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IANUARIE 

 

  1 ian. – Ziua Mondială a Păcii 

  1 ian. – 100 de ani de la nașterea inginerului Toma Dordea 
(1921), membru titular al Academiei Române 

  1 ian. –70 de ani de la naşterea istoricului maramureşean Ion 

Huzău (1951) 

  2 ian. – 205 ani de la nașterea medicului și botanistului  
Anastasie Fătu (1816), membru titular al Academiei 
Române 

  2 ian. – 130 de ani de la naşterea poetului Aron Cotruş (1891) 

  3 ian. – 125 de ani de la naşterea actorului George Calboreanu 
(1896) 

  3 ian. – 60 de ani de la moartea medicului chirurg Nicolae 

Hortolomei (1961), membru titular al Academiei 
Române 

  4 ian. – 180 de ani de la naşterea chimistului, fizicianului, 
mineralogului și omului politic Petru Poni (1841), 
membru titular al Academiei Române 

  4 ian. – 80 de ani de la moartea filosofului şi scriitorului fran-
cez Henri Bergson (1941) 

  5 ian. – 145 de ani de la naşterea politicianului german  
Konrad Adenauer (1876) 

  6 ian. – 140 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 
dramaturgului Ion Minulescu (1881) 

  7 ian. – 95 de ani de la naşterea cântăreței maramureșene  
Victoria Darvai (1926) 
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  7 ian. – 95 de ani de la naşterea scriitorului Mircea  

Sântimbreanu (1926) 

  8 ian. – 135 de ani de la moartea medicului și omului politic 
Gheorghe Cuciureanu (1886), membru de onoare al 
Academiei Române 

  8 ian. – 125 de ani de la moartea poetului şi prozatorului 
francez Paul Verlain (1896) 

  8 ian. – 100 de ani de la nașterea geofizicianului Radu Botezatu 
(1921), membru corespondent al Academiei Române 

  8 ian. – 25 de ani de la moartea politicianului francez François 

Mitterand (1996) 

  9 ian. – 140 de ani de la naşterea scriitorului italian Giovanni 

Papini (1881) 

  9 ian. – 110 ani de la nașterea economistului Ion Rachmuth 
(1911), membru corespondent al Academiei Române 

10 ian. – 115 ani de la nașterea matematicianului, informaticia-
nului și diplomatului Grigore Moisil (1906), membru 
titular al Academiei Române 

10 ian. – 110 ani de la nașterea pedologului Grigore Obrejanu 
(1911), membru titular al Academiei Române 

10 ian. – 70 de ani de la moartea scriitorului american Sinclair 

Lewis (1951) 

10 ian. – 50 de ani de la moartea creatoarei franceze de modă 
Coco Chanel (1971) 

11 ian. – 95 de ani de la naşterea poetului Leonid Dimov 
(1926) 

12 ian. – 275 de ani de la naşterea pedagogului elveţian  
Heinrich Pestalozzi (1746) 
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12 ian. – 145 de ani de la naşterea scriitorului american Jack 

London (1876) 

12 ian. – 60 de ani de la naşterea profesorului şi scriitorului 
băimărean Corin Braga (1961) 

12 ian. – 45 de ani de la moartea scriitoarei engleze Agatha 

Christie (1976) 

13 ian. – 100 de ani de la moartea folcloristului și traducătoru-
lui Ioan D. Caragiani (1921), membru fondator al 
Academiei Române 

13 ian. – 80 de ani de la moartea scriitorului irlandez James 

Joyce (1941) 

15 ian. – Ziua Culturii Naţionale 

15 ian. – 171 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu 
(1850) 

17 ian. – 315 ani de la naşterea omului politic, fizicianului şi 
filosofului american Benjamin Franklin (1706) 

17 ian. – 85 de ani de la moartea prozatorului şi poetului Ion 
Mateiu Caragiale (1936) 

17 ian. – 40 de ani de la moartea generalului și omului politic 
Paul Teodorescu (1981), membru corespondent al 
Academiei Române 

18 ian. – 85 de ani de la moartea scriitorului englez Rudyard 

Kipling (1936) 

18 ian. – 80 de ani de la nașterea folcloristei Sabina Ispas 
(1941), membru titular al Academiei Române 

18 ian. – 60 de ani de la naşterea medicului maramureşean Ion 
Botoş (1961) 

19 ian. – 285 de ani de la naşterea fizicianului scoţian James 

Watt (1736) 
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19 ian. – 70 de ani de la moartea compozitorului şi criticului 
muzical Constantin C. Nottara (1951) 

19 ian. – 50 de ani de la moartea inginerului energetician  
Martin Bercovici (1971), membru titular al Acade-
miei Române 

21 ian. – 200 de ani de la nașterea avocatului, profesorului, 
ziaristului și omului politic Vincențiu Babeș (1821), 
membru fondator al Academiei Române 

21 ian. – 200 de ani de la naşterea preotului, publicistului şi 
omului de cultură maramureşean Petru Bran (1821) 

21 ian. – 85 de ani de la moartea episcopului ortodox Roman 

Ciorogariu (1936), membru de onoare al Academiei 
Române 

21 ian. – 80 de ani de la naşterea tenorului spaniol Plácido 

Domingo (1941) 

21 ian. – 30 de ani de la moartea prinţesei Ileana a României 

(1991) 

22 ian. – 460 de ani de la naşterea filosofului englez Francis 

Bacon (1561) 

22 ian. – 120 de ani de la moartea reginei Victoria a Marii Bri-

tanii (1901) 

22 ian. – 65 de ani de la naşterea scriitorului Ioan Chertiţie 
(1956) 

23 ian. – 65 de ani de la naşterea interpretei maramureşene de 
muzică populară Ileana Bumbar (1956) 

24 ian. – 162 de ani de la Unirea Principatelor Române (1859) 

24 ian. – 130 de ani de la nașterea medicului Basil Theodorescu 
(1891), membru titular al Academiei Române 
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24 ian. – 115 ani de la nașterea sculptorului Boris Caragea 
(1906), membru corespondent al Academiei Române 

24 ian. – 15 ani de la moartea istoricului Gheorghe Platon 
(2006), membru titular al Academiei Române 

25 ian. – 110 ani de la nașterea economistului și omului politic 
Alexandru Bârlădeanu (1911), membru titular al 
Academiei Române 

25 ian. – 110 ani de la nașterea medicului, pictorului și scriito-
rului Pius Brânzeu (1911), membru titular al Acade-
miei Române 

25 ian. – 90 de ani de la naşterea scriitorului Ion Hobana 
(1931) 

25 ian. – 75 de ani de la naşterea scriitorului maramureşean 
Radu Ulmeanu (1946) 

26 ian. – 200 de ani de la naşterea grofului şi colonelului  
maghiar Sándor Teleki (1821) 

26 ian. – 80 de ani de la nașterea chimistului Dumitru Oancea 
(1941), membru corespondent al Academiei Române 

27 ian. – 365 de ani de la naşterea compozitorului austriac 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756) 

27 ian. – 185 de ani de la nașterea preotului greco-catolic,  
filologului și folcloristului Grigore Silași (1836), 
membru de onoare al Academiei Române 

27 ian. – 160 de ani de la nașterea mareșalului și omului politic 
Constantin Prezan (1861), membru de onoare al 
Academiei Române 

27 ian. – 120 de ani de la moartea compozitorului italian  
Giuseppe Verdi (1901) 

27 ian. – 85 de ani de la naşterea actorului Florin Piersic (1936) 
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28 ian. – 210 ani de la naşterea filologului Ioan Maiorescu 
(1811) 

28 ian. – 85 de ani de la naşterea scriitorului albanez Ismail 

Kadare (1936) 

28 ian. – 55 de ani de la naşterea etnologului şi profesorului 
universitar Delia Suiogan (1966) 

29 ian. – 155 de ani de la naşterea scriitorului francez Romain 

Rolland (1866) 

29 ian. – 95 de ani de la naşterea jurnalistului Tudor Vornicu 
(1926) 

29 ian. – 80 de ani de la moartea preotului şi folcloristului  
maramureşean Emil Bran (1941) 

29 ian. – 15 ani de la moartea tenorului Ludovic Spiess (2006) 

30 ian. – 90 de ani de la naşterea scriitorului George Şovu 
(1931) 

30 ian. – 70 de ani de la moartea constructorului german de 
automobile Ferdinand Porsche (1951) 

30 ian. – 65 de ani de la naşterea poetului maramureşean Vasi-

le Muste (1956) 

31 ian. – 95 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului  
Dominic Stanca (1926) 

31 ian. – 10 ani de la moartea clericului ortodox și scriitorului 
Bartolomeu Anania (2011), membru de onoare al 
Academiei Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Să stăm de vorbă fără catalog” – vitrină de carte, dedicată scriito-
rului Mircea Sântimbreanu, la 95 de ani de la naștere, rea-
lizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret   

  – 7 ianuarie  

 

115 de ani de la nașterea părintelui informaticii românești: 
matematicianul Grigore Moisil – vitrină de carte, realiza-
tă de Compartimentul colecții speciale  – 10 ianuarie 

 

Corin Braga la ceas aniversar – 60 de ani de la nașterea profeso-
rului și scriitorului băimărean Corin Braga (1961)  
– vitrină de carte realizată la Serviciul săli de lectură  

– 12 ianuarie 

 

„Pagini din literatura universală... Jack London” – expoziţie de 
carte realizată cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la naş-
terea scriitorului american, realizată la Serviciul împru-
mut carte pentru copii şi tineret  – 12 ianuarie 

 

Reprezentant al modernismului anglo–saxon, creator al uneia 
dintre cele mai încifrate opere literare scrise vreodată – 
80 de ani de la moartea scriitorului irlandez James Joyce 
(1941), vitrină de carte realizată de Secția Multiculturalia 

   – 13 ianuarie 

 

Ziua Culturii Române – expoziţie de reviste realizată de Com-
partimentul sală de lectură Periodice  – 15 ianuarie 

 

Mihai Eminescu, de la poetic la divin – 171 de ani de la nașterea 
poetului Mihai Eminescu (1850) – expoziție de carte rea-
lizată la Serviciul săli de lectură  – 15 ianuarie 
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„Eminescu în ediţiile pentru copii” – expoziţie de carte dedicată 
poetului Mihai Eminescu la 171 de ani de la naştere, 
realizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret   – 15 ianuarie 

 

171 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu (1850)  
– expoziţie de materiale audio–video realizată la Com-
partimentul Multimedia  – 15 ianuarie 

 

„«Cartea Junglei» şi alte poveşti” – 85 de ani de la moartea scrii-
torului englez Rudyard Kipling – vitrină de carte realiza-
tă la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret 

   – 18 ianuarie 

 

30 de ani de la moartea Prinţesei  Ileana a României (1991) – expo-
ziţie de reviste realizată de Compartimentul sală de lec-
tură Periodice  – 21 ianuarie 

 

Unirea Principatelor Române (1859) – expoziţie de reviste reali-
zată de Compartimentul sală de lectură Periodice  
 –24 ianuarie 

 

Giuseppe Verdi – compozitorul care a transpus în muzică mari opere 
literare, – 120 de ani de la moartea compozitorului italian 
(1901), vitrină de carte realizată de Secţia împrumut 
carte pentru adulţi  – 27 ianuarie 

 

365 de ani de la naşterea compozitorului austriac Wolfgang Amade-
us Mozart (1756), expoziţie de materiale audio–video rea-
lizată la Compartimentul Multimedia  – 27 ianuarie 

  



11 CALENDAR  2021  CULTURAL  

 

 

 

FEBRUARIE 

 

  1 febr. – 170 de ani de la moartea scriitoarei engleze Mary 

Shelly (1851) 

  1 febr. – 95 de ani de la nașterea istoricului Dumitru Protase 
(1926), membru de onoare al Academiei Române 

  1 febr. – 120 ani de la naşterea actorului american Clark  

Gable (1901) 

  1 febr. – 90 de ani de la naşterea omului politic rus Boris Elţîn 
(1931) 

  1 febr. – 55 de ani de la moartea actorului american Buster 

Keaton (1966) 

  2 febr. – 120 de ani de la nașterea geologului Ion N. Băncilă 
(1901), membru titular al Academiei Române 

  3 febr. – 85 de ani de la moartea episcopului ortodox Nicolae 

Ivan (1936), membru de onoare al Academiei  
Române 

  3 febr. – 80 de ani de la nașterea filosofului și profesorului 
universitar Vasile Tonoiu (1941), membru titular al 
Academiei Române 

  3 febr. – 75 de ani de la nașterea inginerului și profesorului 
universitar Adrian Rusu (1946), membru corespon-
dent al Academiei Române 

  3 febr. – 80 de ani de la naşterea actorului Ştefan Iordache 
(1941) 

  3 febr. – 55 de ani de la naşterea profesorului universitar 
băimărean Carmen Dărăbuş (1966) 

  4 febr. – Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului 
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  4 febr. – 115 ani de la nașterea biochimistului și biologului 
Eugen Macovschi (1906), membru titular al  
Academiei Române 

  4 febr. – 80 de ani de la moartea matematicianului David 

Emmanuel (1941), membru de onoare al Academiei 
Române 

  5 febr. – 160 de ani de la înfiinţarea, la Sighet, a „Asociaţiei 
pentru cultura poporului român din Maramureş” 
(1861) 

  5 febr. – 140 de ani de la moartea poetului, istoricului şi criti-
cului scoţian Thomas Carlyle (1881) 

  5 febr. – 125 de ani de la nașterea filosofului Nicolae Bagda-

sar (1896), membru corespondent al Academiei 
Române 

  6 febr. – 130 de ani de la nașterea poetului și traducătorului 
Adrian Maniu (1891), membru corespondent al 
Academiei Române 

  6 febr. – 110 ani de la naşterea omului politic american  
Ronald Regan (1911) 

  6 febr. – 105 ani de la nașterea omului de cultură și politicia-
nului Gabriel Țepelea (1916), membru de onoare al 
Academiei Române 

  6 febr. – 105 ani de la naşterea omului de cultură şi politicia-
nului Gabriel Ţepelea (1916) 

  6 febr. – 75 de ani de la naşterea pictorului maramureşean 
Aurel Dan (1946) 

  7 febr. – 90 de ani de la moartea compozitorului Ion Vidu 
(1931) 

  8 febr. – 115 ani de la moartea pictorului băimărean Maticska 

Jenő (1906) 
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  8 febr. – 70 de ani de la naşterea folcloristului maramureşean 
Anton–Joseph Ilk (1951) 

  9 febr. – 140 de ani de la moartea scriitorului rus Feodor  

Mihailovici Dostoievski (1881) 

  9 febr. – 80 de ani de la nașterea sociologului, profesorului 
universitar și omului politic Cătălin Zamfir (1941), 
membru titular al Academiei Române 

  9 febr. – 5 ani de la moartea istoricului și arheologului  
Alexandru Vulpe (2016), membru titular al  
Academiei Române 

10 febr. – 185 de ani de la nașterea geologului și paleontologu-
lui Gregoriu Ștefănescu (1836), membru titular al 
Academiei Române 

10 febr. – 140 de ani de la nașterea preotului și istoricului  
Niculae M. Popescu (1881), membru titular al  
Academiei Române 

10 febr. – 70 de ani de la naşterea poetului şi omului politic 
maramureşean Gheorghe Mihai Bârlea (1951) 

10 febr. – 70 de ani de la naşterea preotului şi pictorului  
maramureşean Vasile Trif (1951) 

11 febr. – 180 de ani de la nașterea folcloristului și traducătoru-
lui Ioan D. Caragiani (1841), membru fondator al 
Academiei Române 

13 febr. – 450 de ani de la moartea sculptorului italian  
Benvenuto Cellini (1571) 

13 febr. – 80 de ani de la nașterea profesorului universitar, ingi-
nerului electronist și fizicianului Paul Dan Cristea 
(1941), membru titular al Academiei Române 

14 febr. – 200 de ani de la moartea cărturarului iluminist Petru 
Maior (1821) 
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14 febr. – 90 de ani de la naşterea actorului Octavian Cotescu 
(1931) 

14 febr. – 45 de ani de la moartea sculptorului Oscar Han 

(1976) 

14 febr. – 40 de ani de la moartea istoricului Vasile Maciu 
(1981), membru corespondent al Academiei  
Române 

15 febr. – 240 de ani de la moartea scriitorului german  
Gotthold Ephraim Lessing (1781) 

15 febr. – 180 de ani de la nașterea istoricului și numismatului 
Mihail C. Șuțu (1841), membru titular al Academiei 
Române 

15 febr. – 170 de ani de la nașterea matematicianului, astrono-
mului, pedagogului și omului politic Spiru Haret 
(1851), membru titular al Academiei Române 

15 febr. – 125 de ani de la nașterea medicului virolog și profe-
sorului Ștefan S. Nicolau (1896), membru titular al 
Academiei Române 

15 febr. – 90 de ani de la moartea agronomului, profesorului și 
omului politic Dimitrie Comșa (1931), membru de 
onoare al Academiei Române 

16 febr. – 115 ani de la nașterea matematicianului și profesoru-
lui universitar Tiberiu Popovici (1906), membru  
titular al Academiei Române 

16 febr. – 65 de ani de la moartea chimistului Constantin V. 

