A.T.O. (2004) 

30 mar. – 175 de ani de la nașterea poetului francez Paul Verlaine 
(1844) 

30 mar. – 140 de ani de la promulgarea legii de înființare a Acade-
miei Române (1879) 

30 mar. – 30 de ani de la moartea scriitorului și monahului Nicolae 

Steinhardt (1989), membru post-mortem al Academiei 
Române 

 
 

 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Miriapodul hoinar şi alte poveşti” – cerc de lectură și discuţii 
literare asupra textelor scriitoarei Adina Popescu, 
desfăşurat la Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret, cu participarea elevilor de la Şcoala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu” şi Colegiul de Arte  – mar. 

„De ziua mamei” – expoziție de carte realizată de Filiala „Ion 
Șiugariu”      – 8 mar. 

„Mama mea e cea mai bună” – activitate realizată de preşcolarii 
de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 27 în 
colaborare cu Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret       – 8 mar. 

„Mărțișor pentru mămici” – activitate realizată de Filiala 
„Traian” împreună cu preșcolarii grupei mari de la 
Grădinița nr. 25     – 8 mar. 

„Femeia : eternul miracol al vieții” – expoziție de carte  realizată 
de Serviciul săli de lectură    – 8 mar. 
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„Ziua Internațională a Femeii” – expoziție de carte realizată de 
Filiala „Traian”     – 8 mart. 

,,Eroii poveștilor lui Petre Dulfu” – expoziţie de carte dedicată 
aniversării a 163 de ani de la nașterea scriitorului  
– realizată de Filiala ,,Nicolae Iorga”  

– 10 mar. 

„Petre Dulfu în colecțiile Compartimentului colecții speciale”  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul colecții 
speciale      – 10 mart. 

„163 de ani de la naşterea scriitorului maramureşean Petre Dulfu ” 
– expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală 
de lectură – periodice     – 10 mart. 

„Flagelul lumii contemporane: terorismul, răul din umbră” – Ziua 
Europeană a Victimelor Terorismului – vitrină de carte reali-
zată de Secția împrumut carte pentru adulți  – 11 mar. 

„Parlons français!” - Ziua Internațională a Francofoniei – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul multicultural – 20 mart. 

„TeenPoetry – a world in rhymes”- expoziție de carte realizată de 
Compartimentul „Britannica” și „American Corner”  

 – 21 mart. 

„Ziua Internaţională a Poeziei” – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul sală de lectură – periodice   – 21 mart. 

„Ziua mondială a meteorologiei” – expoziție de carte realizată de 
Serviciul săli de lectură    – 23 mart. 

Teatrul, „poezia ce se desprinde din carte și devine omenească” – 
Ziua Mondială a Teatrului - vitrină de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulți   – 27 mart. 
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APRILIE 

 
 
1 apr. – Ziua Internațională a Păsărilor 

1 apr. – 100 de ani de la trecerea României la calendarul gregorian 
(1919) 

1 apr. – 65 de ani de la moartea profesorului Virgil Șotropa (1954), 
membru de onoare al Academiei Române 

2 apr. – Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret 

2 apr. – 110 ani de la moartea Elenei Cuza (1909) 

2 apr. – 80 de ani de la nașterea poetului, jurnalistului, eseistului, 
dramaturgului și diplomatului Adrian Dohotaru (1937) 

2 apr. – 45 de ani de la moartea politicianului francez Georges 

Pompidou (1974) 

2 apr. – 10 ani de la moartea matematicianului Lazăr Dragoș (2009), 
membru titular al Academiei Române 

3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române 

3 apr. – 95 de ani de la nașterea actorului american Marlon Brando 
(1924) 

3 apr. – 75 de ani de la moartea pictorului Octav Băncilă (1944) 

4 apr. – 90 de ani de la moartea inginerului german Karl Benz (1929) 

4 apr. – 70 de ani de la înființarea Organizației Tratatului Atlan-

ticului de Nord – N.A.T.O. (1949) 

5 apr. – 225 de ani de la moartea omului politic francez Georges 

Jacques Danton (1794) 

5 apr. – 135 de ani de la nașterea politicianului și matematicianului 
Ion Inculeț (1884), membru titular al Academiei Române 

6 apr. – 40 de ani de la moartea învățătorului și folcloristului mara-
mureșean Petre Lenghel-Izanu (1979) 

6 apr. – 35 de ani de la moartea poetului Virgil Carianopol (1984) 

7 apr. – Ziua Mondială a Sănătății 

7 apr. – 85 de ani de la nașterea scriitorului maramureșean Sever 

Iuliu Utan (1934) 
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7 apr. – 405 ani de la moartea pictorului spaniol El Greco (1614) 

7 apr. – 80 de ani de la nașterea regizorului american Francis Ford 

Copolla (1939) 

9 apr. – 365 de ani de la moartea domnitorului Țării Românești Matei 

Basarab (1654) 

9 apr. – 95 de ani de la nașterea scriitorului, regizorului și scenaris-
tului Francisc Munteanu (1924) 

10 apr. – 105 ani de la nașterea poetei Maria Banuș (1914) 

10 apr. – 100 de ani de la moartea revoluționarului mexican Emiliano 

Zapata (1919) 

10 apr. – 60 de ani de la moartea juristului și omului politic Ioan P. 

Papp (1959), membru de onoare al Academiei Române 

11 apr. – 75 de ani de la moartea poetului și prozatorului Ion 

Minulescu (1944) 

11 apr. – 55 de ani de la moartea matematicianului și profesorului 
universitar Alexandru Ghica (1964), membru titular al Aca-
demiei Române 

11 apr. – 40 de ani de la moartea medicului și scriitorului Alexandru 

D. Rădulescu (1979), membru titular al Academiei Române 

12 apr. – Ziua Mondială a Aviației și Cosmonauticii 

12 apr. – 70 de ani de la nașterea actorului și regizorului Florin 

Zamfirescu (1949) 

14 apr. – 260 de ani de la moartea compozitorului german Georg 

Friedrich Händel (1759) 

14 apr. – 135 de ani de la apariția revistei Tribuna (1884) 

14 apr. – 90 de ani de la nașterea scriitorului, publicistului și scenaris-
tului Octav Pancu-Iași (1929) 

14 apr. – 70 de ani de la moartea geologului Ion Atanasiu (1949), 
membru corespondent al Academiei Române 

15 apr. – 140 de ani de la nașterea lingvistului și folcloristului 
Theodor Capidan (1879), membru titular al Academiei 
Române 

15 apr. – 75 de ani de la  nașterea scriitorului maramureșean Valer 

Turcu-Iorga (1944) 
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15 apr. – 25 de ani de la moartea geofizicianului Sabba S. Ștefănescu 
(1994), membru titular al Academiei Române 

16 apr. – 175 de ani de la nașterea scriitorului francez Anatole France 
(1844) 

16 apr. – 140 de ani de la nașterea scriitorului, preotului ortodox și 
profesorului de teologie Gala Galaction (1879), membru 
titular al Academiei Române 

16 apr. – 130 de ani de la nașterea actorului și regizorului englez 
Charles Chaplin (1889) 

17 apr. – 65 de ani de la moartea politicianului și juristului Lucrețiu 

Pătrășcanu (1954) 

17 apr. – 55 de ani de la moartea actorului George Vraca (1964) 

17 apr. – 5 ani de la moartea scriitorului columbian Gabriel García 

Marquez (2014) 

18 apr. – Ziua Internațională pentru Conservarea Monumentelor și 
Siturilor Istorice 

18 apr. – 105 ani de la nașterea inginerului Gheorghe Silaș (1914), 
membru corespondent al Academiei Române 

19 apr. – 195 de ani de la moartea poetului englez George Gordon 

Byron (1824) 

19 apr. – 165 de ani de la nașterea inginerului Anghel Saligny (1854), 
membru titular al Academiei Române 

19 apr. – 100 de ani de la apariția revistei literare Sburătorul (1919) 

20 apr. – 180 de ani de la nașterea Regelui Carol I al României, 

Principe de Hohenzollern-Sigmaringen (1839), protector și 
președinte de onoare al Academiei Române 

20 apr. – 130 de ani de la nașterea omului politic german Adolf 

Hitler (1889) 

21 apr. – 320 de ani de la moartea poetului francez Jean Racine 
(1699) 

22 apr. – Ziua Mondială a Pământului 

22 apr. – 295 de ani de la nașterea filosofului german Immanuel 

Kant (1724) 
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22 apr. – 125 de ani de la nașterea scriitorului Camil Petrescu (1894), 
membru titular al Academiei Române 

22 apr. – 105 ani de la nașterea filosofului Constantin Ionescu 

Gulian (1914), membru titular al Academiei Române 

22 apr. – 95 de ani de la nașterea actorului Ion Lucian (1924) 

23 apr. – Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor. Ziua 
Bibliotecarului din România 

23 apr. – 455 de ani de la nașterea dramaturgului și poetului englez 
William Shakespeare (1564) 

23 apr. – 160 de ani de la nașterea lingvistului și folcloristului Lazăr 

Șăineanu (1859) 

23 apr. – 125 de ani de la nașterea prozatorului și dramaturgului Gib 

Mihăescu (1894) 

25 apr. – 420 de ani de la nașterea omului politic englez Oliver 

Cromwell (1599) 

25 apr. – 275 de ani de la moartea astronomului suedez Anders 

Celsius (1744) 

25 apr. – 145 de ani de la nașterea inginerului italian Guglielmo 

Marconi (1874) 

26 apr. – Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale 

26 apr. – 115 ani de la nașterea geologului Ștefan Ghika-Budești 
(1904), membru corespondent al Academiei Române 

28 apr. – 255 de ani de la nașterea omului de cultură Paul Iorgovici 
(1764) 

29 apr. – Ziua Mondială a Dansului 

30 apr. – Ziua Internațională a Jazz-ului 

30 apr. – 40 de ani de la moartea omului politic basarabean 
Pantelimon Halippa (1979) 

30 apr. – 25 de ani de la moartea actorului George Constantin (1994) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Lumea dinozaurilor” - activitate realizată de Filiala „Traian” în 

colaborare cu elevii clasei I-a C a Școlii Gimnaziale 
„George Coșbuc”     – apr. 

„Şcoala altfel” – activităţi realizate de Serviciul împrumut carte 
pentru copii şi tineret în colaborare cu Şcoala Gimnazială 
„Nichita Stănescu”, Şcoala Gimnazială „Dimitrie 
Cantemir”, Şcoala Gimnazială „Dr. Victor Babeş”, Şcoala 
Gimnazială „George Coşbuc”, Şcoala Gimnazială 
„Octavian Goga”, Şcoala Gimnazială „Vasile 
Alecsandri”, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” 
şi Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 25.  – apr. 

