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IANUARIE 

 

 1 ian. – Ziua Mondială a Păcii 

 1 ian. – 590 de ani de la moartea domnitorului moldovean 
Alexandru cel Bun (1432) 

 1 ian. – 125 de ani de la naşterea medicului Ana Aslan (1897), 
membru titular al Academiei Române 

 1 ian. – 95 de ani de la naşterea dansatorului şi coregrafului 
francez Maurice Béjart (1927) 

 1 ian. –  80 de ani de la naşterea actorului Ovidiu Iuliu  

Moldovan (1942) 

 1 ian. – 80 de ani de la naşterea filologului şi istoricului literar 
basarabean Vasile Ciocanu (1942) 

 1 ian. – 60 de ani de la naşterea istoricului, muzeografului, 
profesorului şi publicistului maramureşean Ilie 

Gherheş (1962) 

 1 ian. – 50 de ani de la moartea actorului şi cântăreţului fran-
cez Maurice Chevalier (1972) 

 2 ian. – 140 de ani de la naşterea pictorului Ion Theodorescu-

Sion (1882) 

 3 ian. – 110 ani de la naşterea istoricului şi arheologului Emil 

Condurachi (1912), membru titular al Academiei 
Române 

 4 ian. – 145 de ani de la naşterea filologului, lingvistului, isto-
ricului literar şi pedagogului Sextil Puşcariu (1877), 
membru titular al Academiei Române 

 4 ian. – 45 de ani de la naşterea alpinistului şi medicului sto-
matolog Horia Colibăşan (1977) 
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 5 ian. – 90 de ani de la naşterea scriitorului italian Umberto 

Eco (1932) 

 5 ian. – 45 de ani de la naşterea preotului ortodox român din 
zona Timocului Bojan Alexandrović (1977) 

 6 ian. – 610 ani de la naşterea Ioanei d´Arc (1412) 

 6 ian. – 220 ani de la naşterea scriitorului, filologului şi omului 
politic Ion Heliade Rădulescu (1802), membru fonda-
tor şi preşedinte al Academiei Române 

 6 ian. – 170 de ani de la moartea pedagogului francez Louis 

Braille (1852) 

 6 ian. – 135 de ani de la naşterea medicului Dumitru Combi-

escu (1887), membru titular al Academiei Române 

 6 ian. – 125 de ani de la naşterea prozatorului Ionel Teodo-

reanu (1897) 

 6 ian. – 115 ani de la naşterea fizicianului Ion I. Agârbiceanu 
(1907), membru corespondent al Academiei Române 

 6 ian. – 95 de ani de la naşterea baritonului David Ohanesian 
(1927) 

 6 ian. – 75 de ani de la moartea deputatului maramureşean 
Vasile Chindriş (1947) 

 7 ian. – 120 de ani de la naşterea geologului Nicolae Petrulian 
(1902), membru titular al Academiei Române 

 8 ian. – 380 de ani de la moartea fizicianului, matematicianu-
lui, astronomului şi filosofului italian Galileo Galilei 
(1642) 

 8 ian. –  90 de ani de la moartea juristului Constantin N.  
Hamangiu (1932), membru de onoare al Academiei 
Române 



5 CALENDAR  2022  CULTURAL  

 

 

 8 ian. – 80 de ani de la naşterea fizicianului englez Stephen 

Hawking (1942) 

 9 ian. – 120 de ani de la naşterea arhitectului şi profesorului 
universitar Octav Doicescu (1902), membru titular al 
Academiei Române 

10 ian. – 65 de ani de la moartea poetei chiliene Gabriela   
Mistral (1957) 

10 ian. – 45 de ani de la moartea entomologului Constantin 

Manolache (1977), membru corespondent al Acade-
miei Române 

11 ian. – Ziua Mondială a Rezervaţiilor Naturale 

11 ian. – 210 ani de la naşterea pictorului şi graficianului   
maghiar Carol Popp de Szathmári (1812) 

11 ian. – 125 de ani de la moartea medicului Ştefan Stâncă 
(1897), membru post-mortem al Academiei Române 

12 ian. – 165 de ani de la naşterea geologului şi paleontologu-
lui Sabba Ştefănescu (1857), membru corespondent 
al Academiei Române 

12 ian. –  95 de ani de la naşterea medicului Eugeniu Proca 
(1927), membru de onoare al Academiei Române 

14 ian. – 495 de ani de la moartea domnitorului moldovean 
Ştefăniţă Vodă cel Tânăr (1527) 

14 ian. – 280 de ani de la moartea astronomului, matematicia-
nului, cartografului şi geografului englez Edmund 

Halley (1742) 

14 ian. – 155 de ani de la moartea pictorului francez Jean   

Auguste Dominique Ingres (1867) 

14 ian. –  65 de ani de la moartea actorului american Hum-

phrey Bogart (1957) 
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15 ian. – Ziua Culturii Naţionale 

15 ian. – 400 de ani de la naşterea dramaturgului, directorului 
de teatru şi actorului francez Molière (1622) 

15 ian. – 172 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu 
(1850), membru post-mortem al Academiei Române 

16 ian. – 545 de ani de la naşterea geografului şi matematicia-
nului german Johannes Schöner (1477) 

16 ian. –  80 de ani de la naşterea prozatorului şi eseistului 
Aurel Dragoş Munteanu (1942) 

16 ian. – 45 de ani de la moartea astronomului, astrofizicianu-
lui şi geodezului Călin Popovici (1977), membru 
post-mortem al Academiei Române 

17 ian. – 125 de ani de la moartea preotului greco-catolic, filo-
logului şi folcloristului Grigore Silaşi (1897), membru 
de onoare al Academiei Române 

17 ian. – 115 ani de la naşterea medicului Ion Ţurai (1907), 
membru corespondent al Academiei Române 

17 ian. – 45 de ani de la moartea lingvistului, etnografului şi 
folcloristului Tache Papahagi (1977) 

17 ian. – 20 ani de la moartea scriitorului spaniol Camilo José 

Cela (2002) 

19 ian. –  65 de ani de la moartea istoricului literar şi publicis-
tului Barbu Lăzăreanu (1957), membru titular al  
Academiei Române 

20 ian. – 150 de ani de la naşterea pictorului Ştefan Popescu 
(1872), membru de onoare al Academiei Române 

20 ian. – 50 de ani de la inaugurarea Spitalului Judeţean din 
Baia Mare (1972) 
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20 ian. – 30 de ani de la transformarea Bibliotecii Americane 
din Bucureşti în Centrul Cultural American (1992) 

21 ian. – 170 de ani de la naşterea preotului şi omului politic 
Vasile Lucaciu (1852) 

21 ian. –  100 de ani de la naşterea actorului american Telly 

Savalas (1922) 

21 ian. – 95 de ani de la naşterea eseistului, poetului şi traducă-
torului Petru Creţia (1927) 

23 ian. – 190 de ani de la naşterea pictorului francez Édouard 

Manet (1832) 

24 ian. – 290 de ani de la naşterea dramaturgului francez   
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732) 

24 ian. – 163 de ani de la Unirea Principatelor Române (Mica 
Unire) (1859) 

24 ian. – 160 de ani de la constituirea primului Parlament unic 
al României (1862) 

24 ian. – 95 de ani de la naşterea scriitorului băimărean Teofil 
Buşecan (1927) 

24 ian. – 90 de ani de la naşterea actorului Silviu Stănculescu 
(1932) 

25 ian. – 395 de ani de la naşterea fizicianului şi chimistului 
irlandez Robert Boyle (1627) 

25 ian. – 140 de ani de la naşterea scriitoarei engleze Virginia 

Woolf (1882) 

25 ian. – 75 de ani de la moartea gangsterului american   
Al Capone (1947) 

25 ian. – 30 de ani de la moartea fizicianului Aretin Corciovei 
(1992), membru corespondent al Academiei Române 

26 ian. – Ziua Internaţională a Vămilor 
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26 ian. – 120 de ani de la moartea mitropolitului ortodox şi căr-
turarului Iosif Naniescu (1902), membru de onoare al 
Academiei Române 

26 ian. – 80 de ani de la naşterea compozitorului Ion Cristi-

noiu (1942) 

27 ian. – Ziua Internaţională a Comemorării Victimelor   
Holocaustului 

27 ian. – 190 de ani de la naşterea scriitorului englez Lewis 

Carroll (1832) 

27 ian. –  120 de ani de la naşterea chimistului Ilie G. Murgu-

lescu (1902), membru titular şi preşedinte al Acade-
miei Române  

27 ian. – 115 ani de la naşterea istoricului şi arheologului   
Dumitru Berciu (1907), membru de onoare al Aca-
demiei Române 

27 ian. – 80 de ani de la naşterea scriitorului, jurnalistului şi 
politicianului Alexandru Mironov (1942) 

27 ian. – 55 de ani de la moartea profesorului, preotului greco-
catolic şi istoricului Coriolan Suciu (1967) 

27 ian. – 30 de ani de la moartea pedologului Grigore Obrejanu 
(1992), membru titular al Academiei Române 

28 ian. – Ziua Mondială a Protecţiei Datelor 

28 ian. – 145 de ani de la naşterea etnografului şi geografului 
Romulus Vuia (1877) 

28 ian. – 110 ani de la naşterea inginerului chimist Mihail   

Florescu (1912), membru corespondent al Academiei 
Române  

28 ian. –  75 de ani de la moartea publicistului Iuliu Moisil 
(1947), membru de onoare al Academiei Române 
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28 ian. – 50 de ani de la moartea jurnalistului şi scriitorului 
italian Dino Buzzati (1972) 

28 ian. – 45 de ani de la moartea medicului veterinar Virgil 

Gligor (1977), membru corespondent al Academiei 
Române 

29 ian. – 240 de ani de la naşterea compozitorului şi pedagogu-
lui francez Daniel Auber (1782) 

29 ian. – 165 de ani de la naşterea zoologului şi fiziologului 
Leon C. Cosmovici (1857), membru corespondent al 
Academiei Române 

29 ian. – 155 de ani de la naşterea prozatorului şi publicistului 
spaniol Vicente Blasco Ibaňez (1867) 

29 ian. – 60 de ani de la naşterea actriţei Oana Pellea (1962) 

29 ian. – 60 de ani de la naşterea economistului, jurnalistului şi 
realizatorului de emisiuni radio Dragoş Şeuleanu 
(1962) 