Gheorghiu (1956), membru corespondent al Aca-
demiei Române 

16 febr. – 95 de ani de la înfiinţarea Fundaţiei Culturale  

„Regele Ferdinand” (1926) 



15 CALENDAR  2021  CULTURAL  

 

 

16 febr. – 75 de ani de la naşterea politicianului şi istoricului 
maramureşean Vasile Berci (1946) 

17 febr. – 185 de ani de la nașterea episcopului ortodox Iosif 

Goldiș (1836), membru corespondent al Academiei 
Române 

17 febr. – 170 de ani de la nașterea fizicianului, inginerului și 
meteorologului Ștefan C. Hepites (1851), membru 
titular și vicepreședinte al Academiei Române 

17 febr. – 160 de ani de la moartea poetului german Heinrich 

Heine (1856) 

17 febr. – 60 de ani de la moartea lingvistului Sever Pop 
(1961), membru post–mortem al Academiei Române 

17 febr. – 50 de ani de la moartea poetului Miron Radu  

Paraschivescu (1971) 

17 febr. – 25 de ani de la moartea psihologului Alexandru  

Roșca (1996), membru titular al Academiei Române 

18 febr. – 475 de ani de la moartea reformatorului religios 
german Martin Luther (1546) 

18 febr. – 145 de ani de la nașterea chimistului, profesorului 
universitar și omului politic Neculai Costăchescu 
(1876), membru de onoare al Academiei Române 

18 febr. – 125 de ani de la naşterea poetului francez André Bre-

ton (1896) 

18 febr. – 25 de ani de la moartea medicului chirurg Ioan Jak 

Rene Juvara (1996), membru de onoare al Acade-
miei Române 

19 febr. – 145 de ani de la naşterea sculptorului Constantin 
Brâncuşi (1876) 

19 febr. – 110 ani de la nașterea inginerului Constantin Avram 
(1911), membru corespondent al Academiei Române 
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19 febr. – 85 de ani de la naşterea scriitorului Marin Sorescu 
(1936) 

19 febr. – 70 de ani de la nașterea matematicianului maramure-
șean Vasile Marinca (1951), membru corespondent 
al Academiei Române 

19 febr. – 70 de ani de la moartea scriitorului francez André 
Gide (1951) 

20 febr. – 110 ani de la moartea geologului și paleontologului 
Gregoriu Ștefănescu (1911), membru titular al  
Academiei Române 

20 febr. – 85 de ani de la naşterea profesorului şi epigramistu-
lui Romulus Filip (1936) 

21 febr. – Ziua Internaţională a Limbii Materne 

21 febr. – 180 de ani de la nașterea criticului literar, filosofului 
și traducătorului Nicolae Ch. Quintescu (1841), 
membru titular al Academiei Române 

21 febr. – 140 de ani de la nașterea juristului Anibal Teodores-
cu (1881), membru corespondent al Academiei  
Române 

21 febr. – 75 de ani de la naşterea solistei de muzică populară 
Silvia Tămăşan (1946) 

21 febr. – 30 de ani de la moartea psihologului Vasile Pavelcu 
(1991), membru titular al Academiei Române 

22 febr. – 20 de ani de la moartea medicului Vlad Voiculescu 

(2001), membru titular al Academiei Române 

23 febr. – 200 de ani de la moartea poetului John Keats (1821) 

23 febr. – 120 de ani de la moartea dramaturgului, poetului și 
prozatorului Ioan S. Nenițescu (1901), membru  
corespondent al Academiei Române 
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24 febr. – Ziua Tricolorului Românesc 

25 febr. – 180 de ani de la naşterea pictorului francez Auguste 

Renoir (1841) 

25 febr. – 155 de ani de la naşterea filosofului, istoricului şi 
criticului literar italian Benedetto Croce (1866) 

25 febr. – 140 de ani de la moartea filologului, istoricului,  
publicistului și omului politic August Treboniu  

Laurian (1881), membru fondator al Academiei  
Române 

25 febr. – 140 de ani de la moartea poetului şi publicistului 
Cezar Bolliac (1881) 

26 febr. – 95 de ani de la nașterea istoricului Gheorghe Platon 
(1926), membru titular al Academiei Române 

26 febr. – 50 de ani de la moartea artistului comic francez 
Fernandel (1971) 

27 febr. – 120 de ani de la nașterea geologului și paleontologu-
lui Miltiade Filipescu (1901), membru titular al 
Academiei Române 

27 febr. – 110 ani de la nașterea logicianului și filosofului Petre 

Botezatu (1911), membru post–mortem al Acade-
miei Române 

27 febr. – 85 de ani de la moartea fiziologului rus Ivan  

Petrovici Pavlov (1936) 

27 febr. – 30 de ani de la moartea matematicianului Dimitrie 

Ioan Mangeron (1991), membru corespondent al 
Academiei Române 

28 febr. – Ziua Protecţiei Civile 

28 febr. – 135 de ani de la nașterea inginerului Constantin  

Budeanu (1886), membru titular al Academiei  
Române 



18 CALENDAR  2021  CULTURAL  

 

 

28 febr. – 105 ani de la moartea scriitorului american Henry 

James (1916) 

28 febr. – 105 ani de la nașterea demografului și sociologului 
Vladimir Trebici (1916), membru titular al Acade-
miei Române 

29 febr. – 195 de ani de la nașterea episcopului ortodox, istori-
cului și cărturarului Nicolae Popea (1826), membru 
titular al Academiei Române 

29 febr. – 85 de ani de la nașterea poetului, dramaturgului, 
prozatorului și omului politic Marin Sorescu 
(1936), membru titular al Academiei Române 

 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
Carmen Dărăbuș la ceas aniversar – 55 de ani de la nașterea pro-

fesorului universitar băimărean Carmen Dărăbuș (1966) 
– vitrină de carte realizată la Serviciul săli de lectură  

  – 3 februarie 

Povara cancerului sau despre lecția curajului și acceptării,  
– 4 Februarie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva 
Cancerului, – expoziţie de carte realizată de Secţia 
împrumut carte pentru adulţi  – 4 februarie 

Președinți americani: 110 ani de la naşterea omului politic ame-
rican Ronald Regan (1911), – expoziţie de carte realizată 
la Compartimentul Britannica și American Corner  

  – 6 februarie 

O operă polifonică ce oglindește criza socială și spirituală a vremii 
sale – 140 de ani de la moartea scriitorului rus Feodor 
Mihailovici Dostoievski (1881), – vitrină de carte 
realizată de Secția Multiculturalia  – 9 februarie 
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200 de ani de la moartea cărturarului Petru Maior, reprezentant de 
seamă al Școlii Ardelene –vitrină de carte, realizată de 
Compartimentul colecții speciale  – 14 februarie 

 

Constantin Brâncuși. Pași pe nisipul eternității – 145 de ani de la 
nașterea sculptorului Constantin Brâncuși – expoziție de 
carte realizată la Serviciul săli de lectură – 19 februarie 

 

85 de ani de la naşterea profesorului şi epigramistului Romulus Filip 
– expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală 
de lectură Periodice  – 20 februarie 

 
 

 

  

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare  

Colecția „Iosif HERȚEA” 
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MARTIE 

 

  1 mart. – 90 de ani de la naşterea regizoarei şi scenaristei  
Elisabeta Bostan (1931) 

  1 mart. – 25 de ani de la moartea lingvistului şi romanistului 
suedez Alf Lombard (1996) 

  1 mart. – 10 ani de la moartea zoologului și biologului  
Nicolae Botnariuc (2011), membru titular al  
Academiei Române 

  2 mart. – 120 de ani de la nașterea inginerului Tudor Tănă-

sescu (1901), membru corespondent al Academiei 
Române 

  2 mart. – 105 ani de la moartea reginei Elisabeta a României 
(1916), membru de onoare al Academiei Române 

  2 mart. – 90 de ani de la naşterea omului politic rus Mihail 

Gorbaciov (1931) 

  3 mart. – 135 de ani de la moartea medicului și botanistului 
Anastasie Fătu (1886), membru titular al Academiei 
Române 

  6 mart. – 155 de ani de la naşterea compozitorului Dumitru 
Georgescu–Kiriac (1866) 

  6 mart. – 95 de ani de la naşterea regizorului polonez  
Andrzej Wajda (1926) 

  6 mart. – 30 de ani de la moartea medicului diabetolog Ionel 

Pavel (1991), membru titular al Academiei Române 

  7 mart. – 115 ani de la naşterea folcloristului maramureşean 
Gheorghe Dăncuş (1906)  

  8 mart. – Ziua Internaţională a Femeii 
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  8 mart. – 115 ani de la nașterea botanistului Ștefan Péterfi 
(1906), membru titular al Academiei Române 

  8 mart. – 90 de ani de la naşterea actriţei Gina Patrichi (1936) 

  8 mart. – 60 de ani de la moartea preotului ortodox, scriitoru-
lui, traducătorului și jurnalistului Gala Galaction 
(1961), membru titular al Academiei Române  

  8 mart. – 10 ani de la moartea inginerului agronom Marcu 

Botzan (2011), membru titular al Academiei Române 

  9 mart. – 60 de ani de la moartea romancierului, nuvelistului, 
traducătorului și gazetarului Cezar Petrescu (1961), 
membru titular al Academiei Române 

  9 mart. – 55 de ani de la moartea arhitectului Duiliu Marcu 
(1966), membru titular al Academiei Române 

  9 mart. – 50 de ani de la moartea fizicianului Ion I.  

Agârbiceanu (1971), membru corespondent al  
Academiei Române 

  9 mart. – 20 de ani de la moartea inginerului Gheorghe Silaș 
(2001), membru corespondent al Academiei Române 

10 mart. – 165 de ani de la naşterea scriitorului, pedagogului şi 
traducătorului Petre Dulfu (1856) 

10 mart. – 160 de ani de la moartea poetului ucrainean Taras 

G. Şevcenko (1861) 

10 mart. – 120 de ani de la moartea publicistului, istoricului, 
scriitorului și avocatului Vasile Maniu (1901), 
membru titular al Academiei Române 

10 mart. – 85 de ani de la moartea criticului, eseistului şi  
romancierului Garabet Ibrăileanu (1936) 

11 mart. – Ziua Europeană a Victimelor Terorismului 
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11 mart. – 115 ani de la nașterea economistului și omului poli-
tic Barbu Zaharescu (1906), membru corespondent 
al Academiei Române 

11 mart. – 90 de ani de la naşterea actorului Ion Besoiu (1931) 

11 mart. – 15 ani de la moartea politicianului Slobodan 

Miloŝević (2006) 

12 mart. – 85 de ani de la moartea criticului și istoricului  
literar, eseistului, pedagogului și romancierului  
Garabet Ibrăileanu (1936), membru post–mortem 
al Academiei Române 

12 mart. – 70 de ani de la moartea economistului și omului 
politic Gheorghe Tașcă (1951), membru corespon-
dent al Academiei Române 

12 mart. – 55 de ani de la moartea pictorului şi poetului Victor 

Brauner (1966) 

13 mart. – 140 de ani de la naşterea actorului Tony Bulandra 
(1881) 

13 mart. – 130 de ani de la moartea poetului francez Théodore 

de Banville (1891) 

15 mart. – 150 de ani de la nașterea zoologului și ecologistului 
Eugen C. Botezat (1871), membru corespondent al 
Academiei Române 

15 mart. – 35 de ani de la moartea actorului Alexandru Giugaru 
(1986) 

17 mart. – Ziua Mondială a Asistenţei Sociale 

17 mart. – 80 de ani de la moartea diplomatului, juristului, profe-
sorului universitar și omului politic Nicolae Titulescu 
(1941), membru titular al Academiei Române 

17 mart. – 45 de ani de la moartea regizorului italian Luchino 
Visconti (1976) 
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18 mart. – 100 de ani de la nașterea clericului ortodox și scriito-
rului Bartolomeu Anania (1921), membru de onoa-
re al Academiei Române 

18 mart. – 95 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
Romul Munteanu (1926) 

18 mart. – 75 de ani de la nașterea pictorului și graficianului 
Sorin Dumitrescu (1946), membru corespondent al 
Academiei Române 

18 mart. – 30 de ani de la moartea istoricului Maria Holban 
(1991), membru corespondent al Academiei Române 

19 mart. – 195 de ani de la nașterea omului politic Nicolae 

Hurmuzaki (1826), membru de onoare al Academi-
ei Române 

19 mart. – 70 de ani de la moartea folcloristului și etnografului 
Arthur Gorovei (1951), membru de onoare al  
Academiei Române 

20 mart. – Ziua Internaţională a Francofoniei 

20 mart. – 190 de ani de la nașterea pictorului, fotografului și 
sculptorului Theodor Aman (1931), membru post–
mortem al Academiei Române 

20 mart. – 150 de ani de la moartea publicistului și omului  
politic Alexandru Hurmuzaki (1871), membru fon-
dator al Academiei Române 

20 mart. – 135 de ani de la nașterea poetului, prozatorului, pu-
blicistului și traducătorului George Topârceanu 
(1886), membru corespondent al Academiei Române 

20 mart. – 120 de ani de la nașterea lingvistului și istoricului 
Ștefan Pașca (1901), membru corespondent al  
Academiei Române 
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22 mart. – 100 de ani de la nașterea medicului Ion R. Baciu 
(1921), membru titular al Academiei Române 

21 mart. – Ziua Internaţională a Poeziei 

21 mart. – 135 de ani de la naşterea poetului George  

Topârceanu (1886) 

22 mart. – Ziua Mondială a Apei 

22 mart. – 85 de ani de la naşterea etnomuzicologului băimă-
rean Iosif Herţea (1936) 

23 mart. – Ziua Mondială a Meteorologiei 

23 mart. – 140 de ani de la naşterea romancierului şi drama-
turgului francez Roger Martin du Gard (1881) 

24 mart. – 110 ani de la moartea istoricului și folcloristului  
Nicolae Densușianu (1911), membru corespondent 
al Academiei Române  

24 mart. – 95 de ani de la naşterea dramaturgului, actorului şi 
scenografului italian Dario Fo (1926) 

24 mart. – 75 de ani de la moartea diplomatului și omului poli-
tic Barbu A. Știrbey (1946), membru de onoare al 
Academiei Române 

24 mart. – 70 de ani de la moartea economistului și omului 
politic Ion I. Lapedatu (1951), membru de onoare al 
Academiei Române 

25 mart. – Ziua Poliţiei Române 

25 mart. – 220 ani de la moartea poetului german Novalis 

(1801) 

25 mart. – 140 de ani de la nașterea compozitorului, pianistului, 
muzicologului și folcloristului Béla Bartók (1881), 
membru post–mortem al Academiei Române 
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26 mart. – 110 ani de la naşterea dramaturgului american  
Tennessee Williams (1911) 

26 mart. – 90 de ani de la naşterea poetului Mircea Ivanescu 
(1931) 

26 mart. – 85 de ani de la naşterea filologului şi prozatorului 
Victor Iancu (1936) 

26 mart. – 30 de ani de la moartea inginerului și profesorului 
universitar Ștefan Bălan (1991), membru titular al 
Academiei Române 

27 mart. – Ziua Mondială a Teatrului 

27 mart. – 150 de ani de la naşterea scriitorului german  
Heinrich Mann (1871) 

27 mart. – 90 de ani de la nașterea inginerului Virgiliu N. 

Constantinescu (1931), membru titular și președinte 
al Academiei Române 

27 mart. – 5 ani de la moartea medicului endocrinolog Mihai 

Coculescu (2016), membru corespondent al Acade-
miei Române 

28 mart. – 140 de ani de la moartea compozitorului rus Modest 

Petrovici Mussorgski (1881) 

28 mart. – 95 de ani de la moartea medicului chirurg și anato-
mistului Thoma Ionescu (1926), membru de onoare 
al Academiei Române 

28 mart. – 85 de ani de la naşterea scriitorului peruan Mario 

Vargas Llosa (1936) 

28 mart. – 80 de ani de la moartea scriitoarei engleze Virginia 

Woolf (1941) 

28 mart. – 5 ani de la moartea matematicianului Petru Mocanu 
(2016), membru titular al Academiei Române 
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29 mart. – 160 de ani de la moartea episcopului unit Ioan 

Lemeni (1861) 

29 mart. – 130 de ani de la moartea pictorului francez Georges 

Seurat (1891) 

29 mart. – 80 de ani de la naşterea poetei Constanţa Buzea 
(1941) 

29 mart. – 50 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar 
Perpessicius (1971) 

30 mart. – 275 de ani de la naşterea pictorului şi gravorului 
spaniol Francisco de Goya (1746) 

30 mart. – 75 de ani de la moartea omului de teatru Victor Ion 

Popa (1946) 

30 mart. – 30 de ani de la moartea inginerului chimist Emilian 

Bratu (1991), membru titular al Academiei Române 

31 mart. – 425 de ani de la naşterea savantului şi filosofului 
francez René Descartes (1596) 

31 mart. – 180 de ani de la nașterea publicistului, animatorului 
cultural și scriitorului Iosif Vulcan (1841), membru 
titular al Academiei Române 

31 mart. – 130 de ani de la nașterea poetului, eseistului, publi-
cistului și traducătorului Ion Pillat (1891), membru 
corespondent al Academiei Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Primăvara în culori” – expoziţie de artă plastică realizată la 
Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret  

  – 1-10 martie 

Femeia – simbolul bunăvoinței și frumuseții – 8 Martie – Ziua  
Internațională a Femeii, – expoziţie de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulţi  – 8 martie 

Gala Galaction, preotul prozator cu „slove de aur”, – 60 de ani de la 
moartea prozatorului (1961), – vitrină de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulți  – 8 martie 

Despre femei și istoria lor în România – 8 Martie – Ziua Internați-
onală a femeii – expoziție de carte realizată la Serviciul 
săli de lectură  – 8 martie 

165 de ani de la nașterea scriitorului, pedagogului și traducătorului 
Petre Dulfu, – vitrină de carte realizată de Secţia 
împrumut carte pentru adulţi  – 10 martie 

„Petre Dulfu – viaţa şi opera în ediţii dedicate copiilor” – vitrină de 
carte realizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret, cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la naşterea 
scriitorului, pedagogului şi traducătorului Petre Dulfu  

 

  – 10 martie 

Petre Dulfu în Colecțiile Speciale ale bibliotecii – expoziție docu-
mentară, realizată de Compartimentul colecții speciale  

 

  – 10 martie 

„Petre Dulfu prin ochii copiilor” – expoziţie de desene realizată 
la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret  

  – 10 – 20 martie. 
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„Francofonia – simbol al diversităţii culturale” – expoziţie de carte 
în limba franceză realizată la Serviciul împrumut carte 
pentru copii şi tineret cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Francofoniei  – 20 martie 

Poezia – patria cuvintelor de duh, – 21 martie – Ziua 
Internațională a poeziei, expoziţie de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulţi  – 21 martie 

Ziua Internaţională a Poeziei – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul sală de lectură Periodice  – 21 martie 

110 ani de la naşterea dramaturgului american Tennessee Willi-
ams (1911), – expoziţie de carte realizată la Comparti-
mentul Britannica și American Corner  – 26 martie 

Ziua Mondială a Teatrului – expoziție de carte realizată la Servi-
ciul săli de lectură  – 27 martie 

Ziua Mondială a Teatrului, – expoziţie de materiale audio–video 
realizată la Compartimentul Multimedia  – 27 martie 

„Universalul Llosa – scriitor, politician, dar şi un rebel până dincolo 
de cuvinte” – 85 de ani de la naşterea scriitorului peruan 
Mario Vargas Llosa (1936), – vitrină de carte realizată de 
Secția Multiculturalia  – 28 martie 
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APRILIE 

 

  1 apr. – Ziua Internaţională a Păsărilor 

  1 apr. – 140 de ani de la nașterea poetului, omului politic, 
jurnalistului și traducătorului Octavian Goga (1881), 
membru titular al Academiei Române 

  2 apr. – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 

  2 apr. – 90 de ani de la nașterea profesorului, inginerului și 
chimistului Alexandru Balaban (1931), membru  
titular al Academiei Române 

  3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române 

  3 apr. – 45 de ani de la moartea medicului, profesorului uni-
versitar și cercetătorului Emil C. Crăciun (1976), 
membru corespondent al Academiei Române 

  3 apr. – 30 de ani de la moartea scriitorului englez Graham 

Green (1991) 

  4 apr. – 120 ani de la naşterea istoricului literar şi folcloristu-
lui Ion Breazu (1901) 

  4 apr. – 60 de ani de la moartea matematicianului și profeso-
rului universitar Simion Stoilow (1961), membru  
titular al Academiei Române 

  5 apr. – 140 de ani de la nașterea psihologului și omului poli-
tic Florian Ștefănescu–Goangă (1881), membru  
corespondent al Academiei Române 

  5 apr. – 75 de ani de la moartea poetului Ilarie Voronca 
(1946) 
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  5 apr. – 25 de ani de la moartea episcopului ortodox maramu-
reșean Emilian Birdaș (1996), membru de onoare al 
Academiei Române 

  6 apr. – 80 de ani de la naşterea naistului şi compozitorului 
Gheorghe Zamfir (1941) 

  6 apr. – 50 de ani de la moartea compozitorului rus Igor  
Stravinski (1971) 

  6 apr. – 20 de ani de la moartea inginerului George S.  