„Ziua Internațională a Păsărilor” - expoziție de carte realizată de 
Filiala „Traian”     – 1 apr. 

„Andersen – autorul copilăriei” – familiarizarea copiilor cu 
personajele din opera îndrăgitului autor şi audiţia unor 
poveşti din colecţiile Secţiei împrumut carte pentru 
copii și tineret. Participă elevi de la Şcoala Gimnazială 
„George Coşbuc”     – 2 apr. 

„Parada cărţilor” – prezentarea cărţii preferate şi recomandări 
de lectură, activitate realizată de Şcoala Gimnazială Baia 
Sprie şi Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret 
cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii pentru Copii şi 
Tineret       – 2 apr. 

„Ziua Mondială a Sănătății” -  expoziție de carte realizată de 
Serviciul săli de lectură    – 7 apr. 

„Romanțe pentru mai târziu” – 75 de ani de la moartea poetului si 
prozatorului Ion Minulescu - vitrină de carte realizată de 
Filiala „Ion Șiugariu”     - 11 apr. 
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„Visul de a atinge stelele” – Ziua Mondială a Aviației și a Cosmo-
nauticii – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
multicultural      – 12 apr. 

„135 de ani de la apariţia revistei Tribuna (1884)” –  expoziţie de 
reviste realizată de Compartimentul sală de lectură – 
periodice      – 14 apr. 

„135 de ani de la apariția revistei de cultură „Tribuna”, fondată de 
Ioan Slavici – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul colecții speciale    – 14 apr. 

„Gala Galaction, omul și scriitorul, prin el însuși” – expoziție de 
carte realizată de Serviciul săli de lectură  – 16 apr. 

„180 de ani de la naşterea regelui Carol I de România (1839), 
protector şi preşedinte de onoare al Academiei Române”  
– expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală 
de lectură – periodice     - 20 apr. 

„Sfintele Paşti în datini şi obiceiuri” – expoziţie de felicitări de 
Paşti realizată de Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 27 
în colaborare cu Serviciul împrumut carte pentru copii 
şi tineret             – 22-26 apr. 

,,Biblioteca - frumoasa lume a cărților” – expoziţie de carte reali-
zată de Filiala ,,Nicolae Iorga”, cu ocazia Zilei Biblio-
tecarului din România     – 23 apr. 

„Carte frumoasă, cinste cui te ştie” – oră de lectură realizată de 
Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret în 
colaborare cu Liceul cu Program Sportiv, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de Autor  – 23 apr. 

„Libridiversitatea - Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor. 
Ziua Bibliotecarului din România” – expoziție de carte reali-
zată de Secția împrumut carte pentru adulți – 23 apr. 

„Improvizație la rang de artă: JAZZ-ul” – vitrină de carte reali-
zată de Secția împrumut carte pentru adulți    – 30 apr. 
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MAI 

 
1 mai – Ziua Internațională a Muncii 

1 mai – 160 de ani de la nașterea filologului Alexandru Philippide 
(1859), membru titular al Academiei Române 

1 mai – 115 ani de la moartea compozitorului ceh Antonín Dvořak 

(1904) 

1 mai – 85 de ani de la moartea criticului literar Paul Zarifopol (1934) 

1 mai – 75 de ani de la nașterea muzeografei maramureșene Viorica 

Ursu (1944) 

2 mai – 500 de ani de la moartea pictorului, sculptorului, arhitectului, 
inventatorului și omului de știință italian Leonardo da Vinci 
(1519) 

2 mai – 160 de ani de la nașterea scriitorului englez Jerome K. 

Jerome (1859) 

2 mai – 155 de ani de la moartea compozitorului german Giacomo 

Meyerbeer (1864) 

3 mai – Ziua Mondială a Libertății Presei 

3 mai – 550 de ani de la nașterea omului politic și scriitorului italian 
Niccoló Machiavelli (1469) 

3 mai – 115 ani de la nașterea inginerului Remus Baziliu Răduleț 
(1904), membru titular al Academiei Române 

4 mai – 90 de ani de la nașterea actriței Audrey Hepburn (1929) 

4 mai – 80 de ani de la nașterea scriitorului israelian Amos Oz (1939) 

5 mai – 115 ani de la moartea scriitorului și jurnalistului maghiar 
Jókai Mór (1904) 

5 mai – 100 de ani de la nașterea scriitorului și cineastului Mihnea 

Gheorghiu (1919), membru titular al Academiei Române 

6 mai – 160 de ani de la moartea geografului și naturalistului german 
Alexander von Humboldt (1859) 

8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roșii 

8 mai – 225 de ani de la moartea chimistului și filosofului francez 
Antoine Lavoisier (1794) 
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8 mai – 135 de ani de la nașterea politicianului american Harry S. 

Truman (1884) 

8 mai – 95 de ani de la nașterea scriitorului Petru Dumitriu (1924) 

8 mai – 75 de ani de la nașterea bioterapeutului și scriitorului mara-
mureșean Zamfira Deac (1944) 

9 mai – Ziua Independenței României 

9 mai – Ziua Uniunii Europene 

9 mai – 80 de ani de la nașterea tenismenului și omului de afaceri Ion 

Țiriac (1939) 

10 mai – 190 de ani de la moartea fizicianului și medicului englez 
Thomas Young (1829) 

10 mai – 120 de ani de la nașterea actorului, dansatorului și 
cântărețului american Fred Astaire (1899) 

10 mai – 115 ani de la moartea exploratorului britanic Henry Morton 

Stanley (1904) 

11 mai – 170 de ani de la moartea istoricului, pastorului și 
profesorului sas Stephan Ludwig Roth (1849) 

11 mai – 115 ani de la nașterea pictorului spaniol Salvador Dali 
(1904) 

11 mai – 85 de ani de la moartea lingvistului și folcloristului Lazăr 

Șăineanu (1934) 

11 mai – 65 de ani de la nașterea artistului plastic maramureșean 
Aurel Cucu (1954) 

12 mai – 10 ani de la moartea zoologului și biogeografului Petre 

Mihail Bănărescu (2009), membru titular al Academiei 
Române 

13 mai – 130 de ani de la nașterea episcopului ortodox Grigorie 

Comșa (1889), membru de onoare al Academiei Române 

13 mai – 60 de ani de la moartea omului politic și juristului Emil 

Hațieganu (1959), membru de onoare al Academiei Române 

13 mai – 50 de ani de la moartea învățătorului, folcloristului și 
preotului maramureșean Ion Bârlea (1969) 

15 mai – Ziua Latinității 

15 mai – Ziua Internațională a Familiei 
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15 mai – 160 de ani de la nașterea fizicianului francez Pierre Curie 
(1859) 

15 mai – 115 ani de la nașterea publicistului, istoricului literar și 
parlamentarului maramureșean Aurel Buteanu (1904) 

16 mai – 80 de ani de la nașterea scriitorului, criticului și istoricului 
literar Constantin Cubleșan (1939) 

16 mai – 65 de ani de la moartea prințului Vladimir Ghika, scriitor și 
preot catolic (1954), membru post-mortem al Academiei 
Române 

17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicațiilor 

17 mai – 270 de ani de la nașterea medicului englez Edward Jenner 
(1749) 

17 mai – 115 ani de la nașterea actorului francez Jean Gabin (1904) 

17 mai – 80 de ani de la nașterea gazetarului și poetului maramu-
reșean Vasile Radu Ghenceanu (1939) 

18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor 

18 mai – 220 de ani de la moartea politicianului, revoluționarului și 
scriitorului francez Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 
(1799) 

19 mai – 160 de ani de la nașterea publicistului Iuliu Moisil (1859), 
membru de onoare al Academiei Române 

19 mai – 155 de ani de la moartea scriitorului american Nathaniel 

Hawthorne (1864) 

19 mai – 120 de ani de la nașterea omului politic Lothar Rădăceanu 

(1899), membru titular al Academiei Române 

20 mai – Ziua Internațională a Metrologiei 

20 mai – 220 de ani de la nașterea romancierului francez Honoré de 

Balzac (1799) 

20 mai – 115 ani de la moartea pictorului băimărean Pap Zsigmond 
(1904) 

20 mai – 105 ani de la nașterea omului politic Corneliu Coposu 
(1914) 

20 mai – 70 de ani de la nașterea medicului și scriitorului Ion Boloș 
(1949) 
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20 mai – 45 de ani de la moartea inginerului silvic Ion Gh. Popescu-

Zeletin (1974), membru corespondent al Academiei Române 

21 mai – Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, Dialog și 
Dezvoltare 

21 mai – 380 de ani de la moartea filosofului și teologului italian 
Tommaso Campanella (1639) 

21 mai – 55 de ani de la moartea esteticianului, criticului și istoricului 
literar și filosofului Tudor Vianu (1964), membru titular al 
Academiei Române 

22 mai – 160 de ani de la nașterea romancierului britanic Sir Arthur 

Conan Doyle (1859) 

22 mai – 80 de ani de la nașterea istoricului de artă și omului politic 
Răzvan Theodorescu (1939), membru titular al Academiei 
Române 

24 mai – 200 de ani de la nașterea Reginei Victoria a Marii Britanii și 

Irlandei de Nord (1819) 

24 mai – 45 de ani de la moartea compozitorului și pianistului 
american Duke Ellington (1974) 

25 mai – 120 de ani de la nașterea fizicianului Alexandru S. 