30 ian. – Ziua Internaţională pentru Non-Violenţă în Şcoală 

30 ian. – 170 de ani de la naşterea scriitorului Ion Luca  

Caragiale (1852) 

30 ian. – 140 de ani de la naşterea politicianului american 
Franklin Delano Roosevelt (1882) 

30 ian. – 125 de ani de la moartea matematicianului şi astro-
nomului Constantin Gogu (1897), membru cores-
pondent al Academiei Române 

30 ian. – 90 de ani de la naşterea dramaturgului, eseistului, 
publicistului şi romancierului Dinu Săraru (1932) 

30 ian. – 75 de ani de la naşterea ziaristului şi poetului   
Dragomir Ignat (1947) 
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31 ian. – 225 de ani de la naşterea compozitorului austriac 
Franz Schubert (1797) 

31 ian. – 205 ani de la naşterea juristului, deputatului, prim-
pretorului maramureşean Iosif Man (1817), preşedin-
te al Asociaţiei pentru Cultura Poporului Român din 
Maramureş, iniţiator al Societăţii de Lectură 
„Dragoşiana” 

31 ian. – 85 de ani de la naşterea scriitorului Mircea Micu 
(1937) 

31 ian. – 85 de ani de la naşterea actorului Marin Moraru 
(1937) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Fericirea nu o primeşti de-a gata. Ea vine din acţiunile tale.” Dalai 
Lama – expoziţie de carte realizată la Compartimentul 
Împrumut carte pentru adulţi   – 1 ianuarie 

 

Alexandru cel Bun, cel mai înţelept şi tolerant domnitor român   
– 590 de ani de la moartea domnitorului moldovean 
(1432) – vitrină de carte realizată la Compartimentul 
Împrumut carte pentru adulţi   – 1 ianuarie 

 

Sextil Puşcariu – critic şi istoric literar – 145 de ani de la naşterea 
filologului, lingvistului, istoricului literar şi pedagogului 
(1877), membru titular al Academiei Române – expoziţie 
de carte realizată la Serviciul Săli de lectură  

– 4 ianuarie 
Mirificul copilăriei şi al adolescenţei – coordonate esenţiale ale 

creaţiei lui Ionel Teodoreanu – 125 de ani de la naşterea 
poetului, prozatorului, romancierului (1897) –  vitrină de 
carte realizată la Compartimentul Împrumut carte 
pentru adulţi     – 6 ianuarie 

 
„Jucării pentru Lily” – expoziţie de carte realizată la Serviciul 

Împrumut carte pentru copii şi tineret, cu ocazia 
împlinirii a 125 de ani de la naşterea prozatorului Ionel 
Teodoreanu (1897)    – 6 ianuarie 

 
Galileo Galilei, exploratorul cerului – 380 de ani de la moartea 

fizicianului, matematicianului, astronomului şi filosofu-
lui italian (1642) – vitrină de carte realizată la Serviciul 
Săli de lectură      – 8 ianuarie 

„Dor de Eminescu” – expoziţie de carte şi de artă plastică 
realizată la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi 
tineret cu ocazia 172 împlinirii de ani de la naşterea 
poetului (1850)    – 14 ianuarie 
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Eminescu sub fiorul timpului – 172 de ani de la naşterea poetului 
(1850) – expoziţie de carte realizată la Serviciul Săli de 
lectură       – 15 ianuarie 

172 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu (1850)  
– expoziţie cu cea mai mică carte aflată în colecţiile bi-
bliotecii: „Luceafărul” (carte liliput având dim. 2x3 cm) 
– expoziţie de carte realizată de Compartimentul  
Colecţii speciale    – 15 ianuarie  

„Jumătate–n lume, jumătate–n infinit”– Complexitatea personali-
tăţii eminesciene oglindită-n opera sa – 172 de ani de la 
naşterea poetului (1850) – vitrină de carte realizată la 
Compartimentul Împrumut carte pentru adulţi  
      – 15 ianuarie 

172 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu (1850)  
– expoziţie de materiale audio-video realizată de  
Compartimentul Mediatecă   – 15 ianuarie 

Ziua Culturii Române – expoziţie de reviste realizată de Compar-
timentul Sală de lectură – Periodice – 15 ianuarie 

„Trecut–au secole, chiar patru, de când s-a născut nemurirea în tea-
tru; satira, farsa şi comedia moravurilor vor cunoaşte o glorie 
nemaiîntâlnite, sub pana, direcţia şi jocul unui maestru care 
avea să moară la propriu, pe scenă” – 400 de ani de la naşte-
rea dramaturgului, directorului de teatru şi actorului 
francez Molière (1622)  –  vitrină de carte realizată de 
Compartimentul „Multiculturalia”   – 15 ianuarie 

„Vasile Lucaciu editor al primului periodic apărut în limba română 
la Baia Mare: „Revista catolică” – 170 de ani de la naşterea 
preotului şi omului politic – expoziţie de carte realizată 
de Compartimentul Colecţii speciale  – 21 ianuarie 

170 de ani de la naşterea preotului şi omului politic Vasile Lucaciu 
(1852) –  expoziţie de reviste realizată de Compartimen-
tul Sală de lectură -- Periodice   – 21 ianuarie 
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Unirea Principatelor Române (1859) – expoziţie de reviste reali-
zată de Compartimentul Sală de lectură -- Periodice  
      – 24 ianuarie 

 „Romulus Vuia – întemeietorul primului muzeu în aer liber din 
România” – 145 de ani de la naşterea etnografului şi geo-
grafului – expoziţie de carte realizată de Compartimen-
tul Colecţii speciale    – 28 ianuarie 

„D’ale lui Caragiale” – expoziţie de carte şi de artă plastică 
realizată la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi 
tineret, cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la naşterea 
scriitorului Ion Luca Caragiale (1852) – 28 ianuarie 

 
Caragiale de–a lungul vremurilor. Actualitatea scrierilor lui Ion 

Luca Caragiale – 170 de ani de la naşterea scriitorului 
(1852) – vitrină de carte realizată la Compartimentul Îm-
prumut carte pentru adulţi   – 30 ianuarie 
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FEBRUARIE 

 

 1 febr. – Ziua Intendenţei Militare Române 

 1 febr. – 170 de ani de la naşterea scriitorului, dramaturgului 
şi pamfletarului I. L. Caragiale (1852) 

 1 febr. – 115 ani de la naşterea inginerului silvic Ion Popescu–

Zeletin (1907), membru corespondent al Academiei 
Române 

 1 febr. – 110 ani de la naşterea istoricului Vasile Netea (1912) 

 2 febr. – Ziua Cititului cu Voce Tare 

 2 febr. –  165 de ani de la naşterea pictorului maramureşean 
Simon Hollósy (1857) 

 2 febr. – 140 de ani de la naşterea scriitorului irlandez James 

Joyce (1882) 

 2 febr. – 115 ani de la moartea chimistului rus Dimitri   

Mendeleev (1907) 

 2 febr. –  85 de ani de la naşterea actorului Paul Antoniu 
(1937) 

 2 febr. – 75 de ani de la naşterea actorului Vladimir Găitan 
(1947) 

 2 febr. – 70 de ani de la naşterea poetului Mircea Petean 
(1952) 

 3 febr. – 115 ani de la moartea avocatului, publicistului şi 
omului politic Vincenţiu Babeş (1907) 

 3 febr. – 110 ani de la naşterea medicului Constantin N.   
Arseni (1912), membru titular al Academiei Române 

 4 febr. – Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului 
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 4 febr. – 150 de ani de la naşterea pictorului Octav Băncilă 
(1872) 

 4 febr. – 120 de ani de la naşterea pilotului american Charles 

Lindbergh (1902) 

 4 febr. – 90 de ani de la naşterea lingvistei Mioara Avram 
(1932) 

 4 febr. – 60 de ani de la moartea pictorului şi graficianului 
Aurel Jiquidi (1962) 

 6 febr. – 155 de ani de la naşterea zoologului, histologului şi 
citologului Dimitrie Voinov (1867), membru titular al 
Academiei Române 

 5 febr. – 170 de ani de la deschiderea, pentru public, a Muzeu-
lui Ermitaj din Sankt Petersburg, Rusia, unul dintre 
cele mai mari şi vechi muzee din lume (1852) 

 5 febr. – 155 de ani de la încheierea acordului austro-ungar 
privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în 
cadrul căruia Transilvania şi Banatul rămâneau  
încorporate Ungariei, pierzându-şi autonomia (1867) 

 6 febr. – 125 de ani de la naşterea medicului Constantin T. 

Nicolau (1897), membru corespondent al Academiei 
Române 

 6 febr. – 110 ani de la naşterea fotografei germane Eva Braun 
(1912) 

 6 febr. – 90 de ani de la naşterea regizorului, scenaristului şi 
actorului francez François Truffault (1932) 

 7 febr. – 245 de ani de la naşterea cărturarului Dinicu Golescu 
(1777) 

 7 febr. –  210 ani de la naşterea scriitorului englez Charles 

Dickens (1812) 
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 7 febr. – 115 ani de la naşterea lingvistului şi filologului   
Haralambie Mihăescu (1907), membru corespondent 
al Academiei Române 

 7 febr. – 90 de ani de la naşterea eseistului literar şi criticului 
de artă Dan Hăulică (1932), membru corespondent al 
Academiei Române 

 7 febr. – 40 de ani de la moartea scriitorului Mihail Drumeş 
(1982) 

 7 febr. – 30 de ani de la constituirea Uniunii Europene, în baza 
Tratatului de la Maastricht (1992) 

 8 febr. – 160 de ani de la naşterea pictorului maghiar Ferenczy 

Károly (1862) 

 8 febr. – 90 de ani de la naşterea actorului Emanoil Petruţ 
(1932) 

 9 febr. – 220 de ani de la naşterea avocatului şi patriotului  
Emanoil Godju (1802) 

10 febr. – 185 de ani de la moartea poetului rus Alexandr   
Sergheevici Puşkin (1837) 

10 febr. – 155 de ani de la naşterea omului politic Gheorghe 

Buzdugan (1867), membru de onoare al Academiei 
Române 

10 febr. – 120 de ani de la naşterea scriitorului Anton Holban 
(1902) 

10 febr. – 90 de ani de la moartea prozatorului şi dramatur-
gului englez Edgar Wallace (1932) 