Bărănescu (2001), membru corespondent al Acade-
miei Române 

  7 apr. – Ziua Mondială a Sănătăţii 

  7 apr. – 90 de ani de la naşterea actorului Amza Pellea (1931) 

  8 apr. – 110 ani de la nașterea scriitorului și filosofului Emil 

Cioran (1911), membru post–mortem al Academiei 
Române 

  8 apr. – 105 ani de la nașterea istoricului și profesorului uni-
versitar Cornelia Bodea (1916), membru titular al 
Academiei Române 

  8 apr. – 80 de ani de la nașterea matematicianului Dorin 

Ieșan (1941), membru corespondent al Academiei 
Române 

  8 apr. – 75 de ani de la moartea geologului și paleontologului 
Sava Athanasiu (1946), membru de onoare al  
Academiei Române 

  9 apr. – 395 de ani de la moartea filosofului şi omului politic 
englez Francis Bacon (1626) 

  9 apr. – 200 de ani de la naşterea poetului francez Charles 
Baudelaire (1821) 
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  9 apr. – 85 de ani de la nașterea fizicianului și inginerului 
Dorin Poenaru (1936), membru de onoare al  
Academiei Române 

  9 apr. – 65 de ani de la naşterea profesorului universitar  
Cornel Munteanu (1956) 

11 apr. – 150 de ani de la nașterea pictorului Theodor Pallady 
(1871), membru post–mortem al Academiei Române 

11 apr. – 120 ani de la naşterea compozitorului, dirijorului şi 
pianistului Theodor Rogolski (1901) 

12 apr. – Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii 

12 apr. – 80 de ani de la naşterea profesorului şi omului de 
cultură Grigore Man (1941) 

12 apr. – 10 ani de la moartea inginerului electronist Ioan  

Anton (2011), membru titular al Academiei Române 

13 apr. – 135 de ani de la naşterea pictorului Nicolae Tonitza 
(1886) 

13 apr. – 115 ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgului 
irlandez Samuel Beckett (1906) 

13 apr. – 95 de ani de la nașterea inginerului Marius Sabin 

Peculea (1926), membru titular al Academiei  
Române 

13 apr. – 95 de ani de la moartea omului politic și cărturarului 
Vasile Stroescu (1926), membru de onoare al  
Academiei Române 

13 apr. – 75 de ani de la naşterea artistului plastic băimărean 
Gheorghe Crăciun (1946) 

14 apr. – 40 de ani de la moartea medicului neurolog Oscar 

Sager (1981), membru titular al Academiei Române 
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14 apr. – 35 de ani de la moartea scriitoarei franceze Simone 

de Beauvoir (1986) 

15 apr. – 140 de ani de la naşterea cercetătorului şi omului de 
cultură maramureşean Artur Coman (1881) 

15 apr. – 100 de ani de la moartea generalului, geodezului și 
cartografului Constantin Barozzi (1921), membru de 
onoare al Academiei Române 

16 apr. – 125 de ani de la naşterea poetului francez de origine 
română Tristan Tzara (1896) 

16 apr. – 105 ani de la moartea scriitorului și omului politic 
Nicolae Gane (1916), membru titular al Academiei 
Române 

16 apr. – 100 de ani de la naşterea actorului britanic Peter  

Ustinov (1921) 

17 apr. – 105 ani de la naşterea poetei, prozatoarei şi avocatei 
Magda Isanos (1916) 

18 apr. – Ziua Mondială pentru Conservarea Monumentelor 

18 apr. – 215 ani de la nașterea medicului, scriitorului și tradu-
cătorului Pavel Vasici-Ungureanu (1806), membru 
titular al Academiei Române 

18 apr. – 120 de ani de la naşterea prozatorului băimărean 
Németh László (1901) 

19 apr. – 115 ani de la moartea chimistului francez Pierre  

Curie (1906) 

19 apr. – 85 de ani de la moartea istoricului și pastorului lute-
ran Viktor Roth (1936), membru de onoare al  
Academiei Române 

20 apr. – 125 de ani de la nașterea inginerului Aurel A. Beleș 
(1891), membru titular al Academiei Române 
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21 apr. – 205 de ani de la naşterea scriitoarei engleze Charlotte 

Brontë (1816) 

21 apr. – 95 de ani de la naşterea reginei Elisabeta a II–a a  

Marii Britanii şi Irlandei de Nord (1926) 

21 apr. – 50 de ani de la moartea filosofului Nicolae Bagdasar 
(1971), membru corespondent al Academiei Române 

21 apr. – 5 ani de la moartea oenologului Valeriu D. Cotea 
(2016), membru titular al Academiei Române 

22 apr. – Ziua Mondială a Pământului 

22 apr. – 105 ani de la naşterea violonistului şi dirijorului  
american Yehudi Menuhin (1916) 

22 apr. – 35 de ani de la moartea istoricului religiilor, filosofu-
lui religiilor, eseistului și prozatorului Mircea Eliade 
(1986), membru post–mortem al Academiei Române 

22 apr. – 25 de ani de la moartea scriitorului Mircea Ciobanu 
(1996) 

23 apr. – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor.  
  Ziua Bibliotecarului din România 

23 apr. – Ziua Naţională a Angliei 

23 apr. – 405 ani de la moartea scriitorului spaniol Miguel de 

Cervantes Saavedra (1616) 

23 apr. – 405 ani de la moartea dramaturgului şi poetului  
englez William Shakespeare (1616) 

23 apr. – 130 de ani de la naşterea compozitorului rus Serghei 
Prokofiev (1891) 

24 apr. – 135 de ani de la moartea profesorului universitar 
Gheorghe Marin Fontanin (1886), membru titular al 
Academiei Române 
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24 apr. – 110 ani de la nașterea poetului, publicistului și tradu-
cătorului Eugen Jebeleanu (1911), membru titular al 
Academiei Române 

24 apr. – 95 de ani de la moartea mitropolitului ortodox, peda-
gogului și profesorului universitar Vladimir de 

Repta (1926), membru de onoare al Academiei  
Române 

25 apr. – 180 de ani de la nașterea medicului și generalului 
Zaharia Petrescu (1841), membru corespondent al 
Academiei Române 

26 apr. – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 

27 apr. – 500 de ani de la moartea navigatorului portughez 
Fernando de Magellan (1521) 

27 apr. – 135 de ani de la nașterea medicului veterinar Radu I. 

Vlădescu (1886), membru titular al Academiei  
Române 

28 apr. – 160 de ani de la nașterea geologului și paleontologu-
lui Sava Athanasiu (1861), membru de onoare al 
Academiei Române 

29 apr. – Ziua Internaţională a Dansului 

29 apr. – 85 de ani de la naşterea scriitorului Gheorghe  

Tomozei (1936) 

29 apr. – 80 de ani de la naşterea regizorului Mircea Veroiu 
(1941) 

30 apr. – 55 de ani de la moartea medicului Nicolae Gh. Lupu 
(1966), membru titular al Academiei Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
 

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii – expoziţie de noutăţi 

editoriale realizată la Serviciul împrumut carte pentru 

copii şi tineret  – 2 aprilie 

80 de ani de la naşterea naistului şi compozitorului Gheorghe Zamfir 

(1941), – expoziţie de materiale audio-video realizată la 

Compartimentul Multimedia  – 6 aprilie 

Ziua Mondială a Sănătății – expoziţie de carte realizată de Secţia 
împrumut carte pentru adulţi  – 7 aprilie 

 
Ziua Mondială a Sănătăţii – expoziţie de reviste realizată de 

Compartimentul sală de lectură Periodice  – 7 aprilie 

Original şi provocator, va rămâne–n veci faimos pentru ale lui Flori 
ale Răului – inspiraţie a o mie de poeţi – 200 de ani de la 
naşterea poetului francez Charles Baudelaire (1821),  
– vitrină de carte realizată de Secţia Multiculturalia  

  – 9 aprilie 
 
Charles Baudelaire – 200 de ani de la naștere – vitrină de carte , 

realizată de Compartimentul colecții speciale – 9 aprilie 

Viața și opera lui Nicolae Tonitza – 135 de ani de la nașterea pic-

torului Nicolae Tonitza – vitrină de carte realizată la 

Serviciul săli de lectură  – 13 aprilie 

„Sărbătorile Pascale în imagine şi culoare” – expoziţie de artă 

plastică realizată la Serviciul împrumut carte pentru  

copii şi tineret  – 19 aprilie – 7 mai 
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Ziua Mondială a Pământului, – expoziţie de carte realizată de 
Secţia împrumut carte pentru adulţi  – 22 aprilie 

 
105 de ani de la naşterea violonistului şi dirijorului american Yehudi 

Menuhin (1916), – expoziţie de materiale audio–video re-

alizată la Compartimentul Multimedia  – 22 aprilie 

Ziua Mondială a Cărţii şi a drepturilor de autor. Ziua Bibliotecaru-

lui din România – expoziţie de reviste realizată de Com-

partimentul sală de lectură Periodice  – 23 aprilie 

„Carte frumoasă cinste cui te–a scris” – Ziua Mondială a Cărții și a 
Drepturilor de Autor. Ziua Bibliotecarului din România – 
expoziție de carte realizată la Serviciul săli de lectură  

  – 23 aprilie 

   

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare  

Colecția de instrumente muzicale „Iosif HERȚEA” 



37 CALENDAR  2021  CULTURAL  

 

 

 

MAI 

 

  1 mai – Ziua Internaţională a Muncii 

  1 mai – 135 de ani de la nașterea istoricului și preotului 
greco–catolic Zenovie Pâclișan (1886), membru  
corespondent al Academiei Române 

  1 mai – 125 de ani de la nașterea filosofului, eseistului, psiho-
logului, sociologului și diplomatului Mihail Ralea 
(1896), membru titular al Academiei Române 

  1 mai – 70 de ani de la naşterea medicului stomatolog şi poli-
ticianului maramureşean Bónis István (1951) 

  3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei 

  3 mai – 130 de ani de la înfiinţarea „Fundaţiei Universitare 

Carol I”, actuala Bibliotecă Universitară din Bucureşti 
(1891) 

4 mai – 165 de ani de la nașterea scriitorului și folcloristului 
Theodor Speranția (1856), membru corespondent al 
Academiei Române 

  5 mai – 200 de ani de la moartea împăratului francez 
Napoleon I (1821) 

  5 mai – 175 de ani de la naşterea scriitorului polonez Henryk 

Sienkiewicz (1846) 

  5 mai – 15 ani de la moartea cercetătorului, criticului și istori-
cului literar, eseistului și omului politic Zoe Dumitres-
cu Bușulenga (2006), membru titular al Academiei 
Române 
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  6 mai – 165 de ani de la naşterea psihiatrului austriac  
Sigmund Freud (1856) 

  6 mai – 75 de ani de la moartea juristului Paul Negulescu 
(1946), membru de onoare al Academiei Române 

  6 mai – 60 de ani de la moartea eseistului, filosofului, poetu-
lui, dramaturgului, jurnalistului, profesorului univer-
sitar și diplomatului Lucian Blaga (1961), membru  
titular al Academiei Române 

  7 mai – 160 de ani de la naşterea poetului indian Rabindra-

nath Tagore (1861) 

  7 mai – 120 ani de la naşterea actorului american Gary  

Cooper (1901) 

  7 mai – 35 de ani de la moartea medicului Gheorghe A. 

Olănescu (1986), membru corespondent al Academiei 
Române 

  8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii 

  8 mai – 70 de ani de la naşterea ziaristului şi scriitorului  
băimărean Csoma Gheorghe (1951) 

  9 mai – Ziua Independenţei României 

  9 mai – Ziua Uniunii Europene 

10 mai – 155 de ani de la instaurarea ca domnitor al României 
a prinţului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen 

(1866) 

10 mai – 155 de ani de la nașterea botanistului Emanoil C.  
Teodorescu (1866), membru titular al Academiei 
Române 
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10 mai – 125 de ani de la moartea chimistului Mircea Ionescu 
(1896), membru corespondent al Academiei Române 

10 mai – 60 de ani de la naşterea economistului şi politicianu-
lui Cornelia Negruţ (1961) 

10 mai – 50 de ani de la moartea muzicianului, compozitorului 
și dirijorului Mihail Jora (1971), membru titular al 
Academiei Române 

10 mai – 40 de ani de la moartea arhitectului Octav Doicescu 
(1981), membru titular al Academiei Române 

11 mai – 95 de ani de la nașterea inginerului Horia Colan 
(1926), membru titular al Academiei Române 

11 mai – 95 de ani de la nașterea oenologului Valeriu D. Cotea 
(1926), membru titular al Academiei Române 

11 mai – 45 de ani de la moartea arhitectului finlandez Alvaro 

Aalto (1976) 

12 mai – 105 ani de la nașterea criticului și istoricului literar 
Constantin Ciopraga (1916), membru de onoare al 
Academiei Române 

13 mai – 215 ani de la moartea teologului, istoricului şi filolo-
gului Samuil Micu (1806) 

13 mai – 90 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar, 
eseistului, traducătorului, profesorului universitar și 
criticului și istoricului de artă Dan Grigorescu (1931), 
membru titular al Academiei Române 

14 mai – 10 ani de la moartea lingvistului și filologului  
Gheorghe Mihăilă (2011), membru titular al Acade-
miei Române 
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14 mai – 5 ani de la moartea lingvistului, filologului și istoricu-
lui literar Neculai Alexandru Ursu (2016), membru 
corespondent al Academiei Române 

15 mai – Ziua Latinităţii 

15 mai – Ziua Internaţională a Familiilor 

15 mai – 130 de ani de la naşterea dramaturgului şi romancie-
rului rus Mihail Bulgakov (1891) 

16 mai – 125 de ani de la moartea omului politic Ion C. Brătia-

nu (1891), membru de onoare al Academiei Române 

17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 

17 mai – 120 de ani de la naşterea criticului literar Pompiliu 

Constantinescu (1901) 

17 mai – 120 de ani de la nașterea chimistei Eugenia D. Soru 
(1901), membru corespondent al Academiei Române 

17 mai – 120 de ani de la naşterea sculptorului Romulus Ladea 
(1901) 

18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor 

18 mai – 110 ani de la moartea compozitorului austriac Gustav 

Mahler (1911) 

18 mai – 10 ani de la moartea scriitorului Mircea Horia Simio-

nescu (2011) 

19 mai – 180 de ani de la nașterea mitropolitului greco–catolic 
maramureșean Victor Mihaly de Apșa (1841), mem-
bru de onoare al Academiei Române 

19 mai – 80 de ani de la nașterea medicului veterinar Alexan-

dru Bogdan (1941), membru corespondent al Acade-
miei Române 
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19 mai – 15 ani de la moartea geofizicianului Marius Petre 

Visarion (2006), membru corespondent al Academiei 
Române 

20 mai – 515 ani de la moartea navigatorului genovez 
Cristofor Columb (1506) 

20 mai – 215 ani de la naşterea filosofului englez John Stuart 
Mill (1806) 

21 mai – Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale 

21 mai – 550 de ani de la naşterea pictorului german Albrecht 

Dürer (1471) 

21 mai – 195 de ani de la naşterea sculptorului român de origi-
ne germană Karl Storck (1826) 

21 mai – 140 de ani de la nașterea pictorului și graficianu-
lui Iosif Iser (1881), membru titular al Academiei 
Române 

21 mai – 135 de ani de la nașterea geografului și geologului 
Mihail D. David (1886), membru corespondent al 
Academiei Române 

21 mai – 100 de ani de la naşterea fizicianului rus Andrei  

Saharov (1921) 

21 mai – 65 de ani de la naşterea artistului plastic Nicolae  

Suciu (1956) 

21 mai – 30 de ani de la moartea istoricului religiilor, scriitoru-
lui şi eseistului Ioan Petru Culianu (1991) 