Sanielevici (1899), membru corespondent al Academiei 
Române 

25 mai – 35 de ani de la moartea scriitoarei Henriette Yvonne Stahl 
(1984) 

26 mai – 25 de ani de la moartea poetului Tiberiu Utan (1994) 

27 mai – 55 de ani de la moartea politicianului indian Jawaharlal 

Nehru (1964) 

28 mai – 155 de ani de la moartea istoricului, filosofului, profesorului 
universitar și omului politic Simion Bărnuțiu (1864) 

29 mai – 690 de ani de la prima mențiune documentară a Băii Mari 
(1329) 

30 mai – 275 de ani de la moartea poetului englez Alexander Pope 
(1744) 

30 mai – 55 de ani de la moartea matematicianului Theodor 

Angheluță (1964), membru de onoare al Academiei Române 
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31 mai – Ziua Mondială a Luptei Împotriva Fumatului 

31 mai – 425 de ani de la moartea pictorului italian Tintoretto (1594) 

31 mai – 210 ani de la moartea compozitorului austriac Joseph 

Haydn (1809) 

31 mai – 200 de ani de la nașterea poetului american Walt Whitman 
(1819) 

31 mai – 65 de ani de la moartea fizicianului și inventatorului Drago-

mir Hurmuzescu (1954), membru corespondent al 
Academiei Române 

 

 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Frumoasă Primăvară” – expoziţie de colaj, desen și pictură, 
realizată de preşcolarii de la Grădiniţa cu Program 
Prelungit Nr. 30, în colaborare cu Serviciul împrumut 
carte pentru copii şi tineret    – mai 

„Şcoala altfel” – activităţi realizate de Serviciul împrumut carte 
pentru copii şi tineret, în colaborare cu Şcoala Gimna-
zială „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, Şcoala Gimnazială 
Specială, Liceul cu Program Sportiv, Grădiniţa Nr. 4, 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9, Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit Nr. 20, Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Otilia Cazimir” şi Grădiniţa „Maya”   – mai 

„75 de ani de la naşterea muzeografei maramureşene Viorica Ursu 
(1944)” – expoziţie de reviste realizată de Comparti-
mentul sală de lectură – periodice   – 1 mai 

„Titani ai Renașterii – Leonardo da Vinci” – expoziție de carte 
realizată de  Serviciul săli de lectură   – 2 mai 

„Un vrăjitor al cuvintelor și puterea sa – 80 de ani de la nașterea 
scriitorului izraelian Amos Oz – vitrină de carte realizată 
de Compartimentul multicultural   – 4 mai 



CALENDAR   2018   CULTURAL 32 

„Ziua Uniunii Europene” - expoziție de carte realizată de Filiala 
„Traian”      – 9 mai 

„Însemnați de uitare” – 80 de ani de la nașterea gazetarului și poetu-
lui Vasile Radu Ghenceanu - vitrină  de carte realizată de 
Filiala „Ion Șiugariu”     – 17 mai 

Vasile Radu Ghenceanu și „Vindecarea de melancolie” - 80 de ani de 
la nașterea gazetarului și poetului maramureșean - vitrină de 
carte realizată de Secția împrumut carte pentru adulți 
       – 17 mai 

„Simion Bărnuțiu: pașoptist și filosof modern” - vitrină de carte 
realizată la  Serviciul săli de lectură   – 28 mai 

29 mai - „Rivulus Dominarum” - prima consemnare documentară a 
orașului Baia Mare - expoziție de carte realizată de Secția 
împrumut carte pentru adulți    – 29 mai 

,,Baia Mare – 690 de ani de la prima mențiune documentară” – 
vitrină de carte realizată de Filiala ,,Nicolae Iorga”  
       - 29 mai 

Festivitatea de premiere a concursului „Cel mai bun şi cel mai fidel 
cititor al Secţiei pentru copii”, ediţia a XXV-a – activitate 
realizată de Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret, cu ocazia Zilei Internaţionale a Ocrotirii 
Copilului      – 30 mai 

„Ziua Mondială a Luptei Împotriva Fumatului”- expoziţie de 
reviste realizată de Compartimentul sală de lectură – 
periodice      – 31 mai 
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IUNIE 

 
1 iun. – Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului 

1 iun. – 215 ani de la nașterea compozitorului rus Mihail Ivanovici 

Glinka (1804) 

2 iun. – 115 ani de la nașterea sportivului și actorului american de 
origine română Johnny Weissmüller (1904) 

2 iun. – 55 de ani de la moartea criticului și istoricului literar 
Dumitru Caracostea (1964), membru titular al Academiei 
Române 

3 iun. – 95 de ani de la moartea scriitorului ceh Franz Kafka (1924) 

5 iun. – Ziua Internațională a Mediului 

5 iun. – 240 de ani de la nașterea pedagogului şi teologului 
Gheorghe Lazăr (1779), fondatorul învăţământului în limba 
naţională din Ţara Românească 

5 iun. – 160 de ani de la nașterea actorului Constantin I. Nottara 
(1859) 

5 iun. – 15 ani de la moartea președintelui american Ronald Reagan 
(2004) 

6 iun. – 420 de ani de la nașterea pictorului spaniol Diego Velázquez 
(1599) 

6 iun. – 125 de ani de la nașterea compozitorului, muzicologului și 
folcloristului Sabin V. Drăgoi (1894), membru corespondent 
al Academiei Române 

6 iun. – 105 ani de la nașterea poetului maramureșean Ion Șiugariu 
(1914) 

7 iun. – 140 de ani de la nașterea exploratorului, antropologului și 
etnologului danez Knud Rasmussen (1879) 

8 iun. – Ziua Mondială a Oceanelor 

9 iun. – 80 de ani de la nașterea ziaristului și scriitorului 
maramureșean Ștefan Bellu (1939) 

9 iun. – 80 de ani de la nașterea sopranei Ileana Cotrubaș (1939) 
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10 iun. – 200 de ani de la nașterea pictorului francez Gustave 

Courbet (1819) 

10 iun. – 145 de ani de la nașterea medicului Ștefan Gh. Nicolau 
(1874), membru titular al Academiei Române 

10 iun. – 70 de ani de la moartea scriitoarei norvegiene Sigrid 

Undset (1949) 

10 iun. – 40 de ani de la moartea dramaturgului Aurel Baranga 
(1979) 

10 iun. – 15 ani de la moartea muzicianului american Ray Charles 
(2004) 

11 iun. – 155 de ani de la nașterea compozitorului și dirijorului 
german Richard Strauss (1864) 

11 iun. – 40 de ani de la moartea actorului John Wayne (1979) 

12 iun. – 95 de ani de la nașterea omului politic american George H. 

W. Bush (1924) 

13 iun. – 110 ani de la nașterea zoologului și oceanografului Eugen 

A. Pora (1909), membru titular al Academiei Române 

14 iun. – 155 de ani de la nașterea psihiatrului și neuropatologului 
german Alois Alzheimer (1864) 

15 iun. – 130 de ani de la moartea scriitorului Mihai Eminescu, 
membru post-mortem al Academiei Române (1889) 

15 iun. – 110 ani de la nașterea poetului, prozatorului și eseistului 
Virgil Teodorescu (1909), membru corespondent al Acade-
miei Române 

15 iun. – 90 de ani de la nașterea pictorului maramureșean 
Alexandru Șainelic (1929) 

15 iun. – 90 de ani de la moartea matematicianului Traian Lalescu 
(1929), membru post-mortem al Academiei Române 

15 iun. – 85 de ani de la nașterea profesorului, eseistului și criticului 
literar Matei Călinescu (1934) 

15 iun. – 80 de ani de la moartea generalului și scriitorului Nicolae 

M. Condiescu (1939), membru de onoare al Academiei 
Române 
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16 iun. – 80 de ani de la nașterea artistului plastic maramureșean 
Nicolae Apostol (1939) 

16 iun. – 40 de ani de la moartea actorului Costache Antoniu (1979) 

19 iun. – 120 de ani de la nașterea scriitorului George Călinescu 
(1899), membru titular al Academiei Române 

20 iun. – 200 de ani de la nașterea compozitorului francez Jacques 

Offenbach (1819) 

20 iun. – 110 ani de la nașterea actorului australian Errol Flynn 
(1909) 

20 iun. – 85 de ani de la nașterea compozitorului Cornel Țăranu 
(1934), membru titular al Academiei Române 

21 iun. – 25 de ani de la moartea inginerului agronom Amilcar P. 

Vasiliu (1994), membru titular al Academiei Române 

22 iun. – 55 de ani de la nașterea scriitorului american Dan Brown 
(1964) 

22 iun. – 50 de ani de la moartea cântăreței și actriței americane Judy 

Garland (1969) 

23 iun. – 185 de ani de la nașterea istoricului și scriitorului Alexan-

dru Odobescu (1834), membru titular al Academiei Române 

23 iun. – 110 ani de la nașterea eseistului, istoricului literar și 
folcloristului Ovidiu Papadima (1909) 

25 iun. – 125 de ani de la nașterea fizicianului, matematicianului și 
inventatorului Hermann Oberth (1894), membru post-
mortem al Academiei Române 

25 iun. – 10 ani de la moartea cântărețului american Michael Jackson 
(2009) 

26 iun. – Ziua Drapelului Național 

26 iun. – 110 ani de la nașterea fizicianului Valeriu Novacu (1909), 
membru corespondent al Academiei Române 

27 iun. – 445 de ani de la moartea pictorului și arhitectului italian 
Giorgio Vasari (1574) 

27 iun. – 125 de ani de la nașterea chimistei Raluca Ripan (1894), 
membru titular al Academiei Române 
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28 iun. – 105 ani de la asasinarea Arhiducelui Franz Ferdinand al 

Austriei (1914) 

28 iun. – 75 de ani de la nașterea scriitorului maramureșean Dumitru 

Fânățeanu (1944) 

29 iun. – Ziua Penitenciarelor din România 

29 iun. – 200 de ani de la nașterea istoricului, revoluționarului pașop-
tist și scriitorului Nicolae Bălcescu (1819), membru post-
mortem al Academiei Române 

30 iun. – 110 ani de la nașterea sociologului și publicistului Tudor 

Bugnariu (1909), membru corespondent al Academiei 
Române 

30 iun. – 110 ani de la nașterea compozitorului Paul Constantinescu 
(1909), membru corespondent al Academiei Române 

 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 

„Copilăria – tărâm de basm” – activitate realizată de Filiala „Traian” 
cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, în colaborare cu 
preșcolarii grupei mari de la Grădinița nr. 25  – 1 iun. 

„De ziua ta, copile drag!” - expoziţie de desene şi lucrări practice 
realizate de elevi de la Şcoala Gimnazială Specială, în 
colaborare cu Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret       – 1 iun. 

„Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului” – expoziție de carte 
realizată de „Filiala Traian”    – 1 iun. 

„Metamorfozele unei opere” – 95 de ani de la moartea scriitorului 
ceh Franz Kafka – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul multicultural     – 3 iun. 

,,Sănătatea mediului condiționează sănătatea omului” – expoziție 
de carte realizată de Filiala ,,Nicolae Iorga”, cu ocazia 
Zilei Internaţionale a Mediului   - 5 iun. 
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„Iluzie și destin” – 105 ani de la nașterea poetului maramureșean 
Ion Șiugariu – vitrină de carte realizată de Filiala „Ion 
Șiugariu”      – 6 iun. 

„Poetul și eroul Ion Șugariu” – vitrină de carte realizată de 
Serviciul săli de lectură    – 6 iun. 