10 febr. – 80 de ani de la naşterea muzeografului şi etnogra-
fului maramureşean Mihai Dăncuş (1942) 

11 febr. – Ziua Internaţională a Bolnavilor 
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11 febr. – 175 de ani de la naşterea inventatorului american 
Thomas Alva Edison (1847) 

11 febr. – 115 ani de la naşterea sociologului şi eseistului   
Traian Herseni (1907) 

11 febr. – 100 de ani de la naşterea compozitorului Tudor   

Jarda (1922) 

11 febr. – 95 de ani de la naşterea istoricului Paul Cernovo-

deanu (1927), membru de onoare al Academiei   
Române 

11 febr. – 95 de ani de la naşterea matematicianului Dimitrie 

Stancu (1927), membru de onoare al Academiei   
Române 

11 febr. – 90 de ani de la naşterea fizicianului Aureliu Emil 

Săndulescu (1932), membru titular al Academiei   
Române 

11 febr. – 35 de ani de la moartea biologului şi citologului   
Radu Codreanu (1987), membru titular al Academiei 
Române 

11 febr. – 10 ani de la moartea cântăreţei şi actriţei americane 
Whitney Houston (2012) 

12 febr. – 300 de ani de la naşterea episcopului greco-catolic 
Atanasie Rednic (1722) 

12 febr. – 160 de ani de la naşterea dramaturgului Alexandru 

Davila (1862) 

13 febr. – Ziua Mondială a Radioului 

13 febr. – 145 de ani de la moartea actorului şi dramaturgului 
Costache Caragiale (1877) 

14 febr. – Ziua Internaţională a Cărţii Dăruite 
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14 febr. – 85 de ani de la naşterea prozatorului Dumitru   

Ţepeneag (1937) 

15 febr. – Ziua Internaţională a Demonstraţiilor pentru Pace 

15 febr. – 165 de ani de la moartea compozitorului rus Mihail 

Glinka (1857) 

15 febr. – 125 de ani de la moartea politicianului Dimitrie 
Ghica (1897) 

15 febr. – 95 de ani de la naşterea istoricului Dinu C. Giurescu 
(1927), membru titular al Academiei Române 

16 febr. – 120 de ani de la naşterea inginerului agronom şi   
pomicultorului Teodor Bordeianu (1902), membru  
titular al Academiei Române 

16 febr. – 115 ani de la moartea scriitorului italian Giosuè   

Carducci (1907) 

17 febr. – 195 de ani de la moartea pedagogului şi didacticia-
nului elveţian Johann Heinrich Pestalozzi (1827) 

17 febr. – 105 ani de la naşterea cântăreţei Ioana Radu (1917) 

17 febr. – 75 de ani de la moartea scriitoarei franceze de origine 
română Elena Văcărescu (1947), membru de onoare al 
Academiei Române 

17 febr. – 70 de ani de la naşterea scriitorului, eseistului, istori-
cului şi politologului Stelian Tănase (1952) 

17 febr. – 50 de ani de la moartea filosofului, scriitorului şi 
omului politic Ion Petrovici (1972) 

19 febr. – 135 de ani de la naşterea fizicianului Traian Gheor-

ghiu (1887), membru corespondent al Academiei 
Române 

19 febr. – 70 de ani de la moartea scriitorului norvegian Knut 

Hamsun (1952) 
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19 febr. – 25 de ani de la moartea politicianului chinez Deng 

Xiaoping (1997) 

20 febr. – Ziua Mondială a Justiţiei Sociale 

20 febr. – 140 de ani de la moartea lui Moş Ion Roată, deputat 
în Adunarea Ad-hoc din Moldova (1882) 

20 febr.  – 95 de ani de la moartea ziaristului, nuvelistului,  
poetului şi avocatului Constantin Mille (1927) 

20 febr. – 95 de ani de la naşterea diplomatului, matematicia-
nului şi eseistului Mircea Maliţa (1927), membru titu-
lar al Academiei Române 

20 febr.  – 95 de ani de la naşterea actorului şi regizorului  
american Sidney Poitier (1927) 

20 febr. – 35 de ani de la moartea inginerului Constantin 

Avram (1987), membru corespondent al Academiei 
Române 

21 febr. – Ziua Internaţională a Limbii Materne 

21 febr. – 50 de ani de la lansarea romanului Marele singuratic 
al lui Marin Preda (1972) 

22 febr. – 510 ani de la moartea negustorului şi navigatorului 
italian Amerigo Vespucci (1512) 

22 febr. – 290 de ani de la naşterea generalului şi omului de 
stat american George Washington (1732) 

22 febr. – 120 de ani de la naşterea chimistului Constantin Gh. 

Macarovici (1902), membru corespondent al Acade-
miei Române 

22 febr. – 80 de ani de la moartea scriitorului austriac Stefan 
Zweig (1942) 
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23 febr. – 110 ani de la naşterea etnologului şi scriitorului  
Romulus Vulcănescu (1912), membru de onoare al  
Academiei Române 

23 febr. – 90 de ani de la naşterea speologului şi paleontologu-
lui Constantin Rădulescu (1932), membru corespon-
dent al Academiei Române 

23 febr. – 85 de ani de la naşterea biologului Maya Simionescu 
(1937), membru titular al Academiei Române 

23 febr. – 60 de ani de la moartea istoricului şi omului politic 
Silviu Dragomir (1962), membru titular al Academiei 
Române 

24 febr. – Ziua Tricolorului Românesc 

24 febr.  – 90 de ani de la naşterea istoricului şi filologului  
Eugen Cizek (1932) 

24 febr. – 25 de ani de la moartea violonistului Ion Voicu 
(1997) 

25 febr. – 315 ani de la naşterea dramaturgului italian Carlo 
Goldoni (1707) 

25 febr. – 180 de ani de la naşterea scriitorului german Karl 

May (1842) 

25 febr.  – 170 de ani de la moartea scriitorului irlandez  
Thomas Moore (1852) 

26 febr. – 220 de ani de la naşterea scriitorului francez Victor  

Hugo (1802) 

26 febr. – 60 de ani de la naşterea arhitectei şi femeii de caritate 
Mihaela Geoană (1962) 

27 febr. – 150 de ani de la naşterea omului politic, medicului şi 
publicistului Alexandru Vaida-Voevod (1872), pre-
mier al României timp de trei mandate 
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27 febr. – 120 de ani de la naşterea scriitorului american John 

Steinbeck (1902) 

27 febr. – 100 de ani de la naşterea pictorului francez de origi-
ne română Horia Damian, membru de onoare al 
Academiei Române (1922) 

27 febr. – 90 de ani de la naşterea actriţei americane de origine 
engleză Elizabeth Taylor (1932) 

28 febr. – Ziua Protecţiei Civile 

28 febr. – Ziua Internaţională a Spunerii Basmelor 

28 febr. – 130 de ani de la moartea traducătorului şi omului 
politic Grigore Grădişteanu (1892), membru de onoa-
re al Academiei Române 

28 febr.  – 230 de ani de la naşterea compozitorului italian 
Gioachino Rossini (1792) 

 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
 
„Vasile Netea – cercetător neobosit al istoriei Transilvaniei” – 110 

ani de la naşterea istoricului – expoziţie de carte realizată 
de Compartimentul Colecţii speciale  – 1 februarie 

 

„Ardealul, mereu Ardealul”. Momente esenţiale din istoria Transil-
vaniei. Realism şi sobrietate în opera lui Vasile Netea – 110 
ani de la naşterea istoricului (1912) – vitrină de carte rea-
lizată la Compartimentul Împrumut carte pentru adulţi  

– 1 februarie 
 

,,Mărturii din infernul Holocaustului”– expoziţie de carte realiza-
tă la Compartimentul Împrumut carte pentru adulţi  

– 1 februarie 
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„Energia cuvintelor şi alfabetul tăcerii” în poezia lui Mircea Petean 
– 70 de ani de la naşterea poetului (1952) – expoziţie de 
carte de carte realizată la Serviciul Săli de lectură  

   – 2 februarie 
 

Ziua Cititului cu Voce Tare – activitate realizată de Serviciul  
Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu 
copii şi părinţi, cititori ai Bibliotecii Judeţene „Petre  
Dulfu”         – 2 februarie 

Despre oameni şi fapte la începutul secolului XX. Fragmente de via-
ţă în opera lui Mihail Drumeş – 40 de ani de la moartea 
scriitorului (1982) – vitrină de carte realizată la Compar-
timentul Împrumut carte pentru adulţi – 7 februarie 

 

Fragmente, broderii, variaţiuni pe o temă unică – esenţe ale operei 
lui Anton Holban, unul dintre înnoitorii romanului românesc  
– 120 de ani de la naşterea scriitorului, romancierului şi 
eseistului (1902) – vitrină de carte realizată la Compar-
timentul Împrumut carte pentru adulţi  – 10 februarie 

 

Mihai Dăncuş sau o viaţă închinată culturii şi creaţiei populare  
– 80 de ani de la naşterea muzeografului şi etnografului 
maramureşean (1942) – vitrină de carte realizată la Servi-
ciul Săli de lectură        – 10 februarie 

Ziua Mondială a Radioului – expoziţie de reviste realizată de Com-
partimentul Sală de lectură -- Periodice – 13 februarie 

„Valentine’s Day” – expoziţie de carte realizată de Comparti-
mentul Britannica şi American Corner  – 14 februarie 

60 de ani de la moartea istoricului şi omului politic Silviu Dragomir, 
membru titular al Academiei Române – expoziţie de carte 
realizată de Compartimentul Colecţii speciale  
           – 23 februarie 

Cu Romulus Vulcănescu prin „pulberea mitologică din străfundul 
istoriei”  – 110 ani de la naşterea etnologului şi scriitoru-
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lui (1912), membru de onoare al Academiei Române  
– vitrină de carte realizată la Compartimentul Împrumut 
carte pentru adulţi    – 23 februarie 

„De la o viaţă grea, riscantă şi plină de lipsuri, la unul dintre cei mai 
populari scriitori de romane de aventuri din lume, iată-l pe 
creatorul unui personaj legendar: Winnetou!”   
– 180 de ani de la naşterea scriitorului german Karl May 
(1842) – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
„Multiculturalia”    – 25 februarie 

„Comorile literare ale lui Karl May” – expoziţie de carte realizată 
la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret, cu 
ocazia împlinirii a 180 de ani de la naşterea scriitorului 
german (1842)     – 25 februarie 