22 mai – 125 de ani de la nașterea medicului, profesorului uni-
versitar și cercetătorului Emil C. Crăciun (1896), 
membru corespondent al Academiei Române 
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23 mai – 150 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar, 
eseistului, pedagogului și romancierului Garabet 

Ibrăileanu (1871), membru post–mortem al Acade-
miei Române 

23 mai – 130 de ani de la naşterea scriitorului suedez  
Pär Lagerkvist (1891) 

23 mai – 115 ani de la moartea dramaturgului norvegian  
Henrik Ibsen (1906) 

23 mai – 90 de ani de la nașterea arhiepiscopului greco-catolic 
maramureșean Lucian Mureșan (1931), membru de 
onoare al Academiei Române 

24 mai – 80 de ani de la naşterea folkistului american Bob  

Dylan (1941) 

24 mai – 10 ani de la moartea dramaturgului, romancierului, 
nuvelistului și memorialistului Fănuș Neagu (2011), 
membru titular al Academiei Române 

25 mai – 340 de ani de la moartea dramaturgului spaniol  
Pedro Calderón de la Barca (1681) 

25 mai – 10 ani de la moartea pictorului și profesorului univer-
sitar Ion Sălișteanu (2011), membru corespondent al 
Academiei Române 

26 mai – 105 ani de la naşterea scriitorului Vintilă Corbul 
(1916) 

26 mai – 70 de ani de la moartea sociologului și geopoliticianu-
lui Anton Golopenția (1951), membru post–mortem 
al Academiei Române 

26 mai – 45 de ani de la moartea filosofului german Martin 

Heidegger (1976) 
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26 mai – 25 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar 
Ovidiu Papadima (1996) 

27 mai – 135 de ani de la nașterea poetului Emil Isac (1886), 
membru corespondent al Academiei Române 

28 mai – 100 de ani de la naşterea Arhiepiscopului ortodox 
maramureşean Iustinian Chira (1921) 

29 mai – 120 ani de la naşterea compozitorului Ionel Fernic 
(1901) 

30 mai – 590 de ani de la moartea Ioanei D'Arc (1431) 

30 mai – 135 de ani de la nașterea filosofului și juristului Mircea 

Djuvara (1886), membru corespondent al Academiei 
Române 

30 mai – 120 de ani de la nașterea istoricului Maria Holban 
(1901), membru corespondent al Academiei Române 

30 mai – 115 ani de la moartea botanistului Florian Porcius 
(1906), membru titular al Academiei Române 

30 mai – 100 de ani de la nașterea inginerului chimist și pedo-
logului Niculae Florea (1921), membru de onoare al 
Academiei Române 

30 mai – 75 de ani de la apariţia săptămânalului băimărean 
„Colţ de Ţară” (1946) 

30 mai – 55 de ani de la moartea scriitorului Oscar Cisek 
(1966) 

31 mai – Ziua Mondială fără Tutun 

31 mai – 80 de ani de la nașterea chimistei Mihaela Maria 

Hillebrand (1941), membru corespondent al Academiei 
Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
O operă-oglindă pentru adevărul istoriei și al sufletului omenesc – 

175 de ani de la nașterea scriitorului Henryk 
Sienkiewicz, – vitrină de carte realizată de Secția 
Multiculturalia  – 5 mai 

 
200 de ani de la moartea Împăratului francez Napoleon I (1821)  

– expoziţie de expoziţie de reviste realizată de Compar-

timentul sală de lectură Periodice  – 5 mai 

 
Lucian Blaga, personalitate complexă a culturii române moderne – 

60 de ani de la moartea poetului, dramaturgului și 
filosofului, – vitrină de carte realizată de Secţia 
împrumut carte pentru adulţi  – 6 mai 

 

Ziua Uniunii Europene – expoziție de carte realizată la Serviciul 

săli de lectură  – 10 mai 

 

155 de ani de la instaurarea ca domnitor al României a prinţului 

Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen – expoziţie de reviste 

realizată de Compartimentul sală de lectură Periodice   

  –10 mai 

 
Samuil Micu în patrimoniul Colecțiilor Speciale ale bibliotecii – 

expoziție documentară de carte veche, realizată de 

Compartimentul colecții speciale  – 13 mai 
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Familia tradițională românească, un model de stabilitate – Ziua 
Internațională a Familiilor, – expoziție de carte realizată 
de Secţia împrumut carte pentru adulţi  – 15 mai 

 
Ziua Internaţională a Familiilor – expoziţie de reviste realizată 

de Compartimentul sală de lectură Periodice  –15 mai 

 

110 ani de la moartea compozitorului austriac Gustav Mahler 

(1911), – expoziţie de materiale audio-video realizată la 

Compartimentul Multimedia  – 18 mai 

 
Fănuș Neagu, portretul unei vieți – 10 ani de la moartea scriitoru-

lui Fănuș Neagu (2011) – vitrină de carte realizată la Ser-

viciul săli de lectură  – 24 mai 

 

28 mai – 100 de ani de la naşterea Arhiepiscopului ortodox maramu-
reşean Iustinian Chira (1921) – expoziţie de reviste realiza-
tă de Compartimentul sală de lectură Periodice – 28 mai 

 

Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului – Festivitatea de premie-

re a concursului „Cel mai bun şi cel mai fidel cititor al 

Secţiei pentru copii”, ediţia XXVII-a; Prezentarea covoru-

lui povestitor „Bunul dinozaur”  – 31 mai 
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IUNIE 

  1 iun. – Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului 

  1 iun.– 385 de ani de la naşterea cărturarului umanist şi  
diplomatului Nicolae Milescu Spătarul (1636) 

  1 iun. – 95 de ani de la naşterea actriţei americane Marilyn 

Monroe (1926) 

  1 iun. – 90 de ani de la nașterea matematicianului Petru  

Mocanu (1931), membru titular al Academiei Române 

  1 iun. – 75 de ani de la moartea mareşalului Ion Antonescu 
(1946) 

  1 iun. – 65 de ani de la naşterea scriitorului Mircea  

Cărtărescu (1956) 

  2 iun. – Ziua Naţională a Italiei 

  2 iun. – 205 ani de la nașterea scriitorului, omului politic și 
publicistului Constantin Alexandru Rosetti (1816), 
membru fondator al Academiei Române 

  2 iun. – 200 de ani de la nașterea omului politic Ion C. Brătianu 
(1821), membru de onoare al Academiei Române 

  3 iun. – 115 ani de la nașterea filologului, istoricului literar și 
publicistului Jean Livescu (1906), membru cores-
pondent al Academiei Române 

  3 iun. – 20 de ani de la moartea actorului american Anthony 

Quinn (2001) 

  4 iun. – 80 de ani de la naşterea actorului Valentin Uritescu 

(1941) 

  4 iun. – 60 de ani de la moartea scriitoarei, eseistei, criticului 
de teatru şi traducătoarei Alice Voinescu (1961) 

  5 iun. – Ziua Internaţională a Mediului 
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  5 iun. – 150 de ani de la nașterea istoricului, criticului literar, 
dramaturgului, enciclopedistului, memorialistului, 
omului politic și profesorului universitar Nicolae 

Iorga (1871), membru titular al Academiei Române 

  5 iun. – 130 de ani de la nașterea economistului și omului 
politic Victor Slăvescu (1891), membru titular al 
Academiei Române 

  6 iun. – 415 ani de la naşterea poetului dramatic francez  
Pierre Corneille (1606) 

  6 iun. – 115 ani de la nașterea chimistului și profesorului uni-
versitar Petru George Spacu (1906), membru titular 
al Academiei Române 

  6 iun. – 80 de ani de la nașterea filosofului și logicianului Ilie 

Pârvu (1941), membru corespondent al Academiei 
Române 

  6 iun. – 75 de ani de la moartea scriitorului german Gerhart 

Hauptmann (1946) 

  6 iun. – 60 de ani de la moartea psihiatrului elveţian Carl 

Gustav Jung (1961) 

  6 iun. – 30 de ani de la moartea scriitorului Gheorghe Pituţ 
(1991) 

  7 iun. – 305  ani de la moartea stolnicului Constantin  

Cantacuzino (1716) 

  7 iun. – 135 de ani de la nașterea inginerului aeronautic, in-
ventatorului și fizicianului Henri Coandă (1886), 
membru titular al Academiei Române 

  7 iun. – 105  ani de la moartea istoricului şi criticului literar 
francez Émile Faguet (1916) 

  8 iun. – 145 de ani de la moartea scriitoarei franceze George 
Sand (1876) 



48 CALENDAR  2021  CULTURAL  

 

 

  8 iun. – 45 de ani de la moartea medicului Octavian Fodor 
(1976), membru titular al Academiei Române 

  8 iun. – 25 de ani de la moartea inginerului chimist Vasile 

Cocheci (1996), membru corespondent al Academiei 
Române 

  9 iun. – 240 de ani de la naşterea inginerului englez George 
Stephenson (1781) 

10 iun. – 185 de ani de la moartea fizicianului şi matematicia-
nului francez André-Marie Ampère (1836) 

11 iun. – 245 de ani de la naşterea pictorului englez John 

Constable (1776) 

11 iun. – 85 de ani de la naşterea episcopului greco–catolic 
maramureşean Ioan Şişeştean (1936) 

12 iun. – Ziua Federaţiei Ruse 

12 iun. – 105 ani de la nașterea italienistului, criticului și istori-
cului literar și omului politic Alexandru Balaci 
(1916), membru titular al Academiei Române 

13 iun. – 190 de ani de la naşterea fizicianului scoţian James 

Clark Maxwell (1831) 

14 iun. – 285 de ani de la naşterea fizicianului francez Charles 

Coulomb (1736) 

14 iun. – 210 ani de la naşterea scriitoarei americane Harriet 

Beecher Stowe (1811) 

14 iun. – 80 de ani de la nașterea matematicianului Viorel P. 

Barbu (1941), membru titular al Academiei Române 

14 iun. – 70 de ani de la naşterea profesorului, publicistului, 
omului politic şi scriitorului Teodor Ardelean (1951) 

14 iun. – 35 de ani de la moartea scriitorului argentinian Jorge 

Luis Borges (1986) 
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15 iun. – 180 de ani de la nașterea botanistului și medicului 
Dimitrie Grecescu (1841), membru titular al Acade-
miei Române 

15 iun. – 25 de ani de la moartea muzicienei americane de jazz 
Ella Fitzgerald (1996) 

16 iun. – 90 de ani de la nașterea istoricului și arheologului 
Alexandru Vulpe (1931), membru titular al Acade-
miei Române 

17 iun. – 70 de ani de la naşterea violonistului Ioan Fernbach 
(1951) 

18 iun. – 85 de ani de la moartea scriitorului rus Maxim Gorki 
(1936) 

18 iun. – 15 ani de la moartea cântăreţului de muzică uşoară şi 
populară Gică Petrescu (2006) 

19 iun. – 80 de ani de la naşterea actriţei Irina Petrescu (1941) 

20 iun. – 130 de ani de la moartea omului politic, istoricului, 
avocatului şi scriitorului Mihail Kogălniceanu 
(1891) 

22 iun. – 75 de ani de la moartea lingvistului și filologului  
Alexe Procopovici (1946), membru corespondent al 
Academiei Române 

23 iun. – 60 de ani de la naşterea Episcopului ortodox mara-
mureşean Iustin Hodea (1961) 

23 iun. – 10 ani de la moartea actorului american Peter Falk 
(cunoscut la noi mai ales în rolul lui Colombo) (2011) 

24 iun. – 135 de ani de la naşterea omului politic şi inginerului 
Ion Gigurtu (1886) 

24 iun. – 110 ani de la naşterea scriitorului argentinian Ernesto 

Sabato (1911) 



50 CALENDAR  2021  CULTURAL  

 

 

25 iun. – 145 de ani de la nașterea poetului, dramaturgului și 
traducătorului Mihai Codreanu (1876), membru  
corespondent al Academiei Române 

25 iun. – 135 de ani de la nașterea filosofului, sociologului și 
biografului Nicolae Petrescu (1886), membru cores-
pondent al Academiei Române 

26 iun. – Ziua Drapelului Naţional 

26 iun. – 85 de ani de la moartea politicianului şi scriitorului 
Constantin Stere (1936) 

26 iun. – 85 de ani de la naşterea artistului plastic maramure-
şean Vasile Jurje (1936) 

27 iun. – 100 de ani de la naşterea compozitorului Temistocle 

Popa (1921) 

27 iun. – 95 de ani de la nașterea medicului Nicolae Simionescu 
(1926), membru titular al Academiei Române 

28 iun. – 185 de ani de la moartea omului politic american  
James Madison (1836) 

28 iun. – 105 ani de la moartea pictorului Ștefan Luchian 
(1916), membru post–mortem al Academiei Române 

29 iun. – Ziua Penitenciarelor din România 

29 iun. – 135 de ani de la naşterea omului de stat francez  
Robert Schuman (1886) 

29 iun. – 125 de ani de la nașterea sociologului, filosofului și 
omului politic Petre Andrei (1891), membru post–
mortem al Academiei Române 

30 iun. – 125 de ani de la nașterea botanistului, algologului 
micologului și profesorului universitar August 

Kanitz (1896), membru corespondent al Academiei 
Române 
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30 iun. – 120 de ani de la nașterea geologului Gheorghe  

Murgeanu (1901), membru titular al Academiei  
Române 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

1 Iunie – Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului – expoziție de 
carte realizată la Serviciul săli de lectură  – 1 iun. 

„Culorile verii” – expoziţie de artă plastică realizată la Serviciul 
împrumut carte pentru copii şi tineret  – 1 iun. 

Acolo unde la vita è bella și literatura e frumoasă – Ziua Naționa-
lă a Italiei, – vitrină de carte realizată de Secția 
Multiculturalia  – 2 iunie 

Nicolae Iorga și Maramureșul – vitrină de carte, realizată de 
Compartimentul colecții speciale  – 5 iunie 

Conectarea oamenilor la natură – Ziua Internațională a Mediului, 
– expoziție de carte realizată de Secţia împrumut carte 
pentru adulţi  – 5 iunie 

Teodor Ardelean – Om al valorii și curajului – 70 de ani de la naș-
terea profesorului, publicistului, omului politic și scriito-
rului Teodor Ardelean (1951) – expoziție de carte realiza-
tă la Serviciul săli de lectură  – 14 iun. 

25 de ani de la moartea muzicienei americane de jazz Ella Fitzgerald 
(1996), – expoziţie de materiale audio–video realizată la 
Compartimentul Multimedia  – 15 iunie 

Mihail Kogălniceanu, un reper al modernității românești – 130 de 
ani de la moartea omului politic, istoricului, avocatului și 
scriitorului (1891), – vitrină de carte realizată de Secţia 
împrumut carte pentru adulţi  – 20 iunie 

60 de ani de la naşterea Episcopului ortodox Iustin Hodea (1961) – 
expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală de 
lectură Periodice  – 23 iunie 
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IULIE 

 

  1 iul. – Ziua Naţională a Canadei 

  1 iul. – 375 de ani de la naşterea filosofului şi matematicianu-
lui german Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646) 

  1 iul. – 125 de ani de la moartea omului politic, avocatului, 
istoricului și publicistului Mihail Kogălniceanu 
(1891), membru titular al Academiei Române 

  1 iul. – 105 ani de la naşterea actriţei britanice Olivia de 

Havilland (1916) 

  1 iul. – 80 de ani de la nașterea poetului, criticului și istoricu-
lui literar, editorului și traducătorului maramureșean 
Ion V. Pop (1941), membru corespondent al Acade-
miei Române 

  1 iul. – 80 de ani de la nașterea filologului Nicolae 

Saramandu (1941), membru corespondent al Acade-
miei Române 

  1 iul. – 5 ani de la moartea scriitorului, eseistului, profesoru-
lui de filozofie, teoreticianului și traducătorului Ion 

Ianoși (2016), membru de onoare al Academiei  
Române 

  2 iul. – 455 de ani de la moartea astrologului şi medicului 
francez Nostradamus (1566) 

  2 iul. – 120 de ani de la moartea poetului și traducătorului 
Theodor Șerbănescu (1901), membru corespondent al 
Academiei Române 

  2 iul. – 95 de ani de la naşterea scriitorului, jurnalistului şi 
omului politic Octavian Paler (1926) 
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  2 iul. – 60 de ani de la moartea scriitorului american Ernest 

Hemingway (1961) 

  3 iul. – 140 de ani de la moartea medicului, scriitorului și  
traducătorului Pavel Vasici–Ungureanu (1881), 
membru titular al Academiei Române 

  3 iul. – 115 ani de la naşterea politicianului Horia Sima (1906) 

  3 iul. – 30 de ani de la moartea compozitorului și muzicologu-
lui Sigismund Toduță (1991), membru corespondent 
al Academiei Române 

  3 iul. – 30 de ani de la moartea medicului Marin Gh.  