„Ștefan Bellu, un nume de referință în cultura Maramureșului” - 80 
de ani de la nașterea ziaristului și scriitorului maramureșean 
- vitrină de carte realizată de Secția împrumut carte 
pentru adulți      – 9 iun. 

„130 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu (1889)”  
– expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală 
de lectură – periodice     – 15 iun. 

„De la carte la film şi înapoi iarăşi la carte” – Zilele Filmului pentru 
Copii, ediţia a XVII-a – proiecţii de filme şi  prezentări de 
carte realizate de Serviciul împrumut carte pentru copii 
şi tineret              – 16-27 iun. 

George Călinescu - „o plăsmuire de geniu a acestor pământuri și a 
acestui popor, una din cele mai fertile și inspirate minți de 
cărturar de la Dimitrie Cantemir până în zilele noaste” - 
vitrină de carte realizată de Secția împrumut carte 
pentru adulți      – 19 iun. 

„În lumea romanelor lui Dan Brown” - 55 de ani de la nașterea 
scriitorului american – expoziție de carte realizată de 
Compartimentul „Britannica” și „American Corner”  
       – 22 iun. 

„75 de ani de la nașterea scriitorului maramureșean Dumitru 
Fânățeanu” – vitrină de carte realizată de Serviciul săli 
de lectură      – 28 iun. 

„Nicolae Bălcescu - exponent al generaţiei paşoptiste”  – 200 de ani 
de la naștere – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul colecții speciale    – 29 iun. 
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IULIE 

 
6 iul. – 165 de ani de la moartea fizicianului și matematicianului 

german Georg Simon Ohm (1854) 

6 iul. – 55 de ani de la moartea poetului Ion Vinea (1964) 

7 iul. – 135 de ani de la nașterea scriitorului german Lion 

Feuchtwanger (1884) 

7 iul. – 15 ani de la moartea biochimistului Mihail Șerban (2004), 
membru titular al Academiei Române 

9 iul. – 185 de ani de la nașterea scriitorului ceh Jan Neruda (1834) 

9 iul. – 105 ani de la nașterea pictoriței băimărene Lidia Agricola 
(1914) 

10 iul. – 510 ani de la nașterea reformatorului religios francez Jean 

Calvin (1509) 

11 iul. – Ziua Mondială a Populației 

11 iul. – 45 de ani de la moartea scriitorului suedez Pär Lagerkvist 
(1974) 

11 iul. – 30 de ani de la moartea actorului și regizorului britanic 
Laurence Olivier (1989) 

12 iul. – 165 de ani de la nașterea inventatorului american George 

Eastman (1854) 

12 iul. – 135 de ani de la nașterea pictorului și sculptorului italian 
Amedeo Modigliani (1884) 

12 iul. – 115 ani de la nașterea poetului și omului politic chilian Pablo 

Neruda (1904) 

12 iul. – 110 ani de la nașterea filosofului Constantin Noica (1909) 

12 iul. – 30 de ani de la moartea inginerului agronom Irimie Staicu 
(1989), membru corespondent al Academiei Române 

12 iul. – 20 de ani de la moartea scriitorului Mircea Nedelciu (1999) 

13 iul. – 65 de ani de la nașterea prozatorului maramureșean Valeriu 

Sabău (1954) 

14 iul. – 80 de ani de la nașterea etnologului maramureșean Pamfil 

Bilțiu (1939) 
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14 iul. – 65 de ani de moartea dramaturgului spaniol Jacinto 

Benavente (1954) 

14 iul. – 45 de ani de la moartea botanistului Emil Pop (1974), mem-
bru titular al Academiei Române 

14 iul. – 20 de ani de la moartea poetei și traducătoarei Maria Banuș 
(1999) 

15 iul. – Ziua Mărcii Poștale Românești 

15 iul. – 100 de ani de la nașterea scriitoarei irlandeze Iris Murdoch 
(1919) 

15 iul. – 50 de ani de la moartea matematicianului, astronomului și 
seismologului Gheorghe Demetrescu (1969), membru titular 
al Academiei Române 

16 iul. – 30 de ani de la moartea dirijorului austriac Herbert von 

Karajan (1989) 

17 iul. – 125 de ani de la moartea poetului francez Charles Leconte 

de Lisle (1894) 

17 iul. – 70 de ani de la nașterea profesorului universitar și traducă-
torului maramureșean Adrian Istrate (1949) 

18 iul. – 95 de ani de la nașterea inginerului electromecanic Ioan 

Anton (1924), membru titular al Academiei Române 

19 iul. – 200 de ani de la nașterea scriitorului elvețian de limbă 
germană Gottfried Keller (1819) 

19 iul. – 185 de ani de la nașterea pictorului francez Edgar Degas 
(1834) 

19 iul. – 145 de ani de la nașterea medicului, microbiologistului și 
virusologului Constantin Levaditi (1874), membru de onoa-
re al Academiei Române 

20 iul. – Ziua Aviației Române 

20 iul. – Ziua Mondială a Șahului 

20 iul. – 505 ani de la moartea nobilului secui Gheorghe Doja (1514) 

20 iul. – 50 de ani de la prima aselenizare cu echipaj uman pe Lună 
(1969) 

21 iul. – 120 de ani de la nașterea scriitorului american Ernest 

Hemingway (1899) 
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23 iul. – 150 de ani de la nașterea istoricului literar, bibliografului și 
profesorului Gheorghe Adamescu (1869), membru cores-
pondent al Academiei Române 

24 iul. – Ziua Poliției de Frontieră Române 

24 iul. – 125 de ani de la nașterea istoricului Andrei Oțetea (1894), 
membru titular al Academiei Române 

25 iul. – 155 de ani de la nașterea lingvistului și filologului Ioan 

Bogdan (1864), membru titular și vicepreședinte al Acade-
miei Române 

25 iul. – 55 de ani de la moartea sculptorului Cornel Medrea (1964), 
membru corespondent al Academiei Române 

26 iul. – 125 de ani de la nașterea scriitorului englez Aldous Huxley 
(1894) 

26 iul. – 80 de ani de la nașterea poetului și publicistului Cezar 

Baltag (1939) 

26 iul. – 65 de ani de la moartea medicului Marius Sturza (1954), 
membru de onoare al Academiei Române 

27 iul. – 195 de ani de la nașterea scriitorului francez Alexandre 

Dumas-fiul (1824) 

27 iul. – 175 de ani de la moartea fizicianului și chimistului englez 
John Dalton (1844) 

28 iul. – 225 de ani de la moartea omului politic, avocatului și 
jurnalistului francez Maximilien de Robespierre (1794) 

28 iul. – 215 ani de la nașterea filosofului german Ludwig Feuerbach 
(1804) 

28 iul. – 165 de ani de la nașterea biologului și profesorului universi-
tar Victor Babeș (1854), membru titular al Academiei 
Române 

28 iul. – 105 ani de la începutul Primului Război Mondial (1914) 

28 iul. – 90 de ani de la nașterea Primei Doamne a Statelor Unite 
Jacqueline Kennedy Onassis (1929) 

28 iul. – 65 de ani de la nașterea omului politic venezuelean Hugo 

Chávez (1954) 

29 iul. – Ziua Imnului Național al României 
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30 iul. – 125 de ani de la nașterea scriitorului Păstorel Teodoreanu 
(1894) 

31 iul. – 235 de ani de la moartea filosofului și scriitorului Denis 

Diderot (1784) 

31 iul. – 105 ani de la nașterea actorului francez Louis de Funès 
(1914) 

31 iul. – 75 de ani de la moartea scriitorului francez Antoine de 

Saint-Exupéry (1944) 

31 iul. – 70 de ani de la nașterea cântărețului Mircea Baniciu (1949) 

 

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Astronomie versus Astrologie” - expoziţie de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulți   – iul. 

„Din lumea celor care nu cuvântă” – 105 ani de la moartea 
scriitorului Emil Gârleanu – expoziții de carte realizate de 
Filiala „Ion Șiugariu” și Filiala „Nicolae Iorga”– 2 iul. 

„515 ani de la moartea domnitorului moldovean Ştefan cel Mare 
(1504)” – expoziţie de reviste realizată de Comparti-
mentul sală de lectură – periodice   – 2 iul. 

„Portret în istorie : Ștefan cel Mare” – expoziție de carte realizată 
de Serviciul săli de lectură    – 2 iul. 

„Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii” – expoziție de carte 
realizată de Compartimentul „Britannica” și „American 
Corner”      – 4 iul. 

„Un romantic sobru, moralist, dar nu şi vindicativ” - 215 ani de la 
naşterea scriitorului american Nathaniel Hawthorne  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul multi-
cultural       – 4 iul. 



CALENDAR   2018   CULTURAL 42 

„Pamfil Bilţiu – renumitul etnolog maramureşean, animat de o pa-
siune aparte pentru cultura populară, poartă în numeroasele 
sale lucrări, pecetea autenticităţii şi a modului de gândire a 
colectivităţilor locale” – 80 de ani de la naşterea sa - vitrină 
de carte realizată de Secția împrumut carte pentru adulți 
       – 14 iul. 

„80 de ani de la nașterea etnologului maramureșean Pamfil Bilțiu”  
– expoziție de carte realizată de Serviciul săli de lectură 
       – 14 iul. 