150 de ani de la naşterea omului politic, medicului şi publicistului 
Alexandru Vaida-Voevod – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii speciale  – 27 februarie 

230 de ani de la naşterea compozitorului italian Gioachino Rossini   
– expoziţie de materiale audio-video realizată de Com-
partimentul Mediatecă   – 29 februarie 
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MARTIE 

 

 1 mart. – Ziua Mărţişorului 

 1 mart. – Ziua Internaţională a Apărării Civile 

 1 mart. – 210 ani de la naşterea medicului şi omului politic 
Nicolae Kretzulescu (1812), membru titular şi preşe-
dinte al Academiei Române 

 1 mart. – 185 de ani de la naşterea scriitorului Ion Creangă 
(1837) 

 1 mart. – 155 de ani de la apariţia revistei „Convorbiri lite-
rare” (1867) 

 1 mart. – 100 de ani de la naşterea omului politic israelian 
Iţhak Rabin (1922) 

 1 mart. – 90 de ani de la prima apariţie, la Sighet, a publicaţiei 
„Graiul Maramureşului” (1932) 

 2 mart. – 90 de ani de la naşterea scriitorului Petre Ghelmez 
(1932) 

 3 mart. – Ziua Mondială a Scriitorilor 

 3 mart. – 175 de ani de la naşterea omului de ştiinţă şi inventa-
torului american Alexander Graham Bell (1847) 

 3 mart. – 140 de ani de la naşterea învăţătorului şi politicianu-
lui Ion Mihalache (1882) 

 3 mart.  – 30 de ani de la moartea statisticianului Mircea  

Dragoş Biji (1992), membru corespondent al Acade-
miei Române 

 4 mart.  – Ziua Mondială a Luptei împotriva Exploatării  
Sexuale 
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 4 mart. – 190 de ani de la moartea egiptologului francez Jean 

François Champollion (1832) 

 4 mart. – 140 de ani de la naşterea diplomatului, juristului şi 
profesorului Nicolae Titulescu (1882), membru titu-
lar al Academiei Române 

 4 mart. – 45 de ani de la producerea celui mai grav cutremur 
din România, cu peste 1500 de victime, printre care 
anumite personalităţi: poetul A. E. Baconsky, cântă-
reaţa Doina Badea, regizorul Alexandru Bocăneţ,  
actorul Toma Caragiu, criticul şi istoricul literar Mihai 
Gafiţa, scriitorul Alexandru Ivasiuc, poeta Veronica 
Porumbacu (1977) 

 4 mart. – 45 de ani de la moartea fizicianului Florin Ciorăscu 
(1977), membru corespondent al Academiei Române 

 4 mart. – 45 de ani de la moartea fizicianului Paul C. Petrescu 
(1977), membru titular al Academiei Române 

 5 mart. – Ziua Mondială a Eficienţei Energetice 

 5 mart.  – 195 de ani de la moartea fizicianului italian  
Alessandro Volta (1827) 

 5 mart. – 135 de ani de la naşterea inginerului Corneliu 

Micloşi (1887), membru titular al Academiei Române 

 5 mart. – 100 de ani de la moartea dascălului maramureşean 
Elie Pop (1922) 

 5 mart. – 100 de ani de la naşterea regizorului, scriitorului şi 
jurnalistului italian Pier Paolo Pasolini (1922) 

 6 mart. – 95 de ani de la naşterea scriitorului columbian  
Gabriel García Márquez (1927) 

 6 mart. – 85 de ani de la naşterea cosmonautei sovietice  
Valentina Tereşkova (1937) 
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 6 mart. – 65 de ani de la moartea filosofului, psihologului şi 
pedagogului Constantin Rădulescu-Motru (1957), 
membru titular şi preşedinte al Academiei Române 

 7 mart. – 20 de ani de la moartea istoricului şi criticului literar 
Alexandru Balaci (2002), membru titular al Academi-
ei Române 

 8 mart. – Ziua Internaţională a Femeii 

 8 mart.  – 105 ani de la moartea inventatorului german  
Ferdinand von Zeppelin (1917) 

 8 mart. – 105 ani de la naşterea poetului Dimitrie Stelaru 
(1917) 

 8 mart.  – 50 de ani de la moartea medicului veterinar  
Alexandru Ciucă (1972), membru corespondent al 
Academiei Române 

 8 mart. – 40 de ani de la moartea zoologului Vasile Gh. Radu 
(1982), membru corespondent al Academiei Române 

 9 mart. – 115 ani de la naşterea filosofului, eseistului şi ro-
mancierului Mircea Eliade (1907), membru post-
mortem al Academiei Române 

 9 mart. – 85 de ani de la naşterea regizorului Alexandru Tatos 
(1937) 

 9 mart. – 80 de ani de la naşterea actorului Ion Caramitru 
(1942) 

10 mart. – 166 de ani de la naşterea scriitorului, pedagogului şi 
traducătorului maramureşean Petre Dulfu (1856) 

10 mart. – 150 de ani de la moartea omului politic, filosofului 
şi scriitorului italian Giuseppe Mazzini (1872) 

10 mart. – 35 de ani de la moartea inginerului Ion S. Antoniu 
(1987), membru corespondent al Academiei Române 



27 CALENDAR  2022  CULTURAL  

 

 

11 mart. – Ziua Europeană a Victimelor Terorismului 

12 mart. – 95 de ani de la naşterea farmacologului Dumitru 

Dobrescu (1927), membru corespondent al Academiei 
Române 

13 mart. – Ziua Mondială a Plantaţiilor Forestiere 

13 mart. – 150 de ani de la naşterea bibliotecarului, editorului, 
bibliofilului şi folcloristului Gheorghe T. Kirileanu 
(1872), membru titular al Academiei Române 

13 mart. – 130 de ani de la naşterea învăţătorului maramure-
şean Ioan Bilţiu-Dăncuş (1892) 

13 mart. – 120 de ani de la naşterea istoricului David Prodan 
(1902), membru titular al Academiei Române 

14 mart. – 185 de ani de la apariţia, la Iaşi, a publicaţiei „Alău-
ta românească”, supliment literar al „Albinei româ-
neşti” (1837) 

14 mart. – 150 de ani de la naşterea artistului plastic băimărean 
Nagy Zsigmond (1872) 

15 mart. – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 

15 mart. – 255 de ani de la naşterea omului politic şi avocatului 
american Andrew Jackson (1767) 

15 mart.  – 85 de ani de la moartea scriitorului american  
Howard Phillips Lovercraft (1937) 

16 mart. – 65 de ani de la moartea sculptorului Constantin 

Brâncuşi (1957), membru post–mortem al Academiei 
Române 

17 mart. – Ziua Mondială a Asistenţei Sociale 

17 mart. – 90 de ani de la naşterea profesorului şi scriitorului 
maramureşean Nuţu Roşca (1932) 
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18 mart.  – 180 de ani de la naşterea poetului şi eseistului  
francez Stéphane Mallarmé (1842) 

18 mart.  – 105 ani de la naşterea politicianului Mircea  

Ionescu-Quintus (1917) 

18 mart. – 95 de ani de la naşterea profesorului şi folcloristului 
maramureşean Dumitru Pop (1927) 

18 mart. – 95 de ani de la naşterea juristului Ion P. Filipescu 
(1927), membru titular al Academiei Române 

18 mart. – 90 de ani de la naşterea eseistului, criticului literar şi 
scriitorului american John Updike (1932) 

18 mart.  – 65 de ani de la naşterea scriitorului Horia-Roman 

Patapievici (1957) 

18 mart. – 15 ani de la moartea sculptorului Ovidiu Maitec 
(2007), membru titular al Academiei Române 

19 mart. – 105 ani de la naşterea pianistului, compozitorului şi 
pedagogului Dinu Lipatti (1917), membru post–
mortem al Academiei Române 

19 mart.  – 60 de ani de la naşterea profesorului universitar, 
traducătorului şi editorului maramureşean Ligia  

Mara Tomoiagă (1962) 

19 mart. – 45 de ani de la moartea medicului veterinar Nicolae 

Teodorescu (1977), membru corespondent al Acade-
miei Române 

20 mart. – Ziua Internaţională a Francofoniei 

20 mart.  – Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi  
Tineret 

20 mart.  – 175 de ani de la naşterea compozitorului Gavriil 

Musicescu (1847) 

21 mart. – Ziua Internaţională a Poeziei 
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21 mart.  – Ziua Internaţională a Eliminării Discriminării  
Rasiale 

21 mart. – Ziua Internaţională a Copiilor Străzii 

21 mart. – 140 de ani de la moartea juristului şi omului politic 
Constantin Bosianu (1882), membru de onoare al 
Academiei Române 

21 mart. – 120 de ani de la naşterea istoricului de artă Virgil 

Vătăşianu (1902), membru titular al Academiei  
Române 

21 mart.  – 95 de ani de la moartea inginerului agronom şi  
scriitorului Constantin Sandu-Aldea (1927), membru  
corespondent al Academiei Române 

21 mart. – 45 de ani de la moartea istoricului Andrei Oţetea 
(1977), membru titular al Academiei Române 

21 mart. – 65 de ani de la naşterea scriitoarei maramureşene 
Florica Bud (1957) 

22 mart. – Ziua Mondială a Apei 

22 mart. – 190 de ani de la moartea scriitorului german Johann 

Wolfgang von Goethe (1832) 

22 mart. – 120 de ani de la naşterea oenologului Gherasim 

Constantinescu (1902), membru titular al Academiei 
Române 

23 mart. – Ziua Mondială a Meteorologiei 

23 mart.  – 180 de ani de la moartea scriitorului francez  
Stendhal (1842) 

23 mart. – 175 de ani de la naşterea istoricului, sociologului şi 
economistului Alexandru D. Xenopol (1847),  
membru titular al Academiei Române 
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23 mart. – 120 de ani de la moartea episcopului ortodox Iosif 

Goldiş (1902), membru corespondent al Academiei 
Române 

23 mart. – 115 ani de la naşterea inginerului chimist Gheorghe 

Aurelian Rădulescu (1907), membru de onoare al 
Academiei Române 

23 mart. – 110 ani de la naşterea actorului Geo Barton (1912) 

24 mart. – 100 de ani de la naşterea economistului Constantin 

Ionete (1922), membru de onoare al Academiei  
Române 

24 mart. – 70 de ani de la naşterea fizicianului Nicolae Victor 

Zamfir (1952), membru titular al Academiei Române 

25 mart.  – Ziua Poliţiei Române 

25 mart. – 120 de ani de la naşterea scriitorului George Lesnea 
(1902) 

25 mart. – 80 de ani de la naşterea poetei Ana Blandiana (1942) 

25 mart.  – 80 de ani de la naşterea fizicianului şi filosofului 
franco–român Basarab Nicolescu (1942), membru de 
onoare al Academiei Române 

25 mart. – 75 de ani de la naşterea muzicianului englez Elton 

John (1947) 

26 mart. – 195 de ani de la moartea compozitorului german 
Ludwig van Beethoven (1827) 

26 mart. – 130 de ani de la moartea poetului american Walt 

Whitman (1892) 

26 mart. – 85 de ani de la naşterea comentatorului sportiv 
 Cristian Ţopescu (1937) 

26 mart. – 60 de ani de la naşterea diplomatului, activistului şi 
omului politic Călin Georgescu (1962) 
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26 mart.  – 45 de ani de la moartea patriarhului ortodox 
Justinian Marina (1977) 

27 mart. – Ziua Mondială a Teatrului 

27 mart. – 225 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului 
francez Alfred de Vigny (1797) 

27 mart. – 80 de ani de la naşterea actorului englez Michael 
York (1942) 

27 mart. – 75 de ani de la naşterea prozatorului, dramaturgu-
lui, publicistului şi reporterului Cornel Udrea (1947) 

27 mart.  – 70 de ani de la moartea scriitorului Ioan A.  