Voiculescu (1991), membru titular al Academiei  
Române 

  4 iul. – Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii 

  4 iul. – 260 de ani de la moartea romancierului englez Samuel 

Richardson (1761) 

  4 iul. – 195 de ani de la moartea omului politic american 
Thomas Jefferson (1826) 

  4 iul. – 85 de ani de la moartea istoricului, genealogistului și 
filologului Gheorghe Ghibănescu (1936), membru 
corespondent al Academiei Române 

  5 iul. – 110 ani de la naşterea politicianului francez Georges 

Pompidou (1911) 

  5 iul. – 85 de ani de la moartea scriitorului și traducătorului 
Cezar Papacostea (1936), membru corespondent al 
Academiei Române 

  6 iul. – 75 de ani de la naşterea omului politic american 
George W. Bush (1946) 

  7 iul. – 205 ani de la moartea dramaturgului şi politicianului 
irlandez Richard Brinsley Sheridan (1816) 
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  7 iul. – 135 de ani de la naşterea compozitorului Ion 

Hartulary–Darclée (1886) 

  7 iul. – 85 de ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului 
Liviu Borlan (1936) 

  7 iul. – 70 de ani de la moartea biologului, zoologului și histo-
logului Dimitrie Voinov (1951), membru titular al 
Academiei Române 

  8 iul. – 400 de ani de la naşterea poetului şi fabulistului fran-
cez Jean de la Fontaine (1621) 

  8 iul. – 190 de ani de la naşterea farmacistului american John 

Pemberton (1831) 

  8 iul. – 170 de ani de la naşterea arheologului englez Artur 

Evans (1851) 

  8 iul. – 130 de ani de la nașterea zoologului, biologului și  
hidrobiologului Constantin Motaș (1891), membru  
titular al Academiei Române 

  8 iul. – 10 ani de la moartea profesorului Emanuel Diacones-
cu (2011), membru corespondent al Academiei Ro-
mâne 

  9 iul. – 115 ani de la naşterea scriitoarei engleze Barbara 

Cartland (1901) 

10 iul. – 165 de ani de la naşterea inventatorului sârbo–
american Nikola Tesla (1856) 

10 iul. – 150 de ani de la naşterea scriitorului francez Marcel 

Proust (1871) 

10 iul. – 90 de ani de la naşterea scriitoarei canadiene Alice 

Munro (1931) 

10 iul. – 70 de ani de la naşterea poetului maramureşean  
Gavril Ciuban (1951) 
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11 iul. – Ziua Mondială a Populaţiei 

11 iul. – 120 ani de la moartea învăţătorului maramureşean 
Ioan Popescu Coaş (1901) 

11 iul. – 75 de ani de la naşterea scriitorului Matei Cazacu 
(1946) 

12 iul. – 170 de ani de la moartea artistului plastic francez  
Louis Daguerre (1851) 

13 iul. – 100 de ani de la moartea fizicianului francez Gabriel 

Lippmann (1921) 

13 iul. – 70 de ani de la moartea compozitorului austriac  
Arnold Schönberg (1951) 

13 iul. – 10 ani de la moartea compozitorului Cornel Fugaru 
(2011) 

14 iul. – Ziua Naţională a Franţei 

15 iul. – Ziua Mărcii Poştale Româneşti 

15 iul. – 415 ani de la naşterea pictorului olandez Rembrandt 
(1606) 

15 iul. – 155 de ani de la moartea publicistului Ambrosiu 

Dimitrovici (1866), membru fondator al Academiei 
Române 

15 iul. – 75 de ani de la moartea medicului Dumitru Bagdasar 
(1946) 

16 iul. – 225 de ani de la naşterea pictorului francez Jean–

Baptiste Camille Corot (1796) 

16 iul. – 125 de ani de la moartea scriitorului francez Edmond 

de Goncourt (1896) 

16 iul. – 110 ani de la naşterea cântăreţei, dansatoarei şi actriţei 
americane Gingers Rogers (1911) 
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16 iul. – 75 de ani de la moartea medicului neurochirurg  
Dumitru Bagdasar (1946), membru post–mortem al 
Academiei Române 

18 iul. – 210 ani de la naşterea romancierului englez William 

Makepeace Thackeray (1811) 

18 iul. – 15 ani de la moartea criticului de artă, scriitorului, 
eseistului şi memorialistului Raoul Şerban (2006) 

19 iul. – 90 de ani de la moartea medicului, fiziologului și pro-
fesorului universitar Nicolae Constantin Paulescu 
(1931), membru post–mortem al Academiei Române 

19 iul. – 55 de ani de la moartea medicului Iuliu Moldovan 
(1966), membru corespondent al Academiei Române 

19 iul. – 10 ani de la moartea duhovnicului ortodox Arsenie 

Papacioc (2011) 

20 iul. – Ziua Aviaţiei Române 

20 iul. – Ziua Mondială a Şahului 

20 iul. – 95 de ani de la moartea medicului veterinar și fiziolo-
gului Ioan Athanasiu (1926), membru corespondent 
al Academiei Române 

20 iul. – 5 ani de la moartea actorului și regizorului Radu 

Beligan (2016), membru de onoare al Academiei  
Române 

21 iul. – 100 de ani de la moartea biologului, zoologului și fizi-
ologului Leon C. Cosmovici (1921), membru cores-
pondent al Academiei Române 

21 iul. – 85 de ani de la nașterea medicului veterinar Nicolae 

M. Manolescu (1936), membru corespondent al  
Academiei Române 

21 iul. – 35 de ani de la moartea scriitorului Ion Caraion (1986) 
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22 iul. – 110 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
George Ivaşcu (1911) 

22 iul. – 95 de ani de la moartea medicului stomatolog mara-
mureşean Gheorghe Bilaşcu (1926) 

22 iul. – 80 de ani de la nașterea geografului Alexandru Ungu-

reanu (1941), membru corespondent al Academiei 
Române 

22 iul. – 70 de ani de la nașterea patriarhului ortodox Daniel 

Ilie Ciobotea (1951), membru de onoare al Academiei 
Române 

23 iul. – 70 de ani de la moartea regizorului american Robert 

Flaherty (1951) 

24 iul. – 70 de ani de la naşterea medicului maramureşean  
Vasile Bodnar (1951) 

25 iul. – 145 de ani de la naşterea poetului Mihai Codreanu 
(1876) 

26 iul. – 300 de ani de la naşterea omului de cultură Samuel 
von Brukenthal (1721) 

26 iul. – 165 de ani de la naşterea dramaturgului irlandez 
George Bernard Show (1856) 

26 iul. – 105 ani de la moartea chimistului și profesorului uni-
versitar Nicolae Teclu (1916), membru titular al Aca-
demiei Române 

26 iul. – 50 de ani de la moartea istoricului Theofil Sauciuc–

Săveanu (1971), membru corespondent al Academiei 
Române 

26 iul. – 40 de ani de la moartea inginerului agronom Alexandru 
Priadcencu (1981), membru corespondent al Acade-
miei Române 
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27 iul. – 100 de ani de la naşterea lingvistului Eugen Coşeriu 
(1921) 

27 iul. – 120 de ani de la nașterea lingvistului Sever Pop (1901), 
membru post–mortem al Academiei Române 

27 iul. – 55 de ani de la moartea folcloristului Ion Mușlea 
(1966), membru corespondent al Academiei Române 

27 iul. – 75 de ani de la naşterea regizorului Alexandru  

Tocilescu (1946) 

27 iul. – 55 de ani de la moartea folcloristului Ion Mușlea 
(1966), membru corespondent al Academiei Române 

28 iul. – 280 de ani de la moartea compozitorului şi violonistu-
lui italian Antonio Vivaldi (1741) 

29 iul. – 215 ani de la nașterea episcopului ortodox Dionisie 

Romano (1806), membru de onoare al Academiei 
Române 

29 iul. – Ziua Imnului Naţional al României 

29 iul. – 165 de ani de la moartea compozitorului german  
Robert Schumann (1856) 

30 iul. – 510 ani de la naşterea pictorului, arhitectului şi istori-
cului de artă Giorgio Vasari (1511) 

30 iul. – 85 de ani de la moartea zoologului și entomologului 
Ioan Borcea (1936), membru corespondent al Acade-
miei Române 

31 iul. – 155 de ani de la naşterea astronautului Nicolae 

Coculescu (1866) 

31 iul. – 135 de ani de la moartea compozitorului maghiar 
Franz Liszt (1886) 
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31 iul. – 125 de ani de la nașterea juristului și istoricului  
George Fotino (1896), membru corespondent al Aca-
demiei Române 

31 iul. – 35 de ani de la moartea Patriarhului ortodox Iustin 

Moisescu (1986) 

 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Itinerarii de vacanţă” – expoziţie de carte cu caracter enciclo-

pedic şi ghiduri turistice realizată la Serviciul împrumut 
carte pentru copii şi tineret  – 1 iulie 

Octavian Paler, un nume de rezonanță în istoria eseisticii românești 
– 95 de ani de la nașterea scriitorului, jurnalistului și 
omului politic (1926), – vitrină de carte realizată de 
Secţia împrumut carte pentru adulţi  – 2 iulie 

Opera lui Octavian Paler – 95 de ani de la nașterea scriitorului, 
jurnalistului, și omului politic Octavian Paler (1926)  
– expoziție de carte realizată la Serviciul săli de lectură  

  – 2 iulie 

60 de ani de la moartea scriitorului american Ernest Hemingway 
(1961), expoziţie de carte realizată la Compartimentul 
Britannica și American Corner  – 2 iulie 

„Mari fabulişti ai lumii: Jean de La Fontaine” – vitrină de carte 
realizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tine-
ret, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la naşterea poetu-
lui şi fabulistului francez Jean de La Fontaine  – 8 iulie 

Nikola Tesla, stăpânul fulgerelor – 165 de ani de la nașterea in-
ventatorului sârbo–american (1856), – vitrină de carte re-
alizată de Secţia împrumut carte pentru adulţi  

  – 10 iulie  
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„Autorul «celei mai mari opere de ficţiune a tuturor timpurilor până 
în ziua de azi» (W.S. Maugham), un roman cu peste 2.000 de 
personaje...” – 150 de ani de la naşterea scriitorului 
francez Marcel Proust (1871), – vitrină de carte realizată 
de Secţia Multiculturalia  – 10 iulie 

Ziua Naţională a Franţei – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul sală de lectură Periodice  – 14 iulie 

55 de ani de la moartea folcloristului Ion Mușlea – vitrină de carte, 
realizată de Compartimentul colecții speciale  – 27 iulie 

Profesorul Eugen Coșeriu – prințul științei lingvistice – 100 de ani 
de la nașterea lingvistului Eugen Coșeriu (1921) – vitrină 
de carte realizată la Serviciul săli de lectură  – 27 iulie 

280 de ani de la moartea compozitorului şi violonistului italian An-
tonio Vivaldi (1741), – expoziţie de materiale audio–video 
realizată la Compartimentul Multimedia  – 28 iulie 

 
  

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare  
Colecția de instrumente muzicale „Iosif HERȚEA” 
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AUGUST 

 

  1 aug. – 105  ani de la naşterea poetului maramureşean Victor 

Ilieşiu (1916) 

  2 aug. – 200 de ani de la nașterea scriitorului, folcloristului, 
omului politic și diplomatului Vasile Alecsandri 
(1821), membru fondator al Academiei Române 

  2 aug. – 130 de ani de la naşterea compozitorului Mihail Jora 
(1891) 

  2 aug. – 100 de ani de la moartea tenorului italian Enrico  

Caruso (1921) 

  2 aug. – 90 de ani de la moartea juristului Ștefan Gh.  
Longinescu (1931), membru corespondent al Aca-
demiei Române 

  2 aug. – 70 de ani de la naşterea actorului Marcel Iureş (1951) 

  2 aug. – 5 ani de la moartea fizicianului Ioan Baltag (2016), 
membru corespondent al Academiei Române 

  3 aug. – 95 de ani de la nașterea lingvistului, filologului și 
istoricului literar Neculai Alexandru Ursu (1926), 
membru corespondent al Academiei Române 

  3 aug. – 60 de ani de la moartea muzicologului George  

Breazul (1961) 

  4 aug. – 155 de ani de la nașterea generalului și omului politic 
Gheorghe Mărdărescu (1866), membru post-mortem 
al Academiei Române 

  4 aug. – 120 de ani de la naşterea trompetistului american de 
jazz Louis Armstrong (1901) 
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  5 aug. – 100 de ani de la naşterea profesorului şi scriitorului 
Valentin Beregic (1921) 

  5 aug. – 40 de ani de la moartea violonistului şi dirijorului 
Jean Bobescu (1981) 

  6 aug. – 370 de ani de la naşterea prozatorului francez  
François Fénelon (1651) 

  6 aug. – 140 de ani de la naşterea bacteriologului scoţian  
Sir Alexander Fleming (1881) 

  6 aug. – 95 de ani de la moartea matematicianului Constantin 

Climescu (1926), membru corespondent al Acade-
miei Române 

  6 aug. – 80 de ani de la naşterea scriitorului Cezar Ivănescu 
(1941) 

  7 aug. – 110 ani de la moartea lui Gheorghe (Badea) Cârţan 
(1911) 

  7 aug. – 70 de ani de la nașterea economistului Lucian Liviu 

Albu (1951), membru titular al Academiei Române 

  7 aug. – 60 de ani de la moartea inginerului Tudor A.  

Tănăsescu (1961), membru corespondent al Acade-
miei Române 

  8 aug. – 90 de ani de la naşterea dramaturgului, publicistului 
şi prozatorului Paul Anghel (1931) 

  8 aug. – 75 de ani de la naşterea criticului de artă băimărean 
Gheorghe Vida (1946) 

  9 aug. – 420 de ani de la asasinarea lui Mihai Viteazul (1601) 

  9 aug. – 245 de ani de la naşterea fizicianului italian Amedeo 
Avogadro (1776) 

  9 aug. – 125 de ani de la naşterea psihologului, logicianului şi 
filosofului elveţian Jean Piaget (1896) 
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  9 aug. – 30 de ani de la moartea scriitoarei şi pianistei Cella 

Delavrancea (1991) 

10 aug. – 125 de ani de la moartea inginerului german Otto 

Lilienthal (1896) 

10 aug. – 70 de ani de la nașterea geologului Ioan I. Bucur 
(1951), membru titular al Academiei Române 

11 aug. – 565 de ani de la moartea lui Iancu de Hunedoara 
(1456) 

11 aug. – 130 de ani de la nașterea istoricului Constantin  

Marinescu (1891), membru corespondent al Acade-
miei Române 

11 aug. – 60 de ani de la moartea poetului și matematicianului 
Ion Barbu (1961), membru post–mortem al Acade-
miei Române 

12 aug. – Ziua Internaţională a Tineretului 

12 aug. – 205 ani de la nașterea economistului, matematicianu-
lui, diplomatului și omului politic Ion Ghica (1816), 
membru titular al Academiei Române 

12 aug. – 140 de ani de la naşterea regizorului american Cecil 

B. De Mille (1881) 

12 aug. – 85 de ani de la nașterea matematicianului Marius 

Iosifescu (1936), membru titular al Academiei  
Române 

13 aug. – 630 de ani de la ridicarea la rangul de stavropighie a 
Mănăstirii Sf. Arhanghel Mihail din Perii Maramu-
reşului (1391) 

13 aug. – 95 de ani de la naşterea politicianului cubanez Fidel 
Castro (1926) 
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14 aug. – 130 de ani de la nașterea muzicianului, compozitoru-
lui și dirijorului Mihail Jora (1891), membru titular 
al Academiei Române 

14 aug. – 110 ani de la nașterea inginerului agronom Emil  

Alexandru Negruțiu (1911), membru corespondent 
al Academiei Române 

14 aug. – 65 de ani de la moartea scriitorului german Bertolt 

Brecht (1956) 

14 aug. – 25 de ani de la moartea dirijorului şi compozitorului 
Sergiu Celibidache (1996) 

15 aug. – Ziua Marinei Române 

15 aug. – 250 de ani de la naşterea scriitorului scoţian Walter 

Scott (1771) 

15 aug. – 125 de ani de la naşterea regizorului Sică  

Alexandrescu (1896) 

15 aug. – 85 de ani de la nașterea biologului și oceanografului 
Marian Traian Gomoiu (1936), membru titular al 
Academiei Române 

16 aug. – 145 de ani de la nașterea istoricului și omului politic 
Ion I. Nistor (1876), membru titular al Academiei 
Române 

16 aug. – 130 de ani de la nașterea istoricului Scarlat Lambrino 
(1891), membru corespondent al Academiei Române 

16 aug. – 100 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
Ovid S. Crohmălniceanu (1921) 

16 aug. – 90 de ani de la moartea paleontologului, geologului 
și profesorului universitar Sabba Ștefănescu (1931), 
membru corespondent al Academiei Române 

16 aug. – 65 de ani de la moartea pictorului Theodor Pallady 
(1956), membru post–mortem al Academiei Române 
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18 aug. – 85 de ani de la naşterea actorului american Robert 

Redford (1936) 

19 aug. – 140 de ani de la nașterea compozitorului, violonistu-
lui, pianistului și dirijorului George Enescu (1881), 
membru titular al Academiei Române 

19 aug. – 135 de ani de la nașterea inginerului Gheorghe  
Nicolau (1886), membru titular al Academiei  
Române 

19 aug. – 120 de ani de la nașterea inginerului electronist  
Ștefan Nădășan (1901), membru titular al Academiei 
Române 

19 aug. – 80 de ani de la nașterea inginerului chimist Mircea 

Desideriu Banciu (1941), membru titular al Acade-
miei Române 

19 aug. – 75 de ani de la naşterea politicianului american Bill 

Clinton (1946) 

19 aug. – 20 de ani de la moartea lingvistului și profesorului 
universitar Emanuel Kant Vasiliu (2001), membru 
titular al Academiei Române 

20 aug. – 120 de ani de la naşterea poetului italian Salvatore 

Quasimodo (1901) 

21 aug. – 80 de ani de la naşterea actriţei Ilinca Tomoroveanu 
(1941) 

21 aug. – 30 de ani de la moartea poetului, publicistului și tra-
ducătorului Eugen Jebeleanu (1991), membru titular 
al Academiei Române 

21 aug. – 10 ani de la moartea filosofului și omului politic 
Constantin Ionescu Gulian (2011), membru titular al 
Academiei Române 
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22 aug. – 80 de ani de la naşterea scriitorului maramureşean 
Victor Tecar (1941) 

22 aug. – 40 de ani de la moartea scriitorului Saşa Pană (1981) 

23 aug. – 140 de ani de la nașterea juristului Constantin C.  