„Ernest Hemingway: laureat al Premiului Nobel pentru Literatură” 
– 120 de ani de la nașterea scriitorului american – expoziție 
de carte realizată de Compartimentul „Britannica” și 
„American Corner”     – 21 iul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În zona de eliberare a legitimațiilor de utilizator 
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AUGUST 

 

 

1 aug. – 200 de ani de la nașterea scriitorului american Herman 

Melville (1819) 

1 aug. – 80 de ani de la nașterea actriței Valeria Seciu (1939) 

1 aug. – 70 de ani de la nașterea economistului Mugur Isărescu 
(1949), membru titular al Academiei Române 

3 aug. – 95 de ani de la moartea scriitorului englez de origine 
poloneză Joseph Conrad (1924) 

4 aug. – 160 de ani de la moartea scriitorului norvegian Knut 

Hamsun (1859) 

4 aug. – 130 de ani de la moartea poetei Veronica Micle (1889) 

4 aug. – 60 de ani de la moartea episcopului greco-catolic Ioan Bălan 
(1959) 

5 aug. – 175 de ani de la nașterea pictorului rus Ilia Repin (1844) 

5 aug. – 35 de ani de la moartea actorului britanic Richard Burton 
(1984) 

7 aug. – 10 ani de la moartea cântăreței de muzică folk Tatiana Stepa 
(2009) 

9 aug. – 100 de ani de la moartea compozitorului și dirijorului italian 
Ruggiero Leoncavallo (1919) 

10 aug. – 145 de ani de la nașterea politicianului american Herbert 

Hoover (1874) 

10 aug. – 135 de ani de la nașterea scriitorului Panait Istrati (1884) 

10 aug. – 90 de ani de la nașterea actriței Tamara Buciuceanu-Botez 
(1929) 

10 aug. – 60 de ani de la nașterea profesoarei și scriitoarei maramu-
reșene Valeria Bilț (1959) 

12 aug. – Ziua Internațională a Tineretului 
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12 aug. – 120 de ani de la nașterea medicului dermatovenerolog 
Scarlat Longhin (1899), membru corespondent al Academiei 
Române 

13 aug. – 120 de ani de la nașterea regizorului britanic Alfred 

Hitchcock (1899) 

13 aug. – 60 de ani de la moartea profesorului și publicistului Axente 

Banciu (1959), membru de onoare al Academiei Române 

13 aug. – 50 de ani de la moartea istoricului de artă George Oprescu 
(1969), membru titular al Academiei Române 

15 aug. – Ziua Marinei Române 

15 aug. – 305 ani de la moartea prin decapitare a domnului Țării 
Românești Constantin Brâncoveanu, a fiilor săi: Constantin, 
Ștefan, Radu și Matei și ginerelui său Enache Văcărescu 
(1714) 

16 aug. – 70 de ani de la moartea scriitoarei americane Margaret 

Mitchell (1949) 

16 aug. – 65 de ani de la nașterea artistului plastic maramureșean 
Ștefan Groza (1954) 

17 aug. – 125 de ani de la nașterea chimistului Radu Cernătescu 
(1894), membru titular al Academiei Române 

17 aug. – 85 de ani de la nașterea inginerului și epigramistului 
maramureșean Mircea Micle (1934 ) 

17 aug. – 55 de ani de la moartea eseistului și filosofului Mihail 

Ralea (1964), membru titular al Academiei Române 

17 aug. – 5 ani de la moartea criticului de artă Dan Hăulică (2014), 
membru corespondent al Academiei Române 

19 aug. – 25 de ani de la moartea chimistului american Linus 

Pauling (1994) 

19 aug. – 20 de ani de la moartea scriitorului Mircea Sântimbreanu 
(1999) 

20 aug. – 240 de ani de la nașterea chimistului suedez Jöns Jakob 

Berzelius (1779) 

20 aug. – 155 de ani de la nașterea omului politic Ion I. C. Brătianu 
(1864), membru de onoare al Academiei Române 
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20 aug. – 140 de ani de la nașterea istoricului britanic Robert 

William Seton-Watson (1879), membru de onoare al 
Academiei Române 

22 aug. – 115 ani de la nașterea sculptorului Gheorghe D. Anghel 
(1904) 

22 aug. – 20 de ani de la moartea scriitorului Tudor Popescu (1999) 

23 aug. – 95 de ani de la nașterea dramaturgului Paul Everac (1924) 

23 aug. – 75 de ani de la ieșirea România din alianța Puterile Axei și 
trecerea de partea Aliaților (1944) 

24 aug. – 135 de ani de la moartea medicului Carol Davila (1884), 
membru post-mortem al Academiei Române 

24 aug. – 120 de ani de la nașterea scriitorului argentinian Jorge Luis 

Borges (1899) 

24 aug. – 90 de ani de la nașterea omului politic palestinian Yasser 

Arafat (1929) 

24 aug. – 65 de ani de la nașterea scriitorului maramureșean George 

Cadar (1954) 

25 aug. – 275 de ani de la nașterea filosofului și scriitorului german 
Johann Gottfried von Herder (1744) 

25 aug. – 60 de ani de la nașterea scriitorului şi publicistului mara-
mureșean Marian Ilea (1959) 

25 aug. – 35 de ani de la moartea scriitorului american Truman 

Capote (1984) 

26 aug. – 45 de ani de la moartea pilotului american de origine 
suedeză Charles Lindbergh (1974) 

26 aug. – 30 de ani de la moartea scriitorului american Irving Stone 
(1989) 

28 aug. – 270 de ani de la nașterea scriitorului german Johann 

Wolfgang von Goethe (1749) 

28 aug. – 80 de ani de la nașterea scriitoarei Rodica Ojog-Brașoveanu 
(1939) 

30 aug. – 55 de ani de la moartea istoricului Scarlat Lambrino (1964), 
membru corespondent al Academiei Române 
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30 aug. – 30 de ani de la moartea diplomatului, economistului și 
jurnalistului Costin Murgescu (1989), membru corespondent 
al Academiei Române 

31 aug. – 115 ani de la nașterea chimistului Nicolae Cernescu (1904), 
membru titular al Academiei Române 

 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 

„Creatorul unei obsesii ce străbate veacurile” – 200 de ani de la naşte-
rea scriitorului american Herman Melville – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul multicultural  – 1 aug. 

„... Doar scrisorile prin care-şi alinau dorul cei doi iubiţi au rămas 
martorele unei poveşti de dragoste eterne...” – 130 de ani de 
la moartea poetei Veronica Micle – vitrină de carte 
realizată de Secția împrumut carte pentru adulți  
       – 4 aug. 

„Veronica Micle : Dragoste și poezie” – vitrină de carte realizată 
de Serviciul săli de lectură    – 4 aug. 

„Familia Brâncovenilor - în cununa slăvită a neomartirilor de neam 
românesc, mărturisind pe Hristos şi nevrând să se lepede de 
credinţa creştină în schimbul vieţii pământeşti” – 305 ani de 
la moartea prin decapitare a Domnului Ţării Româneşti, 
Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi: Constantin, Ștefan, 
Radu şi Matei – vitrină de carte realizată de Secția 
împrumut carte pentru adulți   – 15 aug. 

„305 ani de la moartea prin decapitare a domnului Ţării Româneşti 
Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi : Constantin, Ştefan, 
Radu şi Matei (1714)” - expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul sală de lectură – periodice – 15 aug. 

„Să nu ne uităm la ceas” – 80 de ani de la nașterea scriitoarei Rodica 
Ojog Brașoveanu – vitrină de carte realizată de Filiala 
„Ion Șiugariu”     – 28 aug. 
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SEPTEMBRIE 

 
1 sept. – 125 de ani de la nașterea bibliologului și folcloristului 

Nicolae Georgescu-Tistu (1894) 

1 sept. – 80 de ani de la începutul celui de-Al Doilea Război 

Mondial (1939) 

1 sept. – 75 de ani de la moartea scriitorului Liviu Rebreanu (1944), 
membru titular al Academiei Române 

1 sept. – 55 de ani de la moartea dirijorului George Georgescu 
(1964), membru corespondent al Academiei Române 

2 sept. – 100 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar 
Ovidiu Drimba (1919) 

4 sept. – 115 ani de la nașterea biologului și citologului Radu 

Codreanu (1904), membru titular al Academiei Române 

4 sept. – 60 de ani de la moartea profesorului și medicului Iuliu 

Hațieganu (1959), membru titular al Academiei Române 

4 sept. – 30 de ani de la moartea scriitorului belgian Georges 

Simenon (1989) 

5 sept. – 165 de ani de la nașterea medicului și farmacologului 
Emanoil Riegler (1854), membru corespondent al Academiei 
Române 

5 sept. – 90 de ani de la nașterea traducătoarei, actriței și jurnalistei 
Catinca Ralea (1929) 

6 sept. – 200 de ani de la nașterea prozatorului Nicolae Filimon 
(1819) 

7 sept. – 115 ani de la nașterea inginerului Dumitru Dumitrescu 
(1904), membru titular al Academiei Române 

7 sept. – 95 de ani de la nașterea pictorului Ion Pacea (1924), membru 
de onoare al Academiei Române 

7 sept. – 90 de ani de la nașterea lingvistului Emanuel Vasiliu (1929), 
membru titular al Academiei Române 

8 sept. – Ziua Internațională a Alfabetizării 

8 sept. – Ziua Petrolistului din România 



CALENDAR   2018   CULTURAL 48 

8 sept. – 545 de ani de la nașterea poetului italian Ludovico Ariosto 
(1474) 

8 sept. – 70 de ani de la moartea compozitorului austriac Richard 

Strauss (1949) 

10 sept. – 55 de ani de la moartea filologului Aram Frenkian (1964), 
membru post-mortem al Academiei Române 

11 sept. – 495 de ani de la nașterea poetului francez Pierre de 

Ronsard (1524) 

11 sept. – 95 de ani de la nașterea istoricului și criticului literar Ion 

Rotaru (1924) 

12 sept. – 100 de ani de la moartea scriitorului rus Leonid Andreev 
(1919) 

13 sept. – Ziua Pompierilor din România 

13 sept. – 200 de ani de la nașterea pianistei și compozitoarei 
germane Clara Schumann (1819) 

13 sept. – 145 de ani de la nașterea compozitorului austriac Arnold 

Schönberg (1874) 

13 sept. – 95 de ani de la nașterea dirijorului și compozitorului 
francez Maurice Jarre (1924) 

14 sept. – Ziua Inginerului Român 

14 sept. – 95 de ani de la nașterea dirijorului Iosif Conta (1924) 

15 sept. – 230 de ani de la nașterea scriitorului american James 

Fenimore Cooper (1789) 

15 sept. – 10 ani de la moartea actorului Nicu Constantin (2009) 

16 sept. – 95 de ani de la nașterea actriței americane Lauren Bacal 
(1924) 

18 sept. – 200 de ani de la nașterea fizicianului și astronomului 
francez Léon Foucault (1819) 

18 sept. – 110 ani de la moartea istoricului, arheologului și epigrafis-
tului Grigore Tocilescu (1909), membru titular al Academiei 
Române 

18 sept. – 65 de ani de la nașterea pictorului maramureșean Valentin 

Muste (1954) 

19 sept. – Ziua Europeană a Patrimoniului 
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19 sept. – 110 ani de la nașterea omului politic Nicolae Hurmuzaki 
(1909), membru de onoare al Academiei Române 

19 sept. – 65 de ani de la nașterea criticului de artă maramureșean 
Tiberiu Alexa (1954) 

19 sept. – 15 ani de la moartea medicului Ion R. Baciu (2004), 
membru titular al Academiei Române 

20 sept. – 85 de ani de la nașterea actriței italiene Sophia Loren 
(1934) 