Bassarabescu (1952), membru corespondent al Aca-
demiei Române 

28 mart. – 205 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
italian Francesco de Sanctis (1817) 

28 mart.  – 160 de ani de la naşterea politicianului francez  
Aristide Briand (1862) 

28 mart. – 140 de ani de la naşterea inginerului Gheorghe Em. 
Filipescu (1882), membru corespondent al Academiei 
Române 

28 mart. – 65 de ani de la moartea omului politic Gheorghe 

Tătărescu (1957), membru de onoare al Academiei 
Române 

28 mart. – 45 de ani de la naşterea regizorului şi scenaristului 
Radu Jude (1977) 

29 mart. – 110 ani de la naşterea matematicianului Caius Iacob 
(1912), membru titular al Academiei Române 

30 mart.  – 135 de ani de la naşterea sculptorului român de  
origine germană Karl Stork (1887) 
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31 mart. – 290 de ani de la naşterea compozitorului austriac 
Franz Joseph Haydn (1732) 

31 mart. – 150 de ani de la naşterea criticului de artă şi impre-
sarului rus Serghei Pavlovici Diaghilev, fondatorul 
celebrei trupe de dans „Ballets Russes” (1872) 

31 mart.  – 25 de ani de la moartea poetului Gheorghe  
Tomozei (1997) 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

 

90 de ani de la prima apariţie, la Sighet, a publicaţiei „Graiul Mara-
mureşului” – expoziţie realizată de Compartimentul  
Colecţii speciale     – 1 martie 

 
Zapping prin secolul XX – expoziţie de carte realizată de Com-

partimentul Împrumut carte pentru adulţi  – 1 martie 
 
„Primăvara în culori” – expoziţie de artă plastică realizată la 

Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret  
                                                                – 1-10 martie 

 
„Amintiri... din Amintirile lui Creangă” – expoziţie de carte rea-

lizată la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret, 
cu ocazia împlinirii a 185 de ani de la naşterea scriitoru-
lui (1837)      – 1 martie 

 
„Scriitori mari pentru copii mici” – expoziţie de carte realizată la 

Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret, cu oca-
zia Zilei Mondiale a Scriitorilor    – 3 martie 

 

Fiecare om are povestea sa de viaţă – Ziua Mondială a Scriitorilor 
– vitrină de carte realizată de Compartimentul 
„Multiculturalia”     – 3 martie 
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Despre personalitatea şi filosofia lui Constantin Rădulescu-Motru  
– 65 de ani de la moartea filosofului (6 martie 1957)  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul Împru-
mut carte pentru adulţi    – 4 martie 

 
Constantin Rădulescu-Motru, filosof al culturii – 65 de ani de la 

moartea filosofului, psihologului, pedagogului şi aca-
demicianului (1957) – vitrină de carte realizată la Servi-
ciul Săli de lectură     – 6 martie 

115 ani de la naşterea istoricului, filosofului, eseistului şi romancie-
rului Mircea Eliade– expoziţie de carte realizată de Com-
partimentul Colecţii speciale    – 9 martie 

 
Petre Dulfu, scriitor şi pedagog de valoare – 166 de ani de la naşte-

rea scriitorului, pedagogului şi traducătorului maramu-
reşean (1856) – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul Împrumut carte pentru adulţi  – 10 martie 

 
„Cu Păcală la drum... prin opera lui Petre Dulfu” – expoziţie de carte 

şi de artă plastică realizată la Serviciul Împrumut carte pen-
tru copii şi tineret, cu ocazia împlinirii a 166 de ani de la 
naşterea scriitorului, pedagogului şi traducătorului  
       – 10 martie 

 
Constantin Brâncuşi sau genialitatea „urcând coloana infinitului” – 

65 de ani de la moartea sculptorului (1957) – expoziţie de 
carte realizată la Serviciul Săli de lectură  – 16 martie 

„Je découvre” – expoziţie de carte cu caracter enciclopedic în 
limba franceză realizată la Serviciul Împrumut carte pen-
tru copii şi tineret, cu ocazia Zilei Internaţionale a Fran-
cofoniei       – 18 martie 

105 ani de la naşterea pianistului, compozitorului şi pedagogului Di-
nu Lipatti, membru post–mortem al Academiei Române  



34 CALENDAR  2022  CULTURAL  

 

 

– expoziţie de materiale audio-video realizată de Com-
partimentul Mediatecă    – 19 martie 

TeenPoetry – a world in rhymes – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul Britannica şi American Corner  
                                                                               – 21 martie 

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

Alexandru D. Xenopol, un reputat istoric al poporului român  
– 175 de ani de la naşterea istoricului (1847) – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Împrumut carte pen-
tru adulţi      – 23 martie 

Ziua Mondială a Teatrului – expoziţie de materiale audio-video 
realizată de Compartimentul Mediatecă  – 27 martie 

Caius Iacob, cercetător de seamă în domeniul matematicii şi mecani-
cii – 110 ani de la naşterea matematicianului (1912)  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul  
Împrumut carte pentru adulţi    – 29 martie 
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APRILIE 

 

 1 apr. – Ziua Internaţională a Păsărilor 

 1 apr. – 90 de ani de la naşterea filosofului sătmărean Mircea 
Flonta (1932), membru corespondent al Academiei 
Române 

 1 apr. – 60 de ani de la moartea pictorului Camil Ressu (1962), 
membru titular al Academiei Române 

 1 apr. –  20 de ani de la înfiinţarea Clubului epigramiştilor  

băimăreni „Spinul” (2002) 

 2 apr. – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret 

 2 apr. – 150 de ani de la moartea inventatorului american  
Samuel Morse (1872) 

 2 apr. – 145 de ani de la naşterea compozitorului şi folcloris-
tului Tiberiu Brediceanu (1877), membru corespon-
dent al Academiei Române  

 2 apr. – 80 de ani de la naşterea scriitoarei Gabriela Adameş-

teanu (1942) 

 3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române 

 3 apr. – 340 de ani de la naşterea pictorului spaniol Bartolomé 

Esteban Murillo (1682) 

 3 apr. –  125 de ani de la moartea compozitorului german  
Johannes Brahms (1897) 

 3 apr. – 70 de ani de la naşterea eseistului, istoricului artei şi 
filosofului Andrei Cornea (1952) 

 4 apr. – 115 ani de la naşterea chimistului Coriolan Drăgu-
lescu (1907), membru titular al Academiei Române 
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 4 apr. – 90 de ani de la naşterea regizorului rus Andrei  

Tarkovski (1932) 

 4 apr. – 80 de ani de la moartea istoricului literar, bibliografu-
lui şi publicistului Gheorghe Adamescu (1942), 
membru corespondent al Academiei Române 

 4 apr. – 50 de ani de la moartea fizicianului şi geofizicianului 
Gheorghe Athanasiu (1972), membru titular al  
Academiei Române 

 4 apr. – 30 de ani de la moartea scriitorului Vintilă Horia 
(1992) 

 5 apr. – 90 de ani de la naşterea scriitorului Fănuş Neagu 
(1932), membru titular al Academiei Române 

 5 apr. – 80 de ani de la naşterea inginerului Dan Dascălu 
(1942), membru titular al Academiei Române 

 5 apr. – 30 de ani de la moartea juristului băimărean Ioan 

Ceterchi (1992), membru corespondent al Academiei 
Române 

 6 apr. – Ziua Internaţională a Sportului 

 6 apr. – 30 de ani de la moartea scriitorului american de origi-
ne rusă Isaac Asimov (1992) 

 7 apr. – Ziua Mondială a Sănătăţii 

 7 apr. – 75 de ani de la naşterea criticului literar Petru Poantă 
(1947) 

 7 apr. – 75 de ani de la moartea industriaşului american  
Henry Ford (1947) 

 7 apr. – 55 de ani de la moartea lingvistului George Giuglea 
(1967), membru corespondent al Academiei Române 

 8 apr. – Ziua Internaţională a Romilor 
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 8 apr. – 375 de ani de la moartea cronicarului moldovean  
Grigore Ureche (1647) 

 8 apr. – 220 de ani de la naşterea generalului şi omului politic 
Gheorghe Magheru (1802) 

 8 apr. – 105 ani de la naşterea juristului Ioan Tanoviceanu 
(1917), membru corespondent al Academiei Române 

 8 apr. – 95 de ani de la naşterea compozitorului George  

Grigoriu (1927) 

10 apr. – 175 de ani de la naşterea jurnalistului, scriitorului şi 
editorului american de origine maghiară Joseph  

Pulitzer (1847) 

10 apr. – 110 ani de la naşterea arhimandritului şi stareţului 
ortodox Ilie Cleopa (1912) 

10 apr. –  90 de ani de la naşterea actorului franco-egiptean 
Omar Sharif (1932) 

11 apr. – 125 de ani de la naşterea economistului şi istoricului 
Gheorghe Zane (1897), membru titular al Academiei 
Române 