Stoicescu (1881), membru corespondent al Academiei 
Române 

23 aug. – 115 ani de la nașterea psihologului Alexandru Roșca 
(1906), membru titular al Academiei Române 

23 aug. – 100 de ani de la moartea diplomatului, istoricului și 
publicistului Gheorghe Bengescu (1921), membru  
titular al Academiei Române 

23 aug. – 95 de ani de la moartea actorului american Rudolph 

Valentino (1926) 

24 aug. – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar  
Nicolae Felecan (1941) 

25 aug. – 245 de ani de la moartea filosofului şi istoriografului 
englez David Hume (1776) 

25 aug. – 85 de ani de la naşterea actorului Sebastian Papaiani 
(1936) 

26 aug. – 145 de ani de la nașterea medicului Marius Sturza 
(1876), membru de onoare al Academiei Române 

26 aug. – 135 de ani de la nașterea medicului și scriitorului 
Alexandru D. Rădulescu (1886), membru titular al 
Academiei Române 

26 aug. – 75 de ani de la naşterea filologului maramureşean 
Adrian Teodor Mandric (1946) 

27 aug. – 445 de ani de la moartea pictorului italian Tiţian 
(1576) 
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27 aug. – 150 de ani de la naşterea scriitorului american  
Theodore Dreiser (1871) 

28 aug. – 205 ani de la nașterea botanistului Florian Porcius 
(1816), membru titular al Academiei Române 

28 aug. – 85 de ani de la nașterea matematicianului și cercetă-
torului Ioan A. Rus (1936), membru de onoare al 
Academiei Române 

29 aug. – 50 de ani de la moartea juristului Anibal Teodorescu 
(1971), membru corespondent al Academiei Române 

30 aug. – 210 ani de la naşterea scriitorului francez Théophille 

Gautier (1811) 

30 aug. – 150 de ani de la naşterea fizicianului neozeelandez 
Ernest Rutherford (1871) 

30 aug. – 130 de ani de la moartea fizicianului, chimistului și 
matematicianului Emanoil Bacaloglu (1891),  
membru titular al Academiei Române 

31 aug. – Ziua Limbii Române 

31 aug. – 210 ani de la moartea navigatorului şi exploratorului 
francez Louis Antoine de Bougainville (1811) 

 

 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 

120 de ani de la naşterea trompetistului american de jazz Louis 

Armstrong (1901), – expoziţie de materiale audio-video 

realizată la Compartimentul Multimedia  – 4 august 

 
Un geniu național și un erou martir: Mihai Viteazul – 420 de ani 

de la asasinarea boierului muntean, domn al Munteniei, 
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Moldovei și Transilvaniei, – vitrină de carte realizată de 
Secţia împrumut carte pentru adulţi  – 9 august 

 
420 de ani de la asasinarea lui Mihai Viteazul (1601) – expoziţie de 

reviste realizată de Compartimentul sală de lectură  

Periodice  – 9 august 

 Primul autor de limbă engleză care a avut o carieră internațională 
încă din timpul vieții – 250 de ani de la naşterea 
scriitorului scoţian Sir Walter Scott (1771), – vitrină de 
carte realizată de Secţia Multiculturalia  – 15 august  

 
George Enescu în memoria timpului – 140 de la nașterea 

compozitorului George Enescu (1881) – expoziție de 
carte realizată la Serviciul săli de lectură  – 19 august 

 
Președinți americani: 75 de ani de la naşterea politicianului ameri-

can Bill Clinton (1946), – expoziţie de carte realizată la 

Compartimentul Britannica și American Corner  

  – 19 august 

Limba română, „Cântarea Cântărilor” neamului românesc – Ziua 
Limbii Române, – vitrină de carte realizată de Secţia 
împrumut carte pentru adulţi  – 31 august 

 
Ziua Limbii Române – Limba română – manuale de altădată – vitri-

nă de carte, realizată de Compartimentul colecții speciale  

  – 31 august 

Ziua Limbii Române – expoziţie de reviste realizată de Compar-
timentul sală de lectură Periodice  – 31 august 
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SEPTEMBRIE 
 

  2 sept. – 190 de ani de la nașterea folcloristului și avocatului 
Simeon Mangiuca (1831), membru de onoare al 
Academiei Române 

  2 sept. – 25 de ani de la moartea filologului, istoricului literar 
și publicistului Jean Livescu (1996), membru cores-
pondent al Academiei Române 

  2 sept. – 20 de ani de la moartea medicului sud-african 
Christiaan Barnard (2001)   

  3 sept. – 475 de ani de la moartea domnitorului Petru Rareş 
(1546) 

  3 sept. – 50 de ani de la moartea botanistului, profesorului uni-
versitar și preotului greco-catolic Alexandru Borza 
(1971), membru post–mortem al Academiei Române 

  3 sept. – 30 de ani de la moartea actriţei Elvira Godeanu 
(1991) 

  4 sept. – 140 de ani de la naşterea poetului George Bacovia 
(1881) 

  4 sept. – 70 de ani de la naşterea economistului şi politicianu-
lui maramureşean Gheorghe Brânzei (1951) 

  5 sept. – 230 de ani de la naşterea compozitorului german 
Giacomo Meyerbeer (1791) 

  5 sept. – 100 de ani de la naşterea eseistului, criticului şi teore-
ticianului literar Adrian Marino (1921) 

  5 sept. – 90 de ani de la naşterea actorului Constantin  

Codrescu (1931) 

  6 sept. – 255 de ani de la naşterea fizicianului, chimistului şi 
naturalistului englez John Dalton (1766) 
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  6 sept. – 15 ani de la moartea istoricului și genealogistului 
Paul Cernovodeanu (2006), membru de onoare al 
Academiei Române 

  7 sept. – 205 ani de la naşterea omului politic Lascăr Rosetti 
(1816) 

  7 sept. – 110 ani de la naşterea politicianului bulgar Todor 
Jivkov (1916) 

  7 sept. – 20 de ani de la moartea istoricului Pompiliu Teodor 
(2001), membru corespondent al Academiei Române 

  8 sept. – Ziua Petrolistului din România 

  8 sept. – Ziua Internaţională a Alfabetizării 

  8 sept. – 180 de ani de la naşterea compozitorului ceh 
Antonín Dvořák (1841) 

  8 sept. – 165 de ani de la naşterea scriitorului, bibliotecarului, 
bibliografului şi bibliologului Ion Bianu (1856) 

  8 sept. – 165 de ani de la nașterea filologului, bibliografului și 
bibliotecarului Ioan Bianu (1856), membru titular și 
președinte al Academiei Române 

  8 sept. – 110 ani de la naşterea cântăreţei şi compozitoarei 
Mia Braia (1911) 

  8 sept. – 95 de ani de la nașterea istoricului sătmărean Gavril 

Ștrempel (1926), membru de onoare al Academiei 
Române 

  9 sept. – 125 de ani de la moartea actorului şi dramaturgului 
Matei Millo (1896) 

  9 sept. – 120 de ani de la moartea pictorului şi litografului 
francez Henri de Toulouse–Lautrec (1901) 

  9 sept. – 45 de ani de la naşterea omului politic chinez Mao 

Zedong (1976) 
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  9 sept. – 55 de ani de la moartea matematicianului Octav  

Mayer (1966), membru titular al Academiei Române 

  9 sept. – 30 de ani de la moartea antropologului, etnografului, 
memorialistului și sociologului Henri H. Stahl 
(1991), membru titular al Academiei Române 

11 sept. – 50 de ani de la moartea istoricului Nicolae Bănescu 
(1971), membru titular al Academiei Române 

11 sept. – 50 de ani de la moartea politicianului rus Nikita 

Hruşciov (1971) 

12 sept. – 165 de ani de la nașterea juristului Victor Râmniceanu 
(1856), membru de onoare al Academiei Române 

12 sept. – 100 de ani de la naşterea scriitorului polonez 
Stanisław Lem (1921) 

12 sept. – 70 de ani de la naşterea epigramistei Viorica 

Găinariu (1951) 

13 sept. – Ziua Pompierilor din România 

13 sept. – 420 ani de la naşterea pictorului flamand Jan  
Brueghel cel Tânăr (1601) 

13 sept. – 120 de ani de la nașterea medicului Nicolae  

Nestorescu (1901), membru corespondent al Acade-
miei Române 

14 sept. – Ziua Inginerului din România 

14 sept. – 700 de ani de la moartea poetului italian Dante  

Alighieri (1321) 

14 sept. – 205 ani de la nașterea traducătorului și omului poli-
tic Grigore Grădișteanu (1816), membru de onoare 
al Academiei Române 

14 sept. – 170 de ani de la moartea scriitorului american James 

Fenimore Cooper (1851) 
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14 sept. – 145 de ani de la nașterea istoricului și omului politic 
Alexandru I. Lapedatu (1876), membru titular al 
Academiei Române 

14 sept. – 145 de ani de la nașterea economistului și omului 
politic Ion I. Lapedatu (1876), membru de onoare al 
Academiei Române 

14 sept. – 15 ani de la moartea politicianului şi analistului  
politic Siviu Brucan (2006) 

15 sept. – 500 de ani de la moartea domnitorului Neagoe  

Basarab (1521) 

15 sept. – 120 de ani de la naşterea omului de ştiinţă, ingineru-
lui electromecanic şi constructorului de avioane Elie 

Carafoli (1901) 

15 sept. – 110 ani de la naşterea poetului şi prozatorului Emil 

Botta (1911) 

15 sept. – 100 de ani de la nașterea zoologului și biogeografului 
Petre Mihai Bănărescu (1921), membru titular al 
Academiei Române 

15 sept. – 75 de ani de la naşterea inginerului maramureşean 
Liviu Petrean (1946) 

16 sept. – 285 de ani de la moartea fizicianului german Gabriel 

Daniel Fahrenheit (1736) 

16 sept. – 140 de ani de la nașterea scriitorului George Bacovia 
(1881), membru post–mortem al Academiei Române 

16 sept. – 105 ani de la nașterea inginerului agronom David 

Davidescu (1916), membru titular al Academiei  
Române 

16 sept. – 95 de ani de la nașterea juristului băimărean Ioan 

Ceterchi (1926), membru corespondent al Academiei 
Române 



73 CALENDAR  2021  CULTURAL  

 

 

17 sept. – 165 de ani de la nașterea rabinului, filologului, istori-
cului literar, publicistului și folcloristului Moses 

Gaster (1856), membru de onoare al Academiei  
Române 

17 sept. – 140 de ani de la naşterea poetului George Bacovia 
(1881) 

17 sept. – 75 de ani de la moartea inginerului și matematicia-
nului Ion Ionescu–Bizeț (1946), membru corespon-
dent al Academiei Române 

18 sept. – 190 de ani de la moartea poetului Vasile Cârlova 

(1831) 

18 sept. – 125 de ani de la moartea agronomului și omului poli-
tic Ștefan Gonata (1896), membru fondator al  
Academiei Române 

19 sept. – Ziua Europeană a Patrimoniului 

19 sept. – 135 de ani de la nașterea inginerului și omului politic 
Nicolae Profiri (1896), membru titular al Academiei 
Române 

19 sept. – 110 ani de la naşterea romancierului britanic  
William Golding (1911) 

19 sept. – 95 de ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului 
băimărean Vasiliu Becea (1926) 

19 sept. – 60 de ani de la moartea actriţei de teatru Lucia  

Sturdza–Bulandra (1961) 

20 sept. – 155 de ani de la nașterea poetului, traducătorului, 
lingvistului și publicistului George Coșbuc (1866), 
membru titular al Academiei Române 

20 sept. – 35 de ani de la moartea lingvistului și filologului 
Iorgu Iordan (1986), membru titular și vicepreședin-
te al Academiei Române 
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21 sept. – 265 de ani de la naşterea inginerului scoţian John 

Loudon McAdam (1756) 

21 sept. – 155 de ani de la naşterea scriitorului, istoricului şi 
sociologului englez Herbert George Wells (1866) 

21 sept. – 90 de ani de la naşterea actorului american Larry 

Hagman (1931) 

21 sept. – 60 de ani de la moartea poetei Claudia Millian 
(1961) 

22 sept. – 230 de ani de la naşterea chimistului şi fizicianului 
englez Michael Faraday (1791) 

22 sept. – 190 de ani de la nașterea geologului și paleontologu-
lui Grigore Cobălcescu (1831), membru titular al 
Academiei Române 

23 sept. – 95 de ani de la apariţia ziarului „Baia Mare” (1926) 

23 sept. – 80 de ani de la naşterea cântăreţei de muzică populară 
Sofia Vicoveanca (1941) 

23 sept. – 70 de ani de la nașterea biologului Octavian Popescu 
(1951), membru titular al Academiei Române 

24 sept. – 480 de ani de la moartea medicului şi naturalistului 
elveţian Paracelsus (1541) 

24 sept. – 105 ani de la naşterea compozitorului Aurel 

Giroveanu (1916) 

24 sept. – 85 de ani de la nașterea matematicianului Ioan 

Cuculescu (1936), membru corespondent al Acade-
miei Române 

24 sept. – 80 de ani de la naşterea jurnalistei şi scriitoarei Lucia 
Hossu–Longin (1941) 

25 sept. – 140 de ani de la naşterea poetului Panait Cerna 
(1881) 
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25 sept. – 115 ani de la naşterea compozitorului şi pianistului 
rus Dmitri Şostakovici (1906) 

25 sept. – 85 de ani de la naşterea interpretei de muzică  
populară Ileana Sărăroiu (1936) 

26 sept. – 25 de ani de la moartea politicianului Nicu Ceauşescu 
(1996) 

26 sept. – Ziua Europeană a Limbilor 

26 sept. – 230 de ani de la naşterea pictorului şi litografului 
francez Théodore Géricault (1791) 

26 sept. – 195 de ani de la nașterea omului politic, îndru-
mătorului cultural, profesorului și publicistului 
Alexandru Roman (1826), membru fondator al 
Academiei Române 

27 sept. – Ziua Mondială a Turismului 

27 sept. – 420 ani de la naşterea regelui francez Ludovic al 

XIII-lea (1601) 

27 sept. – 305  ani de la moartea mitropolitului ortodox Antim 
Ivireanul (1716) 

27 sept. – 150 de ani de la naşterea scriitoarei italiene Grazia 

Deledda (1871) 

28 sept. – Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti 

28 sept. – 180 de ani de la naşterea omului politic francez 
Georges Clemenceau (1841) 

28 sept. – 160 de ani de la nașterea entomologului Aristide  

Caradja (1861), membru titular al Academiei Române 

28 sept. – 145 de ani de la moartea scriitorului şi omului politic 
Costache Negri (1876) 
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28 sept. – 100 de ani de la moartea publicistului și omului poli-
tic Petru Grădișteanu (1921), membru de onoare al 
Academiei Române 

28 sept. – 130 de ani de la moartea scriitorului american 
Herman Melville (1891) 

28 sept. – 70 de ani de la moartea filosofului și omului politic 
Petre P. Negulescu (1951), membru titular al  
Academiei Române 

28 sept. – 15 ani de la moartea scriitorului Virgil Ierunca 
(2006) 

29 sept. – Ziua Mondială a Inimii 

29 sept. – 450 de ani de la naşterea pictorului italian Caravag-

gio (1571) 

29 sept. – 120 de ani de la naşterea fizicianului italiano-
american Enrico Fermi (1901) 

29 sept. – 85 de ani de la naşterea politicianului italian Silvio 

Berlusconi (1936) 

29 sept. – 20 de ani de la moartea scriitorului Gelu Naum 
(2001) 

30 sept. – 90 de ani de la naşterea actorului Dem Rădulescu 
(1931) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
George Bacovia, cel mai important poet simbolist român – 140 de 

ani de la naşterea poetului, – vitrină de carte realizată de 
Secția împrumut carte pentru adulţi  – 4 septembrie 

 
„Adrian Marino: ideocriticul impenitent” – 100 de ani de la 

nașterea eseistului, criticului Adrian Marino – expoziție 
de carte realizată la Serviciul săli de lectură  

  – 5 septembrie 
 
165 de ani de la nașterea acad. Ion Bianu – creatorul școlii româneşti 

de biblioteconomie şi bibliografie – vitrină de carte, realizată 
de Compartimentul colecții speciale  – 8 septembrie 

 
Ziua Pompierilor din România – expoziţie de reviste realizată de 

Compartimentul sală de lectură Periodice   
  – 13 septembrie 
 
Divina comedie a vieții și a limbajului ce sunt mereu fascinante și 

interpretabile – 700 de ani de la moartea poetului italian 
Dante Alighieri (1321), – vitrină de carte realizată de 
Secția Multiculturalia  – 14 septembrie 

 
„Valori ale culturii naţionale: George Coşbuc” – expoziţie de carte 

realizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tine-
ret, cu ocazia împlinirii a 155 de ani de la naşterea poetu-
lui  – 22 septembrie 

 
95 de ani de la apariția ziarului „Baia Mare” – expoziție documen-

tară, realizată de Compartimentul colecții speciale  
  – 23 septembrie 
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115 ani de la naşterea compozitorului şi pianistului rus Dimitri 
Şostakovici (1906), – expoziţie de materiale audio-video 
realizată la Compartimentul Multimedia  

  – 25 septembrie 
 
25 de ani de la moartea politicianului Nicu Ceauşescu (1996)  

– expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală 
de lectură Periodice  – 26 septembrie 

 
Virgil Ierunca, unul dintre reprezentanţii de seamă ai exilului 

românesc în perioada comunistă – 15 ani de la moartea 
scriitorului, vitrină de carte realizată de Secţia împrumut 
carte pentru adulţi  – 28 septembrie 

 
Gellu Naum, poet reprezentativ al postmodernismului – 20 de ani 

de la moartea scriitorului Gellu Naum – expoziție de 
carte realizată la Serviciul săli de lectură – 29 septembrie 

 
Ziua Mondială a Inimii – expoziţie de reviste realizată de 

Compartimentul sală de lectură Periodice  
  – 29 septembrie 
 
 
  

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare  
Colecția de instrumente muzicale „Iosif HERȚEA” 
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OCTOMBRIE 

 

  1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii 

  1 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă 

  1 oct. – 75 de ani de la naşterea actriţei Coca Bloos (1946) 

  1 oct. – 65 de ani de la naşterea scriitorului şi jurnalistului 
Cristian Tudor Popescu (1956) 

  1 oct. – 60 de ani de la înfiinţarea Institutului Pedagogic de  
3 ani din Baia Mare (1961) 

  2 oct. – 165 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului 
Révay Karoly (1856) 

  2 oct. – 155 de ani de la nașterea istoricului Gheorghe Popa–
Lisseanu (1866), membru corespondent al Academiei 
Române 

  2 oct. – 110 ani de la naşterea poetului Miron Radu  

Paraschivescu (1911) 