21 sept. – Ziua Internațională de Luptă Împotriva Bolii Alzheimer 

21 sept. – 155 de ani de la nașterea scriitoarei Elena Văcărescu (1864), 
membru de onoare al Academiei Române 

21 sept. – 85 de ani de la moartea criticului și istoricului literar 
Gheorghe Bogdan-Duică (1934), membru titular al Acade-
miei Române 

21 sept. – 80 de ani de la moartea omului politic Armand Călinescu 
(1939) 

22 sept. – 100 de ani de la moartea psihiatrului Alexandru A. Șuțu 
(1919), membru corespondent al Academiei Române 

22 sept. – 90 de ani de la nașterea regizorului și scenaristului Dinu 

Cocea (1929) 

22 sept. – 85 de ani de la moartea istoricului de artă Gheorghe Balș 
(1934), membru titular al Academiei Române 

23 sept. – 135 de ani de la nașterea istoricului și folcloristului Mihai 

Costăchescu (1884), membru corespondent al Academiei 
Române 

23 sept. – 130 de ani de la moartea scriitorului englez William 

Wilkie Collins (1889) 

23 sept. – 80 de ani de la moartea psihanalistului austriac Sigmund 

Freud (1939) 

24 sept. – 15 ani de la moartea scriitoarei franceze Françoise Sagan 
(2004) 

25 sept. – 75 de ani de la nașterea actorului american Michael 

Douglas (1944) 

26 sept. – Ziua Limbilor Europei 
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26 sept. – 155 de ani de la nașterea istoricului și omului de cultură 
băimărean Schönherr Gyula (1864) 

26 sept. – 130 de ani de la nașterea filosofului german Martin 

Heidegger (1889) 

26 sept. – 105 ani de la nașterea medicului Ștefan Berceanu (1914), 
membru post-mortem al Academiei Române 

27 sept. – Ziua Mondială a Turismului 

28 sept. – Ziua Internațională a Dreptului la Informație 

28 sept. – 95 de ani de la nașterea actorului italian Marcello 

Mastroianni (1924) 

28 sept. – 85 de ani de la nașterea actriței franceze Brigitte Bardot 
(1934) 

29 sept. – Ziua Mondială a Inimii 

29 sept. – 155 de ani de la nașterea scriitorului și filosofului spaniol 
Miguel de Unamuno (1864) 

29 sept. – 120 de ani de la nașterea folcloristului și etnografului Ion 

Mușlea (1899), membru corespondent al Academiei Române 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instantaneu din Sala de lectură – periodice 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 

,,Nicolae Georgescu-Tistu – bibliolog și folclorist” – 125 de ani de la 
naștere – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
colecții speciale     – 1 sept. 

,,Liviu Rebreanu, creator de destine” expoziție de carte realizată 
de Serviciul săli de lectură    – 1 sept. 

„80 de ani de la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial 
(1939)” – expoziţie de reviste realizată de Comparti-
mentul sală de lectură – periodice   – 1 sept. 

Ovidiu Drimba - ,,Savantul care a dăruit României cultura lumii” – 
100 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar - 
vitrină de carte realizată de Secția împrumut carte 
pentru adulți      – 2 sept. 

„Comisarul Maigret și omul din umbra sa” – 30 de ani de la moartea 
scriitorului belgian Georges Simenon – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul multicultural  – 4 sept. 

Sigmund Freud - ,,Părintele psihanalizei” – 80 de ani de la nașterea 
psihanalistului austriac - vitrină de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulți   – 23 sept. 

,,Pe cărările anotimpului toamna” – expoziție de carte realizată 
de Filiala ,,Nicolae Iorga”    – 24 sept. 

„Ziua Mondială a Turismului” - expoziție de carte realizată de 
Filiala „Traian”      – 27 sept. 

„Ziua Mondială a Inimii”- expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul sală de lectură – periodice  – 29 sept. 
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OCTOMBRIE 

 
1 oct. – Ziua Internațională a Muzicii 

1 oct. – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 

1 oct. – 335 de ani de la moartea poetului francez Pierre Corneille 
(1684) 

1 oct. – 120 de ani de la moartea scriitorului și jurnalistului Anton 

Bacalbașa (1899) 

1 oct. – 100 de ani de la nașterea medicului microbiolog Nicolae 

Cajal (1919), membru titular al Academiei Române 

1 oct. – 95 de ani de la nașterea politicianului american Jimmy Carter 
(1924) 

2 oct. – 150 de ani de la nașterea omului politic, filosofului și militan-
tului pentru drepturi civile indian Mahatma Gandhi (1869) 

2 oct. – 115 ani de la nașterea scriitorului englez Graham Green 
(1904) 

2 oct. – 80 de ani de la nașterea cântărețului de muzică ușoară Dan 

Spătaru (1939) 

3 oct. – 180 de ani de la nașterea muzicologului, folcloristului și 
etnografului Teodor Burada (1839), membru corespondent 
al Academiei Române 

3 oct. – 65 de ani de la nașterea scriitorului maramureșean Ioan 

Groșan (1954) 

4 oct. – 450 de ani de la moartea pictorului olandez Rembrandt 
(1669) 

4 oct. – 205 ani de la nașterea pictorului francez Jean-François Millet 
(1814) 

4 oct. – 85 de ani de la nașterea actorului Mircea Albulescu (1934) 

5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor 

5 oct. – 155 de ani de la nașterea inventatorului francez Jean Louis 

Lumière (1864) 

5 oct. – 155 de ani de la moartea scriitorului maghiar Madách Imre 
(1864) 
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5 oct. – 25 de ani de la moartea compozitorului și dirijorului Liviu 

Borlan (1994) 

6 oct. – 90 de ani de la nașterea inginerului, eseistului și filosofului 
Mihai Drăgănescu (1929), membru titular al Academiei 
Române 

6 oct. – 30 de ani de la moartea actriței americane Bette Davis (1989) 

7 oct. – 65 de ani de la moartea matematicianului Dimitrie Pompeiu 
(1954), membru titular al Academiei Române 

8 oct. – 105 ani de la moartea politicianului și economistului Dimitrie 

A. Sturdza (1914), membru titular şi preşedinte al Academiei 
Române 

9 oct. – Ziua Mondială a Poștei 

10 oct. – 335 de ani de la nașterea pictorului francez Jean Antoine 

Watteau (1684) 

10 oct. – 195 de ani de la nașterea istoricului și scriitorului Ioan 

Pușcariu (1824), membru titular al Academiei Române 

10 oct. – 95 de ani de la nașterea romancierului, scenaristului și 
regizorului australian James Clavell (1924) 

10 oct. – 90 de ani de la nașterea fizicianului Mihai Gavrilă (1929), 
membru corespondent al Academiei Române 

11 oct. – 135 de ani de la nașterea Primei Doamne a Statelor Unite ale 
Americii Eleanor Roosevelt (1884) 

11 oct. – 90 de ani de la nașterea actriței Olga Tudorache (1929) 

12 oct. – Ziua Hispanității 

12 oct. – 125 de ani de la nașterea principesei Elisabeta a României 
(1894) 

12 oct. – 95 de ani de la moartea scriitorului francez Anatole France 
(1924) 

13 oct. – 115 ani de la nașterea inginerului agronom Eugen H. 

Rădulescu (1904), membru titular al Academiei Române 

13 oct. – 85 de ani de la nașterea cântăreței de origine greacă Nana 

Mouskouri (1934) 

14 oct. – Ziua Internațională a Standardizării 
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14 oct. – 105 ani de la nașterea istoricului Ștefan Pascu (1914), mem-
bru titular al Academiei Române 

14 oct. – 75 de ani de la moartea generalului german Erwin Rommel 
(1944) 

14 oct. – 50 de ani de la nașterea episcopului greco-catolic maramu-
reșean Vasile Bizău (1969) 

15 oct. – Ziua Internațională a Nevăzătorilor 

15 oct. – 175 de ani de la nașterea filosofului german Friedrich 

Nietzsche (1844) 

15 oct. – 145 de ani de la nașterea omului de știință Constantin I. 

Parhon (1874), membru titular al Academiei Române 

15 oct. – 85 de ani de la moartea omului politic francez Raymond 

Poincaré (1934) 

15 oct. – 65 de ani de la nașterea artistului plastic maramureșean 
Ioan Anghel Negrean (1954) 

16 oct. – Ziua Mondială a Alimentației 

16 oct. – 165 de ani de la nașterea scriitorului englez Oscar Wilde 
(1854) 

16 oct. – 75 de ani de la nașterea etnologului maramureșean 
Elisabeta Faiciuc (1944) 

17 oct. – 170 de ani de la moartea compozitorului polonez Frédéric 

Chopin (1849) 

18 oct. – 180 de ani de la nașterea chimistului Nicolae Teclu (1839), 
membru titular al Academiei Române 

18 oct. – 160 de ani de la nașterea scriitorului francez Henri Bergson 
(1859) 

19 oct. – 90 de ani de la moartea dramaturgului Alexandru Davila 
(1929) 

20 oct. – 190 de ani de la nașterea istoricului și omului politic Iosif 

Hodoș (1829), membru fondator al Academiei Române 

20 oct. – 165 de ani de la nașterea poetului francez Arthur Rimbaud 
(1854) 

20 oct. – 95 de ani de la nașterea omului de teatru și scriitorului 
Valentin Silvestru (1924) 
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20 oct. – 55 de ani de la moartea omului politic american Herbert 

Hoover (1964) 

20 oct. – 25 de ani de la moartea actorului american Burt Lancaster 
(1994) 

21 oct. – 35 de ani de la moartea actorului Ion Finteșteanu (1984) 

22 oct. – 100 de ani de la nașterea scriitoarei engleze Doris Lessing 
(1919) 

24 oct. – Ziua Organizației Națiunilor Unite 

24 oct. – 165 de ani de la moartea pictorului Barbu Iscovescu (1854) 

24 oct. – 125 de ani de la moartea pictorului Gheorghe Tattarescu 
(1894) 

24 oct. – 25 de ani de la moartea inginerului agronom Nichifor 

Ceapoiu (1994), membru titular al Academiei Române 

25 oct. – Ziua Armatei Române 

25 oct. – 75 de ani de la eliberarea Ardealului de sub ocupația 
trupelor hortyste (1944) 

26 oct. – 395 de ani de la nașterea Mitropolitului Moldovei Dosoftei 
(1624) 

26 oct. – 255 de ani de la moartea pictorului și gravorului englez 
William Hogarth (1764) 

26 oct. – 135 de ani de la moartea memorialistului Ion Codru 

Drăgușanu (1884) 

26 oct. – 70 de ani de la nașterea cântăreței de muzică ușoară Corina 

Chiriac (1949) 

26 oct. – 70 de ani de la nașterea scriitoarei Leonida Lari (1949) 

26 oct. – 65 de ani de la nașterea avocatului și politicianului Victor 

Ciorbea (1954) 

27 oct. – 145 de ani de la nașterea juristului și istoricului elvețian 
Edouard Chapuisat (1874), membru corespondent al 
Academiei Române 

27 oct. – 95 de ani de la nașterea interpretei de muzică populară 
Lucreția Ciobanu (1924) 

28 oct. – 315 ani de la moartea filosofului englez John Locke (1704) 
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28 oct. – 85 de ani de la nașterea profesorului și scriitorului Vasile 

Latiș (1934) 

29 oct. – Ziua Internațională a Internetului 

30 oct. – 10 ani de la moartea antropologului francez Claude Lévi-

Strauss (2009) 

31 oct. – Ziua Internațională a Mării Negre 

31 oct. – 66 de ani de la moartea pedagogului, scriitorului și traducă-
torului Petre Dulfu (1953) 

31 oct. – 35 de ani de la moartea omului politic Indira Ghandi (1984) 

 

 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Omul și măsura operei sale - 335 de ani de la moartea drama-
turgului francez Pierre Corneille” – vitrină de carte reali-
zată de Compartimentul multicultural  – 1 oct. 