11 apr. – 90 de ani de la naşterea poetului şi epigramistului 
maramureşean Ioan Şiman (1932) 

11 apr. –  45 de ani de la moartea poetului francez Jaques  

Prévert (1977) 

11 apr. – 35 de ani de la moartea medicului Ion Făgărăşanu 
(1987), membru titular al Academiei Române 

11 apr. – 25 de ani de la moartea medicului Constantin  

Maximilian (1997), membru corespondent al Acade-
miei Române 

12 apr. – Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii 
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12 apr. –  20 de ani de la moartea scriitorului Platon Pardău 
(2002) 

12 apr. – 10 ani de la moartea istoricului literar, scriitorului şi 
omului politic Gabriel Ţepelea (2012), membru de 
onoare al Academiei Române 

13 apr. – Ziua Internaţională a Rock-and-Roll-ului 

13 apr. –  125 de ani de la naşterea botanistului Emil Pop 
(1897), membru titular al Academiei Române 

14 apr. – 105 ani de la moartea filologului polonez de origine 
evreiască, născut în Rusia, Ludwig Lazar Zamenhof, 
inventatorul limbajului internaţional Esperanto (1917) 

14 apr. – 60 de ani de la moartea medicului Constantin Iones-

cu-Mihăieşti (1962), membru titular al Academiei 
Române 

14 apr. – 10 ani de la moartea istoricului şi academicianului 
Florin Constantiniu (2012) 

15 apr. – Ziua Mondială a Artei 

15 apr. – 570 de ani de la naşterea artistului şi omului de ştiin-
ţă italian Leonardo da Vinci (1452) 

15 apr. – 315 ani de la naşterea matematicianului şi fizicianului 
elveţian Leonhard Euler (1707) 

15 apr. –  120 de ani de la naşterea folcloristului şi omului de  
cultură maramureşean Titus Bilţiu-Dăncuş (1902) 

15 apr. – 80 de ani de la moartea scriitorului austriac Robert 

Musil (1942) 

15 apr. –  55 de ani de la moartea mitropolitului ortodox  
Nicolae Colan (1867), membru titular al Academiei 
Române 
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16 apr. – 110 ani de la moartea medicului Nicolae Kalinderu 
(1902), membru corespondent al Academiei Române 

16 apr. – 95 de ani de la naşterea teologului german Joseph 

Ratzinger (Papa Benedict al XVI–lea) (1927) 

16 apr. – 80 de ani de la naşterea jurnalistului, scriitorului şi 
omului politic Viorel Sălăgean (1942) 

17 apr. – 125 de ani de la naşterea juristului Traian Ionaşcu 
(1897), membru titular al Academiei Române 

17 apr. – 80 de ani de la naşterea istoricului german, născut în 
România, Volker Wollmann (1942) 

17 apr. – 15 ani de la moartea fizicianului Ioan Ursu (2007), 
membru titular al Academiei Române 

18 apr. – Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumen-
telor 

19 apr. – 175 de ani de la naşterea scriitorului Calistrat Hogaş 
(1847) 

19 apr. – 140 de ani de la moartea naturalistului, geologului şi 
biologului englez Charles Darwin (1882) 

19 apr. – 105 ani de la naşterea scriitorului danez Sven Hassel 
(1917) 

19 apr. – 80 de ani de la moartea juristului Emanoil Pantazi 
(1942), membru de onoare al Academiei Române 

19 apr. – 75 de ani de la naşterea compozitorului şi cântăreţu-
lui Nicu Covaci (1947) 

19 apr. – 55 de ani de la moartea politicianului german Konrad 

Adenauer (1967) 

20 apr. – 120 de ani de la naşterea istoricului maramureşean 
Alexandru Filipaşcu (1902) 
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20 apr. – 100 de ani de la naşterea compozitorului maramure-
şean Vasile Timiş (1922) 

20 apr. – 95 de ani de la naşterea istoricului Camil Mureşanu 
(1927), membru titular al Academiei Române 

20 apr. –  70 de ani de la moartea filosofului Grigore Tăuşan 
(1952), membru de onoare al Academiei Române 

20 apr. –  20 de ani de la moartea interpretului de muzică  
populară Drăgan Muntean (2002) 

22 apr. – Ziua Mondială a Pământului 

22 apr. – 310 ani de la naşterea romancierului şi dramaturgului 
englez Henry Fielding (1707) 

22 apr. – 125 de ani de la moartea scriitorului, economistului şi 
omului politic Ion Ghica (1897), membru titular şi 
preşedinte al Academiei Române 

22 apr. –  85 de ani de la naşterea actorului american Jack  

Nicholson (1937) 

22 apr. –  70 de ani de la naşterea poetului, traducătorului şi 
criticului literar Ion Cristofor (1952) 

22 apr. –  10 ani de la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii 
Naţionale a României (2012) 

23 apr. –  Ziua Naţională a Angliei 

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

23 apr. – 150 de ani de la naşterea istoricului de artă Alexan-
dru Tzigara-Samurcaş (1872), membru corespondent 
al Academiei Române 

23 apr. –  15 ani de la moartea politicianului rus Boris Elţin 
(2007) 
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25 apr. – 160 de ani de la naşterea preotului ortodox şi istoricu-
lui Gheorghe Popovici (1862), membru corespondent 
al Academiei Române 

25 apr. –  105 ani de la naşterea cântăreţei americane de jazz 
Ella Fitzgerald (1917) 

25 apr. – 90 de ani de la naşterea atletei Lia Manoliu (1932) 

26 apr. – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 

26 apr. – 100 de ani de la naşterea poetului, eseistului, traducă-
torului şi politicianului Ştefan Augustin Doinaş 
(1922) 

26 apr. – 85 de ani de la naşterea artistului plastic băimărean 
Iosif Hamza (1937) 

26 apr. – 65 de ani de la naşterea criticului literar băimărean 
Diana Adamek (1957) 

26 apr. – 55 de ani de la moartea chimistului şi pedologului 
Nicolae Cernescu (1967), membru titular al Academi-
ei Române 

27 apr. – 200 de ani de la naşterea politicianului şi scriitorului 
american Ulysses S. Grant (1822) 

27 apr. –  140 de ani de la naşterea mitropolitului ortodox  
Nicolae Bălan (1882), membru de onoare al Acade-
miei Române 

27 apr. – 80 de ani de la naşterea geologului Victor Gorduza 
(1942) 

28 apr. – Ziua Mondială a Siguranţei şi Sănătăţii la Locul de 
Muncă 

28 apr. – 140 de ani de la naşterea matematicianului Theodor 

Angheluţă (1882), membru de onoare al Academiei 
Române 
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28 apr. – 85 de ani de la naşterea politicianului irakian Saddam 

Hussein (1937) 

29 apr. – Ziua Internaţională a Dansului 

29 apr. – 95 de ani de la naşterea istoricului culturii româneşti 
Virgil Cândea (1927), membru titular al Academiei 
Române 

29 apr. – 75 de ani de la moartea preotului ortodox, istoricului 
şi publicistului Gheorghe Ciuhandu (1947), membru 
de onoare al Academiei Române 

30 apr. – Ziua Internaţională a Jazzului 

30 apr. – 245 de ani de la naşterea matematicianului german 
Carl Friedrich Gauss (1777) 

 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
 

Opera lui Camil Ressu „între ape, codrii, ceruri şi vatră”  
–  60 de ani de la moartea pictorului (1962), membru titu-
lar al Academiei Române – vitrină de carte realizată la 
Serviciul Săli de lectură     – 1 aprilie 

Aprilie – sărbători, obiceiuri, tradiţii... – expoziţie de carte realizată 
de Compartimentul Împrumut carte pentru adulţi  
                                                                                – 1 aprilie  

„Păsările în literatură şi ştiinţă” – expoziţie de carte cu caracter 
enciclopedic şi literar, cu ocazia Zilei Internaţionale a  
Păsărilor realizată la Serviciul Împrumut carte pentru 
copii şi tineret     – 1 aprilie 
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Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii – expoziţie de noutăţi 
editoriale realizată la Serviciul Împrumut carte pentru 
copii şi tineret      – 1 aprilie 

Elixir de tinereţe distilat în cuvinte pentru suflete şi minţi neobosite 
– Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul 
„Multiculturalia”     – 2 aprilie 

Brediceanu Tiberiu – ilustru compozitor şi folclorist. 145 de ani de la 
naşterea sa – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Împrumut carte pentru adulţi    – 2 aprilie 

Ziua Mondială a Sănătăţii – expoziţie de carte realizată de Com-
partimentul Colecţii speciale    – 7 aprilie 

Ziua Mondială a Sănătăţii – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul Sală de lectură -- Periodice  – 7 aprilie 

Ziua Mondială a Sănătăţii – expoziţie de carte realizată la Servi-
ciul Săli de lectură      – 7 aprilie 

Grigore Ureche, un cronicar de seamă pentru istoriografia noastră. 
375 de ani de la moartea cronicarului moldovean (1647)  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul Împru-
mut carte pentru adulţi    – 8 aprilie 

Frumuseţea, complexitatea şi diversitatea monumentelor. 18 aprilie  
– Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul Împru-
mut carte pentru adulţi    – 15 aprilie 

Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor – expoziţie 
de carte realizată de Compartimentul Colecţii speciale  
                                                                                 – 18 aprilie 
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Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor – expoziţie 
de carte de carte realizată la Serviciul Săli de lectură  
                                                                               – 18 aprilie 

„Lumina Învierii” – expoziţie de carte şi artă plastică realizată la 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret  
                                                                          – 18-30 aprilie 

„Alexandru Filipaşcu – patriarh al istoriografiei maramureşene”  
– 120 de ani de la naştere – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii speciale   – 20 aprilie 

Alexandru Tzigara-Samurcaş, creatorul muzeografiei ştiinţifice ro-
mâneşti – 150 de ani de la naşterea istoricului de artă (23 
aprilie 1872) – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul Împrumut carte pentru adulţi  – 22 aprilie 

150 de ani de la naşterea fondatorului „Muzeului Naţional”, istori-
cul de artă Alexandru Tzigara-Samurcaş, membru cores-
pondent al Academiei Române – expoziţie de carte reali-
zată de Compartimentul Colecţii speciale  – 23 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 

Ziua Internaţională a Jazzului – expoziţie de materiale audio-vi-
deo realizată de Compartimentul Mediatecă  – 30 aprilie 
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MAI 