  3 oct. – Ziua Naţională a Germaniei 

  3 oct. – 795 de ani de la moartea Sfântului Francisc de Assisi 
(1226) 

  3 oct. – 65 de ani de la nașterea inginerului Dorel Banabic 
(1956), membru titular al Academiei Române 

  3 oct. – 55 de ani de la naşterea ziaristului băimărean Dorin 

Ştef (1966) 

  4 oct. – 140 de ani de la nașterea inventatorului și inginerului 
George (Gogu) Constantinescu (1881), membru de 
onoare al Academiei Române 
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  4 oct. – 10 ani de la moartea medicului chirurg și profesorului 
universitar Mircea Olteanu (2011), membru de 
onoare al Academiei Române 

  5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor 

  5 oct. – 140 de ani de la nașterea istoricului literar și publicis-
tului Barbu Lăzăreanu (1881), membru titular al 
Academiei Române 

  5 oct. – 85 de ani de la naşterea scriitorului şi politicianului 
ceh Václav Havel (1936) 

  6 oct. – 65 de ani de la moartea chimistului și farmacistului 
Constantin N. Ionescu (1956), membru corespon-
dent al Academiei Române 

  6 oct. – 40 de ani de la moartea omului politic egiptean 
Anwar Sadat (1981) 

  7 oct. – 75 de ani de la moartea filologului şi folcloristului 
Emanoil Bucuţa (1946) 

  8 oct. – 165 de ani de la nașterea folcloristului și istoricului 
Dimitrie Dan (1856), membru corespondent al  
Academiei Române 

  8 oct. – 165 de ani de la nașterea juristului, criticului literar și 
publicistului Petru Th. Missir (1856), membru de 
onoare al Academiei Române 

  8 oct. – 140 de ani de la nașterea lingvistului și filologului 
Vasile Bogrea (1881), membru corespondent al  
Academiei Române 

  8 oct. –  100 de ani de la naşterea profesorului universitar 
Gheorghe Pop (1921) 

  9 oct. – Ziua Mondială a Poştei 
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  9 oct. – 90 de ani de la moartea mitropolitului ortodox  
Atanasie Mironescu (1931), membru de onoare al 
Academiei Române 

  9 oct. – 70 de ani de la nașterea inginerului Sergiu Nedevschi 
(1951), membru corespondent al Academiei Române 

10 oct. – 290 de ani de la naşterea fizicianului şi chimistului 
englez Henry Cavendish (1731) 

10 oct. – 160 de ani de la naşterea savantului şi exploratorului 
norvegian Fridtjof Nansen (1861) 

10 oct. – 155 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului 
Nicolae Vermont (1866) 

10 oct. – 115 ani de la nașterea entomologului Constantin  

Manolache (1906), membru corespondent al Acade-
miei Române 

10 oct. – 90 de ani de la moartea inginerului constructor și pe-
dagogului Elie Radu (1931), membru de onoare al 
Academiei Române 

11 oct. – 10 ani de la moartea omului politic Ion Diaconescu 
(2011) 

12 oct. – Ziua Hispanităţii 

12 oct. – 125 de ani de la naşterea scriitorului italian Eugenio 

Montale (1896) 

13 oct. – 100 de ani de la naşterea actorului şi cântăreţului 
francez Yves Montand (1921) 

13 oct. – 35 de ani de la moartea sculptorului George Apostu 
(1986) 

14 oct. – Ziua Internaţională a Standardizării 

14 oct. – 90 de ani de la nașterea sociologului Mihail M.  

Cernea (1931), membru titular al Academiei Române 
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15 oct. – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor 

15 oct. – 75 de ani de la moartea politicianului german  
Hermann Göring (1946) 

16 oct. – Ziua Mondială a Alimentaţiei 

16 oct. – 135 de ani de la naşterea omului politic israelian  
David Ben Gurion (1886) 

16 oct. – 135 de ani de la moartea medicului Gheorghe A.  

Polizu (1886), membru de onoare al Academiei  
Române 

16 oct. – 115 ani de la naşterea scriitorului italian Dino Buzzati 
(1906) 

16 oct. – 100 de ani de la moartea folcloristului Tudor Pamfile 
(1921) 

18 oct. – 90 de ani de la moartea inventatorului american 
Thomas Alva Edison (1931) 

18 oct. – 35 de ani de la moartea poetului şi pictorului  
Gheorghe Chivu (1986) 

18 oct. – 10 ani de la moartea dramaturgului Paul Everac 
(2011) 

19 oct. – 135 de ani de la nașterea istoricului Romulus Cândea 
(1886), membru corespondent al Academiei Române 

19 oct. – 95 de ani de la moartea bacteriologului și microbiolo-
gului Victor Babeș (1926), membru titular al Acade-
miei Române 

19 oct. – 85 de ani de la moartea pictorului italian Tasso 

Marchini (1936) 

19 oct. – 70 de ani de la naşterea poetului maramureşean 
Echim Vancea (1951)  
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19 oct. – 60 de ani de la moartea romancierului, nuvelistului, 
eseistului, traducătorului, poetului și omului politic 
Mihail Sadoveanu (1961), membru titular al Aca-
demiei Române 

19 oct. – 40 de ani de la moartea juristului Traian Ionașcu 
(1981), membru titular al Academiei Române 

19 oct. – 15 ani de la moartea actorului Ernest Maftei (2006) 

20 oct. – 75 de ani de la naşterea profesorului maramureşean 
Vasile Radu (1946) 

20 oct. – 10 ani de la moartea omului politic libanez Muammar 

al–Gaddafi (2011) 

21 oct. – 465 de ani de la moartea poetului şi prozatorului itali-
an Pietro Aretino (1556) 

21 oct. – 130 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
Perpessicius (1891) 

21 oct. – 85 de ani de la naşterea ziaristului şi scriitorului  
Vartan Arachelian (1936) 

22 oct. – 210 ani de la naşterea pianistului şi compozitorului 
maghiar Franz Liszt (1811) 

22 oct. – 175 de ani de la nașterea medicului, naturalistului și 
botanistului Dimitrie Brândză (1846), membru titu-
lar al Academiei Române 

22 oct. – 130 de ani de la nașterea istoricului și criticului literar, 
eseistului, folcloristului și poetului Dumitru S.  

Panaitescu (Perpessicius) (1891), membru titular al 
Academiei Române 

22 oct. – 115 ani de la moartea pictorului francez Paul Cézanne 
(1906) 
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22 oct. – 105 ani de la moartea folcloristului și istoricului 
literar Ion G. Sbiera (1916), membru fondator al 
Academiei Române 

23 oct. – 160 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii Transilvane 
pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 
Român (ASTRA) (1861) 

23 oct. – 65 de ani de la moartea pictorului și graficianului Jean 

Alexandru Steriadi (1956), membru titular al  
Academiei Române 

23 oct. – 15 ani de la moartea inginerului agronom Mircea D. 

Moțoc (2006), membru titular al Academiei Române 

24 oct. – Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite 

24 oct. – 420 ani de la moartea astronomului danez Tycho 
Brahe (1601) 

24 oct. – 75 de ani de la naşterea actriţei şi interpretei de muzi-
că uşoară Anda Călugăreanu (1946) 

25 oct. – Ziua Armatei Române 

25 oct. – 140 de ani de la naşterea pictorului, graficianului şi 
sculptorului Pablo Ruiz Picasso (1881) 

25 oct. – 115 ani de la moartea ziaristului și criticului literar 
Dimitrie August Laurian (1906), membru corespon-
dent al Academiei Române 

25 oct. – 100 de ani de la nașterea regelui Mihai I al României 
(1921), membru de onoare al Academiei Române 

25 oct. – 10 ani de la moartea regizorului, actorului, scenogra-
fului și profesorului universitar Liviu Ciulei (2011), 
membru corespondent al Academiei Române 

26 oct. – 120 de ani de la nașterea istoricului Constantin C. 

Giurescu (1901), membru titular al Academiei  
Române 
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26 oct. – 105 ani de la naşterea politicianului francez François 

Mitterrand (1916) 

27 oct. – 210 ani de la naşterea inventatorului şi industriaşului 
american Isaac Merrit Singer (1811) 

28 oct. – 90 de ani de la naşterea actorului Ilarion Ciobanu 
(1931) 

28 oct. – 40 de ani de la moartea zoologului, ecofizicologului și 
oceanografului Eugen A. Pora (1981), membru  
titular al Academiei Române 

28 oct. – 30 de ani de la moartea chimistului, profesorului uni-
versitar și omului politic Ilie G. Murgulescu (1991), 
membru titular al Academiei Române 

29 oct. – Ziua Internaţională a Internetului 

29 oct. – 365 de ani de la naşterea astronomului englez  
Edmund Halley (1656) 

29 oct. – 110 ani de la moartea jurnalistului şi editorului ameri-
can de origine maghiară Joseph Pulitzer (1911) 

30 oct. – 150 de ani de la naşterea poetului şi eseistului francez 
Paul Valéry (1871) 

30 oct. – 100 de ani de la nașterea juristului Paul Mircea  

Cosmovici (1921), membru titular al Academiei  
Române 

30 oct. – 15 ani de la moartea poetului şi ziaristului Vasile  

Radu Ghenceanu (2006) 

31 oct. – 175 de ani de la naşterea scriitorului italian Edmondo 

de Amicis (1846) 

31 oct. – 140 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar, 
teoretician al literaturii, sociolog al culturii, dramatur-
gului, romancierului și nuvelistului Eugen Lovinescu 
(1881), membru post-mortem al Academiei Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 
Ziua Internaţională a Muzicii, – expoziţie de materiale audio–

video realizată la Compartimentul Multimedia  
  – 1 octombrie 
 
Ziua Mondială a Profesorilor – expoziţie de reviste realizată de 

Compartimentul sală de lectură Periodice – 5 octombrie 
 
Pop Gheorghe – în slujba unei credințe – 100 de ani de la nașterea 

profesorului universitar Gheorghe Pop (1921) – vitrină 
de carte realizată la Serviciul săli de lectură  

  – 8 octombrie 
 
Frumusețea este mereu accesibilă pentru suflet și imaginație – Ziua 

Internațională a Nevăzătorilor, – vitrină de carte realiza-
tă de Secția Multiculturalia  – 15 octombrie 

 
 
Simbolistică şi mitologie în opera lui Tudor Pamfile, – 100 de ani de 

la moartea folcloristului, – vitrină de carte realizată de 
Secţia împrumut carte pentru adulţi  – 16 octombrie 

 
 
Mari folcloriști români: Tudor Pamfile – 100 de ani de la moarte  

– vitrină de carte, realizată de Compartimentul colecții 
speciale  – 16 octombrie 

 
Ziua Mondială a Alimentaţiei – expoziţie de reviste realizată de 

Compartimentul sală de lectură Periodice – 16 octombrie 
 



87 CALENDAR  2021  CULTURAL  

 

 

„Echim Vancea – portret restant, după o noapte albă” – 70 de ani 
de la nașterea poetului maramureșean Echim Vancea 
(1951) – vitrină de carte realizată la Serviciul săli de  
lectură   

  – 19 octombrie 
 
„Mari prozatori români: Mihail Sadoveanu” – expoziţie de carte 

realizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tine-
ret, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la moartea  
scriitorului   

  – 19 octombrie 
 
160 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii Transilvane pentru literatu-

ră  Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) 1861  
– expoziţie de reviste realizată de Compartimentul sală 
de lectură Periodice   

  – 23 octombrie 
 
100 de ani de la naşterea regelui Mihai I al României – expoziţie de 

reviste realizată de Compartimentul sală de lectură  
Periodice  – 25 octombrie 

 
– Ziua Internațională a Internetului, – expoziţie de materiale au-

dio-video realizată la Compartimentul Multimedia  
   
  – 29 octombrie 
 
In memoriam Vasile Radu Ghenceanu – 15 ani de la moartea 

poetului şi ziaristului. „[...] Mai exist, iată, mai sunt./ 
Anotimpurile încă/ Mai au nevoie de mine.”, – vitrină 
de carte realizată de Secţia împrumut carte pentru adulţi  

 
  – 30 octombrie 
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NOIEMBRIE 

 

  1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române 

  1 nov. – 385 de ani de la naşterea scriitorului, criticului literar 
şi teoreticianului francez Nicolas Boileau (1636) 

  1 nov. – 150 de ani de la naşterea scriitorului american  
Stephen Crane (1871) 

  1 nov. – 60 de ani de la moartea poetului Aron Cotruş (1961) 

  2 nov. – 205 ani de la moartea istoricului şi filologului  
Gheorghe Şincai (1816) 

  2 nov. – 135 de ani de la nașterea omului politic, diplomatului 
și avocatului Gheorghe Tătărescu (1886), membru 
de onoare al Academiei Române 

  2 nov. – 115 ani de la naşterea regizorului italian Luchino 

Visconti (1906) 

  2 nov. – 105 ani de la naşterea pictorului Paul Erdös (1916) 

  2 nov. – 105 ani de la naşterea prozatorului Laurenţiu Fulga 
(1916) 

  3 nov. – 220 ani de la naşterea compozitorului italian 
Vincenzo Belini (1801) 

  3 nov. – 155 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 
Traian Demetrescu (1866) 

  3 nov. – 120 ani de la naşterea scriitorului şi omului politic 
francez André Malraux (1901) 

  4 nov. – 270 de ani de la naşterea dramaturgului englez  
Richard Brinsley Sheridan (1751) 
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  4 nov. – 15 ani de la moartea fizicianului Vladimir Țopa 
(2006), membru corespondent al Academiei Române 

  5 nov. – 185 de ani de la nașterea naturalistului, medicului, 
pedagogului și omului politic Constantin Esarcu 
(1836), membru corespondent al Academiei Române 

  5 nov. – 75 de ani de la naşterea scriitorului Gavril Lachner 
(1946) 

  5 nov. – 65 de ani de la moartea actriţei Maria Filotti (1956) 

  6 nov. – 45 de ani de la moartea juristului şi omului politic 
Ilie Lazăr (1976) 

  7 nov. – 165 de ani de la nașterea istoricului Dimitrie Onciul 
(1856), membru titular al Academiei Române 

  7 nov. – 105 ani de la nașterea filosofului și eseistului  
Mihai Șora (1916), membru de onoare al Academi-
ei Române 

  7 nov. – 85 de ani de la nașterea informaticianului și ingineru-
lui Marius Guran (1936), membru de onoare al  
Academiei Române 

  8 nov. – 120 de ani de la naşterea liderului comunist Gheorghe 

Gheorghiu–Dej (1901) 

  8 nov. – 15 ani de la moartea dirijorului Iosif Conta (2006) 

  9 nov. – Ziua Internaţională de luptă împotriva rasismului 
şi antisemitismului 

  9 nov. – 120 de ani de la nașterea psihologului, esteticianului, 
istoricului literar și profesorului universitar Liviu 

Rusu (1901), membru post–mortem al Academiei 
Române 

  9 nov. – 105 ani de la moartea generalului Ioan Dragalina 
(1916), membru post–mortem al Academiei Române 
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10 nov. – 130 de ani de la moartea poetului francez Jean  

Arthur Rimbaud (1891) 

11 nov. – 185 de ani de la naşterea scriitorului rus Feodor M. 

Dostoievski (1821) 

11 nov. – 135 de ani de la nașterea scriitorului și traducătorului 
Cezar Papacostea (1886), membru corespondent al 
Academiei Române 

12 nov. – 155 de ani de la naşterea omului politic chinez Sun 

Yat–sen (1866) 

12 nov. – 60 de ani de la naşterea gimnastei Nadia Comăneci 

(1961) 

13 nov. – 190 de ani de la naşterea matematicianului şi  
fizicianului scoţian James Clerk Maxwell (1831) 

14 nov. – 305 ani de la moartea filosofului şi matematicianului 
german Gottfried Wilhelm von Leibniz (1716) 

14 nov. – 190 de ani de la moartea filosofului german Friedrich 

Hegel (1831) 

14 nov. – 150 de ani de la naşterea scriitorului Ilarie Chendi 

(1871) 

14 nov. – 145 de ani de la nașterea istoricului și arheologului 
Orest Tafrali (1876), membru corespondent al  
Academiei Române 

14 nov. – 110 ani de la nașterea inginerului agronom Nichifor 

Ceapoiu (1911), membru titular al Academiei Române  

14 nov. – 70 de ani de la nașterea inginerului, profesorului uni-
versitar și cercetătorului Horia Nicolai Teodorescu 
(1951), membru titular al Academiei Române 

14 nov. – 30 de ani de la moartea scriitorului Constantin  

Chiriţă (1991) 
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14 nov. – 20 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar 
Zigu Ornea (2001) 

15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor Întemniţaţi 

15 nov. – 145 de ani de la naşterea scriitoarei franceze de origi-
ne română Anna de Noailles (1876) 

15 nov. – 130 de ani de la naşterea feldmareşalului german 
Erwin Rommel (1891) 

15 nov. – 125 de ani de la nașterea fizicianului Horia Hulubei 
(1896), membru titular al Academiei Române 

15 nov. – 110 ani de la nașterea inginerului Dan Mateescu 
(1911), membru titular al Academiei Române 

15 nov. – 110 ani de la naşterea filologului Alexandru  

Ciorănescu (1911) 

15 nov. – 105 ani de la moartea scriitorului polonez Henryk 

Sienkiewicz (1916) 

15 nov. – 45 de ani de la moartea matematicianului Gheorghe 

Călugăreanu (1976), membru titular al Academiei 
Române 

15 nov. – 45 de ani de la moartea actorului Jean Gabin (1976) 

16 nov. – Ziua Internaţională a Toleranţei 

16 nov. – 205 ani de la naşterea poetului Andrei Mureşanu 
(1816) 

17 nov. – Ziua Internaţională a Studenţilor 

17 nov. – 95 de ani de la nașterea mitropolitului ortodox  
Antonie Plămădeală (1926), membru de onoare al  
Academiei Române 

17 nov. – 25 de ani de la moartea economistului și sociologului 
Roman Moldovan (1996), membru titular al Acade-
miei Române 
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18 nov. – 235 de ani de la naşterea compozitorului german 
Carl Maria von Weber (1786) 