„Ziua Internațională a muzicii” – expoziție de carte realizată de 
Serviciul săli de lectură    – 1 oct. 

,,Să învățăm să iubim animalele” –  expoziție de carte realizată de 
Filiala ,,Nicolae Iorga”     – 4 oct. 

„Ziua Mondială a Profesorilor” – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul sală de lectură – periodice  – 5 oct. 

,,Carol I al României. Un monarh devotat”– 105 ani de la moartea 
regelui – vitrină de carte realizată de Secția împrumut 
carte pentru adulți     – 10 oct. 

„Totul pentru ţară. Nimic pentru mine” – 105 de la moartea Regelui 
Carol I al României – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul colecții speciale   –10 oct. 
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„75 de ani de la eliberarea Ardealului de sub ocupaţia trupelor 
hortyste (1944)” – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul sală de lectură – periodice  – 25 oct. 

„Scriitori maramureșeni : Vasile Latiș” – expoziție de carte reali-
zată de Serviciul săli de lectură    – 28 oct. 

,,Dascălul desăvârşit al generaţiei sale”– 66 de ani de la moartea 
pedagogului,scriitorului şi traducătorului Petre Dulfu  
– vitrină de carte realizată de Secția împrumut carte 
pentru adulți      – 31 oct. 

„Isprăvile lui Păcală” – 66 de ani de la moartea pedagogului, 
scriitorului și traducătorului Petre Dulfu – vitrină de carte 
realizată de Filiala „Ion Șiugariu”   – 31 oct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect din Sala Multimedia 
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NOIEMBRIE 

 
1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române 

1 nov. – 235 de ani de la începutul răscoalei lui Horea, Cloșca și 
Crișan (1784) 

1 nov. – 85 de ani de la nașterea poetului sătmărean George Boitor 
(1934) 

2 nov. – 165 de ani de la moartea poetului Anton Pann (1854) 

2 nov. – 70 de ani de la nașterea poetului maramureșean Vasile 

Morar (1949) 

3 nov. – 95 de ani de la nașterea istoricului literar Paul Cornea (1924) 

3 nov. – 65 de ani de la moartea pictorului francez Henri Matisse 
(1954) 

5 nov. – 140 de ani de la moartea fizicianului și matematicianului 
scoțian James Clerk Maxwell (1879) 

5 nov. – 35 de ani de la moartea pedagogului și eseistului Ștefan 

Bârsănescu (1984), membru corespondent al Academiei 
Române 

5 nov. – 20 de ani de la moartea criticului literar, eseistului și 
cronicarului literar Radu G. Țeposu (1999) 

6 nov. – 205 ani de la nașterea inventatorului de instrumente muzi-
cale belgian Adolphe Sax (1804) 

6 nov. – 105 ani de la nașterea scriitorului Alexandru Mitru (1914) 

6 nov. – 75 de ani de la nașterea arhiepiscopului romano-catolic Ioan 

Robu (1944), membru de onoare al Academiei Române 

8 nov. – 345 de ani de la moartea poetului englez John Milton (1674) 

8 nov. – 150 de ani de la nașterea medicului și fiziologului Nicolae 

Paulescu (1869), membru post-mortem al Academiei 
Române 

8 nov. – 90 de ani de la nașterea scriitorului și diplomatului Ion Brad 
(1929) 

9 nov. – Ziua Internațională de Luptă Împotriva Rasismului și 
Antisemitismului 
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9 nov. – 120 de ani de la nașterea istoricului și arheologului Gheor-

ghe Ștefan (1899), membru corespondent al Academiei 
Române 

10 nov. – Ziua Artileriei Române 

10 nov. – 260 de ani de la nașterea poetului și dramaturgului german 
Friedrich von Schiller (1759) 

10 nov. – 10 ani de la moartea actorului Gheorghe Dinică (2009) 

12 nov. – 150 de ani de la moartea scriitorului Gheorghe Asachi 
(1869) 

12 nov. – 90 de ani de la nașterea actriței americane Grace Kelly 
(1929) 

13 nov. – 105 ani de la moartea scriitorului Dimitrie Anghel (1914) 

13 nov. – 45 de ani de la moartea regizorului și actorului italian 
Vittorio De Sica (1974) 

14 nov. – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului 

14 nov. – 145 de ani de la nașterea inginerului agronom Constantin 

Sandu-Aldea (1874), membru corespondent al Academiei 
Române 

14 nov. – 90 de ani de la nașterea matematicianului Ivan Singer 
(1929), membru titular al Academiei Române 

14 nov. – 75 de ani de la nașterea ziaristului și scriitorului maramu-
reșean Augustin Cozmuța (1944) 

15 nov. – Ziua Internațională a Scriitorilor Întemnițați 

15 nov. – 85 de ani de la nașterea inventatorului maramureșean 
Gavril Duda (1934) 

17 nov. – Ziua Internațională a Studenților 

17 nov. – 120 de ani de la nașterea fizicianului Ștefan Vencov (1899), 
membru corespondent al Academiei Române 

17 nov. – 75 de ani de la moartea poetei Magda Isanos (1944) 

18 nov. – 115 ani de la nașterea avocatului și politicianului Mihai 

Antonescu (1904) 

19 nov. – 100 de ani de la moartea scriitorului Alexandru Vlahuță 
(1919), membru post-mortem al Academiei Române 
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19 nov. – 80 de ani de la nașterea politicianului și geologului Emil 

Constantinescu (1939) 

21 nov. – Ziua Internațională a Filosofiei 

21 nov. – 325 de ani de la nașterea filosofului, istoricului și scriito-
rului francez Voltaire (1694) 

21 nov. – 20 de ani de la moartea jurnalistului sportiv Ioan Chirilă 
(1999) 

22 nov. – 200 de ani de la nașterea scriitoarei engleze George Eliot 
(1819) 

22 nov. – 150 de ani de la nașterea eseistului, criticului și romancie-
rului francez André Gide (1869) 

22 nov. – 135 de ani de la nașterea mitropolitului greco-catolic 
Alexandru Rusu (1884) 

22 nov. – 70 de ani de la nașterea poetului și editorului mara-
mureșean Aurel Pop (1949) 

24 nov. – 235 de ani de la nașterea omului politic american Zachary 

Taylor (1784) 

24 nov. – 155 de ani de la nașterea pictorului francez Henri de 

Toulouse-Lautrec (1864) 

24 nov. – 90 de ani de la moartea politicianului francez Georges 

Clemenceau (1954) 

25 nov. – 205 ani de la nașterea actorului Matei Millo (1814) 

25 nov. – 175 de ani de la nașterea inginerului și constructorului 
german de autoturisme Karl Benz (1844) 

25 nov. – 55 de ani de la nașterea scriitorului maramureșean Nicoară 

Mihali (1964) 

25 nov. – 25 de ani de la moartea regizorului Gheorghe Vitanidis 
(1994) 

25 nov. – 20 de ani de la moartea scriitorului Alexandru Ciorănescu 
(1999) 

26 nov. – 110 ani de la nașterea scriitorului Eugen Ionescu (1909), 
membru post-mortem al Academiei Române şi membru al 
Academiei Franceze 



CALENDAR   2019   CULTURAL 61 

26 nov. – 105 ani de la nașterea geofizicianului Liviu Constantinescu 
(1914), membru titular al Academiei Române 

26 nov. – 70 de ani de la nașterea canoistului Ivan Patzaichin (1949) 

27 nov. – 135 de ani de la nașterea scriitorului și medicului Vasile 

Voiculescu (1884), membru post-mortem al Academiei Române 

27 nov. – 95 de ani de la nașterea poetei Nina Cassian (1924) 

27 nov. – 90 de ani de la nașterea fizicianului Vladimir Țopa (1929), 
membru corespondent al Academiei Române 

27 nov. – 80 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar Nico-

lae Manolescu (1939), membru titular al Academiei Române 

28 nov. – 160 de ani de la moartea scriitorului american Washington 

Irving (1859) 

28 nov. – 145 de ani de la nașterea scriitorului Jean Bart (1874), 
membru corespondent al Academiei Române 

28 nov. – 70 de ani de la nașterea scriitorului, publicistului și 
politicianului Corneliu Vadim Tudor (1949) 

28 nov. – 65 de ani de la moartea fizicianului italian Enrico Fermi 
(1954) 

28 nov. – 30 de ani de la moartea teologului și preotului ortodox 
Arsenie Boca (1989) 

29 nov. – Ziua Infanteriei Marine Române 

29 nov. – 95 de ani de la moartea compozitorului italian Giacomo 

Puccini (1924) 

29 nov. – 95 de ani de la nașterea actorului Mihai Mereuță (1924) 

29 nov. – 45 de ani de la moartea istoricului și arheologului Ion 

Nestor (1974), membru corespondent al Academiei Române 

29 nov. – 30 de ani de la moartea regizorului, scenaristului și graficia-
nului Ion Popescu-Gopo (1989) 

29 nov. – 25 de ani de la moartea scriitorului Titus Popovici (1994), 
membru corespondent al Academiei Române 

30 nov. – 145 de ani de la nașterea omului politic britanic Winston 

Churchill (1874) 

30 nov. – 145 de ani de la nașterea criticului literar Paul Zarifopol 
(1874) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Lumea basmelor” – activitate realizată de Filiala „Traian” în 
colaborare cu elevii clasei I A, a Școlii Gimnaziale 
„Dimitrie Cantemir”     – nov. 