 

 1 mai – Ziua Internaţională a Muncii 

 1 mai – 130 de ani de la naşterea medicului Grigore Popa 
(1892), membru corespondent al Academiei Române 

 1 mai – 60 de ani de la naşterea actriţei Maia Morgenstern 
(1962) 

 2 mai – 250 de ani de la naşterea poetului german Novalis 
(1772) 

 2 mai – 175 de ani de la naşterea jurnalistului şi poetului  
Ioniţă Scipione Bădescu (1847) 

 2 mai – 165 de ani de la moartea poetului şi dramaturgului 
francez Alfred de Musset (1857) 

 2 mai –  80 de ani de la naşterea profesorului universitar  
clujean Tudor Cătineanu (1942) 

 3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei 

 4 mai – 185 de ani de la naşterea publicistului şi omului politic 
Theodor Rosetti (1837), membru de onoare al  
Academiei Române 

 5 mai –  60 de ani de la naşterea canotoarei Rodica  

Arba-Puşcatu (1962) 

 6 mai – 30 de ani de la moartea actriţei şi cântăreţei germane 
Marlene Dietrich (1992) 

 7 mai – 85 de ani de la moartea scriitorului George Topârceanu 
(1937), membru corespondent al Academiei Române 

 7 mai – 15 ani de la moartea scriitorului, jurnalistului şi edito-
rialistului Octavian Paler (2007) 

 8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii 
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 9 mai – Ziua Independenţei României 

 9 mai – Ziua Uniunii Europene 

 9 mai – 145 de ani de la citirea în Adunarea Deputaţilor, de 
către Mihail Kogălniceanu, a Declaraţiei de Indepen-

denţă a României (1877) 

 9 mai – 85 de ani de la naşterea chimistului Ionel Haiduc 
(1937), membru titular şi preşedinte al Academiei 
Române 

10 mai – 45 de ani de la moartea actriţei americane Joan  

Crawford (1977) 

12 mai – Ziua Mondială a Asistentului Medical 

13 mai – Ziua Internaţională a Dorului 

13 mai – 80 de ani de la naşterea regizorului, scenaristului şi 
actorului Constantin Vaeni (1942) 

14 mai – 210 ani de la naşterea scriitorului, omului politic şi 
patriotului român Costache Negri (1812) 

14 mai – 65 de ani de la moartea scriitorului Camil Petrescu 
(1957), membru titular al Academiei Române 

15 mai – Ziua Latinităţii 

15 mai – Ziua Internaţională a Familiilor 

15 mai – Ziua Mondială de Acţiune pentru Climă 

16 mai – 130 de ani de la moartea episcopului ortodox şi istori-
cului Melchisedec Ştefănescu (1892), membru titular 
al Academiei Române 

16 mai – 100 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
şi filologului Gavril Scridon (1922) 

17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 
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17 mai –  85 de ani de la naşterea medicului Carol Stanciu 
(1937), membru de onoare al Academiei Române 

18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor 

18 mai – 200 de ani de la naşterea scriitorului Gheorghe Sion 
(1822), membru titular al Academiei Române 

19 mai – 135 de ani de la naşterea sculptorului Ion Jalea (1887), 
membru corespondent al Academiei Române 

20 mai – Ziua Mondială a Metrologiei 

21 mai – Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale 

21 mai –  135 de ani de la naşterea botanistului Alexandru  

Borza (1887), membru post-mortem al Academiei 
Române 

21 mai – 130 de ani de la moartea geologului şi paleontologu-
lui Grigore Cobălcescu (1892), membru titular al 
Academiei Române 

22 mai – Ziua Internaţională a Diversităţii Biologice 

22 mai –  115 ani de la naşterea actorului englez Laurence  
Olivier (1907) 

22 mai –  65 de ani de la moartea poetului George Bacovia 
(1957), membru post-mortem al Academiei Române 

22 mai –  20 de ani de la moartea cardinalului greco-catolic 
Alexandru Todea (2002), membru de onoare al  
Academiei Române 

23 mai –  110 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar, 
esteticianului şi scriitorului Vladimir Streinu (1902), 
membru post–mortem al Academiei Române 

23 mai –  80 de ani de la naşterea filosofului şi scriitorului  
Gabriel Liiceanu (1942) 

24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor Naţionale 
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24 mai – 210 ani de la naşterea publicistului, istoricului, în-
drumătorului cultural şi omului politic George  

Bariţiu (1812), membru fondator şi preşedinte al  
Academiei Române 

24 mai – 75 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi  
publicistului clujean Adrian Popescu (1947) 

24 mai – 50 de ani de la naşterea economistei şi omului politic 
basarabean Maia Sandu (1972) 

25 mai – 95 de ani de la moartea folcloristului şi istoricului 
Dimitrie Dan (1927), membru corespondent al  
Academiei Române 

26 mai – 115 ani de la naşterea actorului american John Wayne 
(1907)  

26 mai – 25 de ani de la moartea poetului şi eseistului Cezar 

Baltag (1997) 

27 mai –  50 de ani de la moartea filologului Vasile Grecu 
(1972), membru corespondent al Academiei Române 

28 mai – 115 ani de la moartea folcloristului maramureşean 
Petru Bilţiu-Dăncuş (1907) 

28 mai –  80 de ani de la naşterea inginerului agronom şi  
economistului Ion Păun Otiman (1942), membru  
titular al Academiei Române 

29 mai – 105 ani de la naşterea preşedintelui american John 

Fitzgerald Kennedy (1917) 

30 mai – Ziua Gardianului Public din România 

31 mai – Ziua Mondială fără Tutun 

31 mai – Ziua Geniştilor Militari din România 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
Ziua Mondială a Libertăţii Presei – expoziţie de carte realizată la 

Serviciul Săli de lectură         – 3 mai 

Presa, reporter fără frontiere. 3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii 
Presei – expoziţie de carte realizată de Compartimentul 
Împrumut carte pentru adulţi         – 3 mai 

Octavian Paler – un rătăcitor în vremea paradoxurilor – 15 ani de 
la moartea scriitorului, jurnalistului şi editorialistului 
(2007) – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Împrumut carte pentru adulţi         – 7 mai 

Amintiri despre George Topârceanu – 85 de ani de la moartea 
scriitorului (1937), membru corespondent al Academiei 
Române – vitrină de carte realizată la Serviciul Săli de 
lectură            – 7 mai 

Camil Petrescu – romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist şi 
poet, – 65 de ani de la moartea scriitorului (1957), membru  
titular al Academiei Române – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul Împrumut carte pentru adulţi – 14 mai 

„Fortis in arduis” (Puternic în faţa adversităţilor) – Diversitate 
culturală şi multilingvism – Ziua Latinităţii – vitrină de car-
te realizată de Compartimentul „Multiculturalia”  
           – 15 mai 

Sănătatea începe cu tine – expoziţia de carte realizată de Com-
partimentul Împrumut carte pentru adulţi      – 15 mai 

Ziua Internaţională a Familiilor – expoziţie de reviste realizată 
de Compartimentul Sală de lectură -- Periodice – 15 mai 
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200 de ani de la naşterea scriitorului Gheorghe Sion, membru  
titular al Academiei Române – expoziţie de carte realiza-
tă de Compartimentul Colecţii speciale     – 18 mai 

George Bacovia, cel mai important poet simbolist român,  
– 65 de ani de la moartea poetului (1957) – vitrină de car-
te realizată de Compartimentul Împrumut carte pentru 
adulţi         – 22 mai 

„Lansarea numărului 1/2021 al revistei „Fascinaţia lecturii”, 
supliment al revistei „Bibliotheca Septentrionalis”  
– activitate realizată la Serviciul Împrumut carte pentru 
copii şi tineret                                                  – 30 mai  

Eternitatea clipei... Copilăria – Festivitatea de premiere a concur-
sului „Cel mai bun şi cel mai fidel cititor al Secţiei pentru 
copii”, ediţia a XXVIII-a      – 31 mai 

Ziua Mondială Fără Tutun – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul Sală de lectură -- Periodice    – 31 mai 
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IUNIE 

 

 1 iun. – Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului 

 2 iun. – Ziua Naţională a Italiei 

 2 iun. – 145 de ani de la moartea lingvistului Ioan C. Massim 
(1877), membru fondator al Academiei Române 

 2 iun. – 140 de ani de la naşterea omului politic român Ion 

Antonescu (1882) 

 2 iun. – 85 de ani de la naşterea biologului Dan Munteanu 
(1937), membru corespondent al Academiei Române 

 2 iun. – 75 de ani de la naşterea profesorului, bibliotecarului, 
gazetarului şi publicistului băimărean Lazăr Temian 
(1947) 

 2 iun. – 75 de ani de la naşterea interpretei de muzică populară 
Sava Negrean Brudaşcu (1947) 

 2 iun. – 70 de ani de la naşterea publicistului, jurnalistului şi 
realizatorului de programe  de televiziune Octavian 

Butuza (1952) 

 3 iun. – 100 de ani de la moartea scriitorului Duiliu Zamfirescu 
(1922), membru titular al Academiei Române 

 3 iun. – 45 de ani de la moartea medicului Theodor Burghele 
(1977), membru titular şi preşedinte al Academiei 
Române 

 4 iun. –  Ziua Internaţională a Copiilor Victime ale Agresiu-
nilor 

 4 iun. –  55 de ani de la moartea agronomului Gheorghe  

Ionescu–Şişeşti (1967), membru titular al Academiei 
Române 
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 4 iun. – 45 de ani de la moartea medicului Tiberiu Spârchez 
(1977), membru corespondent al Academiei Române 

 5 iun. – Ziua Internaţională a Mediului 

 5 iun. –  110 ani de la naşterea cardinalului greco-catolic  
Alexandru Todea (1912), membru de onoare al  
Academiei Române 

 6 iun. – Ziua Limbii Ruse 

 6 iun. – 140 de ani de la emiterea primul brevet pentru un fier 
de călcat electric, care a fost primit de inventatorul 
Henry Seely din New York (1882) 

 7 iun. –  70 de ani de la naşterea scriitorului turc Orhan 

Pamuk (1972), laureat al Premiului Nobel pentru  
Literatură în anul 2006 

 8 iun. – Ziua Mondială a Oceanelor 

 8 iun. – 55 de ani de la moartea scriitoarei, traducătoarei şi 
publicistei Otilia Cazimir (1967) 