18 nov. – 115 ani de la naşterea pictorului Corneliu Baba 
(1906) 

18 nov. – 15 ani de la moartea chimistului Ioan Alexandru 

Silberg (2006), membru corespondent al Academiei 
Române 

20 nov. – 165 de ani de la moartea matematicianului Farkas 

Bolyai (1856) 

20 nov. – 110 ani de la nașterea fizicianului Radu Grigorovici 
(1911), membru titular al Academiei Române 

20 nov. – 100 de ani de la naşterea scriitorului, criticului şi  
istoricului literar Dinu Pillat (1921) 

21 nov. – Ziua Internaţională a Filosofiei 

21 nov. – 105 ani de la moartea împăratului Franz Joseph al 

Austriei (1916) 

21 nov. – 85 de ani de la naşterea preotului şi publicistului 
maramureşean Viorel Thira (1936) 

21 nov. – 15 ani de la moartea preotului ortodox Gheorghe 

Calciu-Dumitreasa (2006) 

22 nov. – 120 de ani de la moartea lingvistului, bibliotecarului, 
heraldistului, jurnalistului, diplomatului și omului 
politic Vasile Alexandrescu Urechia (1901), membru 
fondator al Academiei Române 

22 nov. – 105 ani de la moartea scriitorului american Jack 

London (1916) 

23 nov. – 100 de ani de la nașterea episcopului ortodox mara-
mureșean Emilian Birdaș (1921), membru de onoare 
al Academiei Române 
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23 nov. – 80 de ani de la naşterea actorului italian Franco Nero 
(1941) 

23 nov. – 65 de ani de la moartea pictorul şi graficianul Jean 

Alexandru Steriadi (1956) 

23 nov. – 45 de ani de la moartea scriitorului şi omului politic 
francez André Malraux (1976) 

24 nov. – 225 de ani de la naşterea istoricului şi gânditorului 
sas Stephan Ludwig Roth (1796) 

24 nov. – 80 de ani de la naşterea actorului Emil Hossu (1941) 

24 nov. – 30 de ani de la moartea muzicianului şi compozitoru-
lui britanic Freddie Mercury (1991) 

25 nov. – 125 de ani de la naşterea actorului George Vraca 
(1896) 

25 nov. – 60 de ani de la moartea medicului Dumitru Combiescu 
(1961), membru titular al Academiei Române 

26 nov. – 185 de ani de la moartea inginerului scoţian John 

Loudon McAdam (1836) 

26 nov. – 120 ani de la naşterea scriitorului Mihail Drumeș 
(1901) 

26 nov. – 65 de ani de la moartea matematicianului Constantin 

C. Popovici (1956), membru de onoare al Academiei 
Române 

27 nov. – 320 de ani de la naşterea astronomului, fizicianului şi 
matematicianului suedez Anders Celsius (1701) 

27 nov. – 140 de ani de la nașterea istoricului, criticului de artă 
și colecționarului George Oprescu (1881), membru 
de onoare al Academiei Române 
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27 nov. – 95 de ani de la nașterea geologului Radu Alexandru 

Dimitrescu (1926), membru titular al Academiei 
Române 

28 nov. – 140 de ani de la naşterea scriitorului austriac Stefan 

Zweig (1881) 

28 nov. – 50 de ani de la moartea poetului Dimitrie Stelaru 
(1971) 

29 nov. – 35 de ani de la moartea actorului american Cary 

Grant (1986) 

30 nov. – 210 ani de la nașterea scriitorului și profesorului  
Alexandru Hâjdeu (1811), membru fondator al  
Academiei Române 

30 nov. – 115 ani de la moartea matematicianului Mendel 

Haimovici (1906), membru titular al Academiei  
Române 

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

 

Gavril Lachner (Gabi Lachner), un scriitor băimărean prolific, care 
își poartă cu ușurință romanele prin toate stările sufletești 
umane. – 75 de ani de la nașterea scriitorului, – vitrină de 
carte realizată de Secţia împrumut carte pentru adulţi  

 
  – 5 noiembrie 
 
150 de la nașterea scriitorului Ilarie Chendi – vitrină de carte, rea-

lizată de Compartimentul colecții speciale  

  – 14 noiembrie 
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„Hegel sau fenomenologia spiritului” – 190 de ani de la moartea 

filosofului Friedrich Hegel (1831) – expoziție de carte re-

alizată la Serviciul săli de lectură  – 14 noiembrie 

 

Ziua Internațională a Scriitorilor Întemnițați – Memoria 
Scriitorilor Întemnițați va rămâne în istorie ca o mărturie 
esențială a ororilor trăite într-o lume cu totul 
necunoscută nouă, celor de azi…, – expoziție de carte 
realizată de Secţia împrumut carte pentru adulţi  

  – 15 noiembrie 
 
Ziua Internaţională a Scriitorilor Întemniţaţi – expoziţie de reviste 

realizată de Compartimentul sală de lectură Periodice  

  –15 noiembrie 

 

Ziua Internaţională a Filosofiei – expoziţie de reviste realizată de 

Compartimentul sală de lectură Periodice  

  – 21 noiembrie 

 
„În romanele lui care au vrăjit generaţii, Natura neîmblânzită, 

transformă oameni în eroi, cu sau fără voia lor, în nesfârşita 
luptă pentru supravieţuire” – 105 ani de la moartea 
scriitorului american Jack London (1916), vitrină de carte 
realizată de Secţia Multiculturalia, pentru perioada 22 
noiembrie  – 11 decembrie 

 
30 de ani de la moartea muzicianului şi compozitorului britanic 

Freddie Mercury (1991), – expoziţie de materiale audio-

video realizată la Compartimentul Multimedia  

  – 24 noiembrie 
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DECEMBRIE 

 

  1 dec. – Ziua Naţională a României 

  1 dec. – Ziua mondială de combatere a SIDA 

  1 dec. – 155 de ani de la moartea geodezului englez George 

Everest (1866) 

  1 dec. – 90 de ani de la naşterea compozitorului şi pianistului 
Johnny Răducanu (1931) 

  1 dec. – 40 de ani de la moartea logicianului și filosofului  
Petre Botezatu (1981), membru post-mortem al  
Academiei Române  

  1 dec. – 10 ani de la moartea regizorului şi scenaristului  
Andrei Blaier (2011) 

  2 dec. – 155 de ani de la nașterea generalului Constantin 

Christescu (1866), membru post-mortem al Acade-
miei Române 

  3 dec. – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 

  3 dec. – 30 de ani de la moartea filosofului Petre Ţuţea (1991) 

  5 dec. – Ziua Internaţională a Voluntariatului 

  5 dec. – 230 de ani de la moartea compozitorului austriac 
Wolfgang Amadeus Mozart (1791) 

  5 dec. – 130 de ani de la naşterea sculptorului Oscar Han 
(1891) 

  5 dec. – 120 de ani de la naşterea regizorului şi scenaristului 
american Walt Disney (1901) 

  5 dec. – 95 de ani de la moartea pictorului francez Claude 

Monet (1926) 
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  5 dec. – 75 de ani de la naşterea tenorului spaniol José Carre-

ras (1946) 

  7 dec. – 160 de ani de la naşterea generalului francez Henri 

Berthelot (1861) 

  7 dec. – 85 de ani de la naşterea poetului maramureşean  
Mihai Cupcea (1936) 

  8 dec. – Ziua Constituţiei României 

  8 dec. – 145 de ani de la nașterea profesorului de istorie,  
arheologului și numismatului Constantin Moisil 
(1876), membru de onoare al Academiei Române 

  8 dec. – 145 de ani de la naşterea prozatoarei Hortensia 

Papadat–Bengescu (1876) 

  8 dec. – 70 de ani de la nașterea medicului Ioanel Sinescu 
(1951), membru titular al Academiei Române 

  9 dec. – 380 de ani de la moartea pictorului flamand Antoon 

van Dyck (1641) 

  9 dec. – 105 ani de la naşterea actorului american Kirk  
Douglas (1916) 

10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 

10 dec. – 170 de ani de la naşterea bibliotecarului american 
Melvil Dewey (1851) 

10 dec. – 165 de ani de la nașterea omului politic și generalului 
Constantin Hârjeu (1856), membru corespondent al 
Academiei Române 

10 dec. – 125 de ani de la moartea chimistului suedez Alfred 

Nobel (1896) 

10 dec. – 85 de ani de la moartea scriitorului italian Luigi  

Pirandello (1936) 
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11 dec. – 110 ani de la naşterea scriitorului egiptean Naghib 

Mahfuz (1911) 

11 dec. – 105 ani de la nașterea inginerului Gheorghe Buzdu-

gan (1916), membru titular al Academiei Române 

11 dec. – 10 ani de la moartea scriitorului Mihnea Gheorghiu 
(2011) 

11 dec. – 10 ani de la moartea poetei, traducătoarei şi 
politicianei Leonida Lari (2011) 

12 dec. – 200 de ani de la moartea domnitorului Scarlat Calli-

machi (1821) 

12 dec. – 200 de ani de la naşterea romancierului francez  
Gustave Flaubert (1821) 

12 dec. – 85 de ani de la naşterea publicistului şi prozatorului 
maramureşean Vasile Gaftone (1936) 

13 dec. – 205 ani de la naşterea inginerului şi inventatorului 
german Werner von Siemens (1816) 

14 dec. – 475 de ani de la naşterea astronomului şi matematici-
anului danez Tycho Brahe (1546) 

14 dec. – 115 ani de la nașterea inginerului Grigore Ioachim 
(1906), membru corespondent al Academiei Române 

14 dec. – 75 de ani de la moartea scriitorului, avocatului, judecă-
torului și omului politic Ioan Alexandru Brătescu-

Voinești (1946), membru titular al Academiei Române 

14 dec. – 75 de ani de la naşterea cântăreţei şi compozitoarei de 
jazz Aura Urziceanu (1946) 

15 dec. – 145 de ani de la moartea juristului maramureşean 
Iosif Man de Şieu (1876) 
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15 dec. – 95 de ani de la nașterea medicului chirurg și profeso-
rului universitar Mircea Olteanu (1926), membru de 
onoare al Academiei Române 

16 dec. – 120 de ani de la moartea medicului și generalului 
Zaharia Petrescu (1901), membru corespondent al 
Academiei Române 

16 dec. – 100 de ani de la moartea compozitorului francez  
Camille Saint–Saëns (1921) 

16 dec. – 70 de ani de la nașterea informaticianului, matemati-
cianului, cercetătorului și profesorului universitar 
Dan Cristea (1951), membru corespondent al Aca-
demiei Române 

16 dec. – 15 ani de la moartea geologului Liviu Ionesi (2006), 
membru titular al Academiei Române 

17 dec. – 85 de ani de la naşterea Papei Francisc (1936) 

17 dec. – 10 ani de la moartea omului politic nord–coreean 
Kim Jong–il (2011) 

18 dec. – Ziua Minorităţilor Naţionale 

18 dec. – 330 de ani de la moartea cronicarului Miron Costin 
(1691) 

18 dec. – 175 de ani de la moartea cărturarului şi traducătoru-
lui Veniamin Costache (1846) 

18 dec. – 10 ani de la moartea scriitorului şi omului politic ceh 
Václav Havel (2011) 

19 dec. – 170 de ani de la nașterea arheologului și istoricului 
Ioan Casian Suruceanu (1851), membru de onoare al 
Academiei Române 

19 dec. – 160 de ani de la naşterea scriitorului italian Italo  

Svevo (1861) 
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19 dec. – 115 ani de la naşterea omului politic rus Leonid 

Brejnev (1906) 

19 dec. – 65 de ani de la naşterea artistului plastic Maria  

Mariş-Dărăban (1956) 

19 dec. – 35 de ani de la moartea medicului oftalmolog Petre 

Vancea (1986), membru corespondent al Academiei 
Române 

19 dec. – 25 de ani de la moartea actorului italian Marcello 

Mastroiani (1996) 

20 dec. – 55 de ani de la moartea dramaturgului Mihail Sorbu 
(1966) 

21 dec. – 135 de ani de la naşterea omului politic Gheorghe 

Tătărăscu (1886) 

22 dec. – 65 de ani de la moartea poetului Nicolae Labiş (1956) 

23 dec. – 125 de ani de la naşterea scriitorului italian Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa (1896) 

23 dec. – 90 de ani de la nașterea fizicianului Geavit Musa 
(1931), membru corespondent al Academiei Române 

24 dec. – 175 de ani de la naşterea preotului şi folcloristului 
maramureşean Tit Bud (1846) 

24 dec. – 110 ani de la moartea istoricului și scriitorului Ioan 

Pușcariu (1911), membru titular al Academiei Române 

25 dec. – 80 de ani de la naşterea poetului Ioan Alexandru 
(1941) 

25 dec. – 40 de ani de la moartea matematicianului și statistici-
anului Gheorghe Mihoc (1981), membru titular al 
Academiei Române 
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25 dec. – 30 de ani de la moartea matematicianului Constantin 

Bănică (1991), membru corespondent al Academiei 
Române 

26 dec. – 150 de ani de la moartea filosofului francez Claude 

Adrien Helvétius (1771) 

26 dec. – 130 de ani de la naşterea scriitorului american Henry 
Miller (1891) 

26 dec. – 90 de ani de la moartea bibliotecarului american 
Melvil Dewey (1931) 

27 dec. – 450 de ani de la naşterea astronomului şi matematici-
anului german Johannes Kepler (1571) 

27 dec. – 120 de ani de la naşterea actriţei şi cântăreţei germane 
Marlene Dietrich (1901) 

28 dec. – 165 de ani de la naşterea omului politic american 
Woodrow Wilson (1856) 

29 dec. – 95 de ani de la moartea poetului austriac Rainer  

Maria Rilke (1926) 

30 dec. – 330 de ani de la moartea fizicianului şi chimistului 
britanic Robert Boyle (1691) 

30 dec. – 100 de ani de la nașterea inginerului și omului politic 
Nicolae Giosan (1921), membru titular al Academiei 
Române 

30 dec. – 15 ani de la moartea politicianului irakian Saddam 

Hussein (2006) 

31 dec. – 90 de ani de la moartea episcopului ortodox Iacov 

Antonovici (1931), membru de onoare al Academiei 
Române 

31 dec. – 85 de ani de la moartea scriitorului şi filosofului  
spaniol Miguel de Unamuno (1936) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

Rememorând Marea Unire – 1 Decembrie – Ziua Națională a Ro-
mâniei – expoziție de carte realizată la Serviciul săli de 
lectură  – 1 decembrie 

 
Ziua Naţională a României – expoziţie de reviste realizată de 

Compartimentul sală de lectură Periodice –1 decembrie 
 
„Sărbătorile de iarnă în ilustrate” – expoziţie de ilustrate realiza-

tă la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret  
  – 1decembrie. 
 
„Poveşti în aşteptarea Crăciunului” – expoziţie de carte realizată 

la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret  
  – 1decembrie. 
 
„Tinerețea în notă patetică versus dragoste şi virtute, ambele 

înfășurate în inconfundabilul parfum de secol XIX” – 200 de 
ani de la naşterea romancierului francez Gustave 
Flaubert (1821), – vitrină de carte realizată de Secția 
Multiculturalia  – 12 decembrie  

 
Gaftone Vasile la ceas aniversar – 85 de ani de la nașterea 

publicistului și publicistului maramureșean Vasile 
Gaftone (1936) – vitrină de carte realizată la Serviciul săli 
de lectură  – 12 decembrie 

 
E vremea colindelor, – expoziţie de materiale audio–video reali-

zată la Compartimentul Multimedia  – 14 decembrie 
 
Ziua Minorităților Naționale din România – expresie a omagierii 

contribuției semnificative a minorităților naționale la 
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definirea patrimoniului cultural și spiritual românesc,  
– expoziție de carte realizată de Secția împrumut carte 
pentru adulţi  – 18 decembrie 

 
Nicolae Labiș, un geniu scurt, a cărui viață s-a ivit și s-a frânt în 

frigul lui decembrie, – vitrină de carte realizată de Secția 
împrumut carte pentru adulţi  – 22 decembrie 

 
175 de ani de la nașterea preotului și folcloristului Tit Bud – vitrină 

de carte, realizată de Compartimentul colecții speciale  
  – 24 decembrie 
 

 
  

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare  

Colecția de instrumente muzicale „Iosif HERȚEA” 
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ATESTĂRI DOCUMENTARE 2020 

 
– localităţi maramureşene – 

 
1315 – Băiuţ (705 ani) 
1325 – Rohia, Suciul de Jos, Suciul de Sus (695 de ani) 
1345 – Sarasău (675 de ani) 
1355 – Ocna-Şugatag (665 de ani) 
1360 – Breb, Deseşti, Hărniceşti, Hoteni, Onceşti, Rona de Jos, 

Rona de Sus, Sat-Şugatag (660 de ani) 
1365 – Bocicoel, Borşa, Ieud, Moisei, Săliştea de Sus, Vişeul de 

Jos, Vişeul de Sus (655 de ani) 
1385 – Crăciuneşti, Dragomireşti (635 de ani) 
1390 – Vima Mare, Vima Mică (630 de ani) 
1405 – Arieşul de Pădure, Berinţa, Boiul Mare, Bozânta Mică, 

Cărpiniş, Coltău, Copalnic, Curtuiuşul Mic, Dăneşti, 
Dăneştii Chioarului, Făureşti, Pribileşti, Săcălăşeni, 
Sârbi (Budeşti), Tulghieş, Ulmeni, Văleni (615 ani) 

1410 – Stremţ (610 ani) 
1415 – Mara (605 ani) 
1430 – Poienile Izei (590 de ani) 
1455 – Cavnic (565 de ani) 
1475 – Băiţa de Sub Codru, Hideaga, Iadăra (545 de ani) 
1490 – Ilba, Tăuţii-Măgherăuş (530 de ani) 
1500 – Răzoare (520 de ani) 
1555 – Nistru, Posta (465 de ani) 
1570 – Brebeni (450 de ani) 
1630 – Cufoaia (390 de ani) 
1610 – Larga (410 ani) 
1770 – Izvoarele (250 de ani) 
1835 – Strâmbu-Băiuţ (185 de ani) 
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