„Interpretare și raționalitate: Paul Cornea” – vitrină de carte 
realizată de Serviciul săli de lectură   – 3 nov. 

„Din marile legende ale lumii” – 105 ani de la nașterea prozatorului 
și dramaturgului Alexandru Mitru – vitrină de carte 
realizată de Filiala „Ion Șiugariu”   – 6 nov. 

„Savantul nedreptățit, descoperitorul insulinei: Nicolae Paulescu”  
– vitrină de carte realizată de Secția împrumut carte 
pentru adulți      – 8 nov. 

„Gheorghe Asachi - personalitate complexă a culturii române” – 150 
de ani de la moartea scriitorului - vitrină de carte realizată 
de Compartimentul colecții speciale   – 12 nov.  

„Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului” – expoziţie de 
reviste realizată de Compartimentul sală de lectură  
– periodice      – 14 nov. 

„Augustin Cozmuța, 75 de ani de la nașterea ziaristului și 
scriitorului” – expoziție de carte realizată de Serviciul 
săli de lectură      – 14 nov. 

„Ziua Internațională a Scriitorilor Întemnițați” – expoziție de carte 
realizată de Filiala „Traian”    – 15 nov. 

,,Din trecutul nostru” – 100 de ani de la moartea scriitorului 
Alexandru Vlahuță – expoziție de carte realizată de Filiala 
,,Nicolae Iorga”      – 19 nov. 
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„Ziua Internațională a Filosofiei” – expoziție de carte realizată de 
Filiala „Traian”     – 21 nov. 

„Revoluţionar, iluminist, pamfletar necruţător şi luptător neobosit al 
drepturilor civile” – 325 de ani de la naşterea filosofului, 
istoricului şi scriitorului francez Voltaire – vitrină de carte 
realizată de Secţia multiculturală   – 21 nov. 

„Toulouse-Lautrec, Seurat, Renoir – mari maeștri ai picturii 
franceze” -- vitrină de carte realizată de Secția împrumut 
carte pentru adulți     – 22 nov. 
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DECEMBRIE 

 
1 dec. – Ziua Națională a României 

1 dec. – Ziua Mondială de Combatere a S.I.D.A. 

1 dec. – 85 de ani de la nașterea scriitorului Platon Pardău (1934) 

2 dec. – 160 de ani de la nașterea pictorului francez Georges Seurat 
(1859) 

3 dec. – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități 

3 dec. – 100 de ani de la moartea pictorului francez Pierre-Auguste 

Renoir (1919) 

3 dec. – 65 de ani de la moartea actriței Maria Ventura (1954) 

4 dec. – 10 ani de la moartea poetului, criticului și istoricului literar 
Marin Mincu (2009) 

5 dec. – Ziua Internațională a Voluntariatului 

5 dec. – 45 de ani de la moartea scriitorului Zaharia Stancu (1974) 

6 dec. – 155 de ani de la nașterea patriarhului ortodox Nicodim 

Munteanu (1864), membru de onoare al Academiei Române 

6 dec. – 25 de ani de la moartea juristului Dragoș Rusu (1994), 
membru de onoare al Academiei Române 

7 dec. – 90 de ani de la nașterea interpretului maramureșean de 
muzică populară Nicolae Sabău (1929) 

7 dec. – 80 de ani de la nașterea istoricului Nicolae Edroiu (1939), 
membru corespondent al Academiei Române 

8 dec. – Ziua Constituției României 

9 dec. – 115 ani de la nașterea inginerului agronom Vasile N. 

Velican (1904), membru corespondent al Academiei Române 

10 dec. – Ziua Internațională a Drepturilor Omului 

10 dec. – 215 ani de la nașterea romancierului francez Eugène Sue 
(1804) 

10 dec. – 100 de ani de la nașterea compozitorului și dirijorului Sile 

Dinicu (1919) 

10 dec. – 85 de ani de la nașterea actriței Leopoldina Bălănuță (1934) 
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12 dec. – 80 de ani de la nașterea publicistului, jurnalistului și 
criticului de artă Tudor Octavian (1939) 

13 dec. – Ziua Tipografilor Români 

13 dec. – 235 de ani de la nașterea poetului, eseistului și bibliogra-
fului englez Samuel Johnson (1784) 

13 dec. – 90 de ani de la nașterea actorului canadian Christopher 

Plummer (1929) 

14 dec. – 220 de ani de la moartea generalului și omului politic 
american George Washington (1799) 

14 dec. – 95 de ani de la nașterea actorului, regizorului și producă-
torului de filme indian Raj Kapoor (1924) 

14 dec. – 30 de ani de la moartea fizicianului rus Andrei Saharov 
(1989) 

16 dec. – 125 de ani de la moartea arhitectului, urbanistului și 
profesorului universitar Alexandru Orăscu (1894) 

17 dec. – 150 de ani de la moartea pedagogului, teologului și ziaris-
tului Gavril Munteanu (1869), membru fondator al 
Academiei Române 

18 dec. – 140 de ani de la nașterea pictorului german de origine 
elvețiană Paul Klee (1879) 

20 dec. – 75 de ani de la moartea istoricului literar Nicolae Cartojan 
(1944), membru titular al Academiei Române 

20 dec. – 30 de ani de la moartea medicului Ioan Moraru (1989), 
membru post-mortem al Academiei Române 

21 dec. – 95 de ani de la nașterea dirijorului maramureșean Valentin 

Băințan (1924) 

21 dec. – 65 de ani de la moartea matematicianului Petre Sergescu 
(1954), membru corespondent al Academiei Române 

21 dec. – 30 de ani de la începutul Revoluției române (1989) 

21 dec. – 380 de ani de la nașterea scriitorului francez Jean Racine 
(1639) 

22 dec. – 150 de ani de la nașterea arhitectului Nicolae Ghica-

Budești (1869), membru de onoare al Academiei române 
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22 dec. – 130 de ani de la nașterea filosofului, jurnalistului, teologu-
lui, publicistului și poetului Nichifor Crainic (1889), mem-
bru titular al Academiei Române 

22 dec. – 30 de ani de la moartea scriitorului irlandez Samuel 

Beckett (1989) 

24 dec. – 165 de ani de la nașterea actriței Artistizza Romanescu 
(1854) 

24 dec. – 70 de ani de la nașterea actorului Mircea Diaconu (1949) 

25 dec. – 120 de ani de la nașterea actorului american Humphrey 

Bogart (1899) 

25 dec. – 30 de ani de la moartea politicianului Nicolae Ceaușescu 
(1989) 

25 dec. – 10 ani de la moartea chimistului sătmărean Ioan Silaghi-

Dumitrescu (2009), membru corespondent al Academiei 
Române 

28 dec. – 145 de ani de la naşterea medicului, anatomistului și antro-
pologului Francisc Iosif Rainer (1874), membru de onoare al 
Academiei Române 

28 dec. – 60 de ani de la moartea chimistului Ion Tănăsescu (1959), 
membru titular al Academiei Române 

29 dec. – 95 de ani de la moartea scriitorului elvețian Carl Spitteler 
(1924) 

30 dec. – 200 de ani de la nașterea scriitorului german Theodor 

Fontane (1819) 

30 dec. – 75 de ani de la moartea scriitorului francez Romain 

Rolland (1944) 

31 dec. – 150 de ani de la nașterea pictorului și sculptorului francez 
Henri Matisse (1869) 

31 dec. – 130 de ani de la moartea scriitorului Ion Creangă (1889), 
membru post-mortem al Academiei Române 

31 dec. – 125 de ani de la nașterea filologului și profesorului univer-
sitar Alexandru Marcu (1894), membru corespondent al 
Academiei Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 

„Unire-n cuget și în simțiri” – expoziție de carte realizată de 
Serviciul săli de lectură    – 1 dec. 

„Ziua Naţională a României” – expoziţie de reviste realizată la 
Compartimentul sală de lectură – periodice  – 1 dec. 

„Iată vin colindători” – expoziție de carte realizată de Filiala 
„Traian”      – 15 dec. 

,,Magie de iarnă” – expoziție de carte realizată de Filiala 
,,Nicolae Iorga”     – 17 dec. 

,,Sărbătorile de iarnă la români”  – expoziție de carte realizată de 
Serviciul săli de lectură    – 20 dec. 

„Unsprezece tragedii şi o comedie – cultură a pasiunii şi esenţă a 
clasicismului modern în dramaturgia universală” – 380 de 
ani de la naşterea scriitorului francez Jean Racine – vitrină 
de carte realizată de Secţia multiculturală  – 21 dec. 

„Povești, povestiri, amintiri” – 130 de ani de la moartea scriito-
rului Ion Creangă (1889) expoziție de carte realizată de 
Filiala Ion Șiugariu     – 31 dec. 

„Crăciunul – Bucuria copiilor” – complex de activităţi, expoziţii 
de artă plastică dedicate Sărbătorii Crăciunului, reali-
zate la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret 
         – dec. 

„Urări de Crăciun în imagini” – expoziţie de felicitări de Crăciun 
realizată de Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 27, în 
colaborare cu Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret       – dec. 
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ATESTĂRI DOCUMENTARE 2019 
 

– localităţi maramureşene – 
 

 
1329 – Baia Mare, Baia Sprie, Câmpulung la Tisa (690 de ani) 

1334 – Arduzel, Seini (685 de ani) 

1344 – Poiana Botizii (675 de ani) 

1349 – Giulești (670 de ani) 

1364 – Bocicoiul Mare (655 de ani) 

1374 – Tisa (645 de ani) 

1389 – Teceul Mic (630 de ani) 

1424 – Bicaz, Buteasa, Cărbunari, Cernești, Copalnic Mănăștur, 
Fărcașa, Gârdani, Mesteacăn, Odești, Săliște (Băsești), 
Sârbi (Fărcașa), Tămășești, Tohat, Vad (595 de ani) 

1439 – Dragomirești, Lunca la Tisa (580 de ani) 

1459 – Sârbi (Budești) (560 de ani) 

1474 – Coștiui (545 de ani) 

1584 – Boiereni, Coroieni, Cupșeni, Dumbrava, Inău, Ungureni 
(435 de ani) 

1589 – Stoiceni (430 de ani) 

1594 – Groșii Țibleșului (425 de ani) 
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