 8 iun. – 20 de ani de la moartea profesorului, bibliografului şi 
directorului de bibliotecă Traian Brad (2002) 

 8 iun. – 15 ani de la moartea actorului Adrian Pintea (2007) 

 9 iun. – 110 ani de la moartea prozatorului şi dramaturgului 
Ion Luca Caragiale (1912) 

 9 iun. – 80 de ani de la naşterea economistului, omului politic, 
diplomatului şi profesorului universitar Mircea Co-

şea (1942) 

 9 iun. –  50 de ani de la moartea medicului şi fiziologului  
Grigore Alexandru Benetato (1972), membru titular 
al Academiei Române 

10 iun. – Ziua Paraşutiştilor Militari Români 
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13 iun. –  80 de ani de la naşterea economistului Gheorghe 

Zaman (1942), membru corespondent al Academiei 
Române 

13 iun. –  80 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului  
Al. Florin Ţene (1942) 

14 iun. – 185 de ani de la moartea poetului şi filologului italian 
Giacomo Leopardi (1837) 

14 iun. –  130 de ani de la naşterea filosofului, scriitorului şi 
omului politic Ion Petrovici (1892), membru titular al 
Academiei Române 

14 iun. – 90 de ani de la naşterea scriitorului, traducătorului şi 
editorului basarabean Spiridon Vangheli (1932) 

15 iun. – 45 de ani de la inaugurarea, la Paris, a Atelierului lui 

Constantin Brâncuşi (1977) 

17 iun. – Ziua Internaţională a Combaterii Deşertificării 

17 iun. –  90 de ani de la naşterea pictorului român Sabin  

Bălaşa (1932) 

18 iun. – 105 ani de la moartea avocatului, criticului literar şi 
omului politic Titu Maiorescu (1917), membru fonda-
tor al Academiei Române 

18 iun. – 80 de ani de la naşterea cântăreţului şi compozitoru-
lui englez Paul McCartney (1942) 

20 iun. – Ziua Mondială a Refugiatului 

20 iun. – 25 de ani de la inaugurarea oficială a „Memorialului 
Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei” de la  
Sighetul Marmaţiei (1997) 

21 iun. – Ziua Europeană a Muzicii 

21 iun. – 495 de ani de la moartea prozatorului şi dramaturgu-
lui italian Niccolò Machiavelli (1527)  
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22 iun. –120 de ani de la naşterea matematicianului Alexandru 

Ghika (1902), membru titular al Academiei Române 

22 iun. –  35 de ani de la moartea actorului, dansatorului şi  
coregrafului american Fred Astaire (1987) 

22 iun. – 20 de ani de la moartea interpretului maramureşean 
de muzică populară Ion Petreuş (2002) 

23 iun. –  155 de ani de la naşterea istoricului Iulian Marţian 
(1867), membru de onoare al Academiei Române 

24 iun. – Ziua Universală a Iei 

24 iun. – 140 de ani de la naşterea protopopului greco-catolic 
maramureşean Artemiu Anderco, luptător pentru 
drepturile românilor, descoperitorul „Manuscrisului 
de la Ieud” (1882) 

24 iun. – 75 de ani de la naşterea poetului, ziaristului şi criticu-
lui literar Dinu Flămând (1947) 

24 iun. –  35 de ani de la moartea scriitorului Virgil Teodo-

rescu (1987), membru corespondent al Academiei 
Române 

25 iun. – 170 de ani de la naşterea arhitectului spaniol Antonio 

Gaudí (1852) 

25 iun. – 85 de ani de la naşterea actorului şi poetului clujean 
Dorel Vişan (1937) 

25 iun. –  25 de ani de la moartea oceanologului francez 
Jacques Yves Cousteau (1997), membru de onoare al 
Academiei Române 

26 iun. – Ziua Drapelului Naţional 

26 iun. – 130 de ani de la naşterea scriitoarei americane Pearl 

S. Buck (1892) 
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26 iun. – 110 ani de la naşterea dirijorului Sergiu Celibidache 
(1912), membru de onoare al Academiei Române 

27 iun. – Ziua Mondială a Pescuitului 

27 iun. – 210 ani de la naşterea juristului Andrei Mocioni 
(1812), membru fondator al Academiei Române 

27 iun. – 135 de ani de la naşterea scriitorului şi bibliologului 
Emanoil Bucuţa (1887), membru corespondent al 
Academiei Române 

27 iun. – 120 de ani de la naşterea medicului Petre Vancea 
(1902), membru corespondent al Academiei Române 

28 iun. – 445 de ani de la naşterea pictorului flamand Peter 

Paul Rubens (1577) 

28 iun. –  155 de ani de la naşterea scriitorului italian Luigi  

Pirandello (1867) 

29 iun. – Ziua Penitenciarelor din România 

29 iun. – Ziua Dunării 

29 iun. – 185 de ani de la naşterea omului politic Petre Carp 
(1837) 

29 iun. – 95 de ani de la naşterea medicului Mihai Ion Botez 
(1927), membru de onoare al Academiei Române 

29 iun. – 50 de ani de la naşterea istoricului, muzeografului, 
cercetătorului, publicistului şi profesorului sătmărean 
Claudiu Porumbăcean (1972) 

29 iun. – 35 de ani de la moartea fizicianului Victor Mercea 
(1987), membru corespondent al Academiei Române 

30 iun. – 45 de ani de la moartea preotului ortodox şi istoricului 
Ştefan Meteş (1977), membru corespondent al Aca-
demiei Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 

Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa. La mulţi ani tuturor copiilor! 
– expoziţie de carte realizată de Compartimentul Îm-
prumut carte pentru adulţi    – 1 iunie 

Octavian Butuza „în căutarea luminii” – 70 de ani de la naşterea 
publicistului, jurnalistului şi realizatorului de programe 
de televiziune (1952) – vitrină de carte realizată la  
Serviciul Săli de lectură    – 2 iunie 

„Vară, soare, bucurie, copilărie...” – expoziţie de artă plastică reali-
zată la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret 
       – 2-15 iunie 

Duiliu Zamfirescu, ilustrul romancier român, 100 de ani de la 
moartea scriitorului (1922), membru titular al Academiei 
Române – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Împrumut carte pentru adulţi    – 3 iunie 

Ion Luca Caragiale – dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, 
director de teatru, comentator politic şi ziarist român, 110 ani 
de la moartea prozatorului şi dramaturgului (1912)  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul  
Împrumut carte pentru adulţi    – 9 iunie 

„Ion Petrovici – primul Doctor în Filozofie al unei universităţi ro-
mâneşti” – 130 de ani de la naşterea filosofului, scriitoru-
lui şi omului politic (1892), membru titular al Academiei  
Române – expoziţie de carte realizată de Compartimen-
tul Colecţii speciale     – 14 iunie 

Titu Maiorescu: filosof şi teoretician al culturii – 105 ani de la 
moartea avocatului, criticului literar şi omului politic 
(1917), membru fondator al Academiei Române  
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– expoziţie de carte realizată la Serviciul Săli de lectură 
                                                                      – 18 iunie 

Titu Maiorescu – academician, avocat, critic literar, eseist, filosof, 
pedagog, politician şi scriitor român mason, 105 ani de la 
moartea avocatului, criticului literar şi omului politic 
(1917), membru fondator al Academiei Române  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul Împru-
mut carte pentru adulţi    – 18 iunie 

Let’s dance! – expoziţie de carte şi materiale audio-video reali-
zată de Compartimentul Britannica şi American Corner 
       – 22 iunie 

85 de ani de la naşterea actorului Dorel Vişan (1937) – expoziţie de 
reviste realizată de Compartimentul Sală de lectură –  
Periodice      – 23 iunie 

„Egal împărţită între Statele Unite ale Americii şi China, va scrie ca 
nimeni alta despre suferinţele celor de jos, recompensată cu  
cele mai mari premii literare şi recunoaştere internaţională”  
– 130 de ani de la naşterea scriitoarei americane Pearl S. 
Buck (1892) – vitrină de carte realizată de Compartimen-
tul „Multiculturalia”     – 26 iunie 

110 ani de la naşterea dirijorului Sergiu Celibidache (1912),  
membru de onoare al Academiei Române – expoziţie de 
materiale audio-video realizată de Compartimentul  
Mediatecă      – 26 iunie 
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IULIE 

 

 1 iul. – Ziua Naţională a Canadei  

 1 iul. –  20 de ani de la moartea medicului Pius Brânzeu 
(2002), membru titular al Academiei Române 

 2 iul. – 145 de ani de la naşterea scriitorului german Hermann 

Hesse (1877)  

 3 iul. – 55 de ani de la moartea istoricului şi omului politic 
Ioan Lupaş (1967), membru titular al Academiei 
Române 

 3 iul. –  50 de ani de la moartea pictorului român Dumitru 

Ghiaţă (1972)  

 4 iul. – Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii  

 4 iul. –  215 ani de la naşterea omului politic şi patriotului  
italian Giuseppe Garibaldi (1807)  

 4 iul. –  95 de ani de la naşterea actriţei italiene Gina  

Lollobrigida (1927) 

 5 iul. – 190 de ani de la naşterea preotului şi profesorului Ioan 

Popescu (1832), membru corespondent al Academiei 
Române  

 6 iul. – Ziua Internaţională a Comemorării Victimelor Stali-
nismului 

 6 iul. – 60 de ani de la moartea scriitorului american William 

Faulkner (1962)  

 7 iul. – Ziua Mondială a Ciocolatei 

 8 iul. –  90 de ani de la moartea juristului, omului politic şi 
publicistului maramureşean Vasile Filipciuc (1932) 
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 8 iul. – 80 de ani de la naşterea poetului, eseistului şi istori-
cului literar Şerban Foarţă (1942) 

  8 iul. – 70 de ani de la naşterea profesorului, diplomatului şi 
omului politic Vasile Puşcaş (1952) 

10 iul. – 90 de ani de la naşterea medicului gastroenterolog 
Ioan Puşcaş (1932) 

10 iul. – 15 ani de la moartea geologului şi paleontologului 
Răzvan Givulescu (2007), membru de onoare al 
Academiei Române 

11 iul. – Ziua Mondială a Populaţiei  

11 iul. – 225 de ani de la moartea poetului, istoricului şi omului 
politic Ienăchiţă Văcărescu (1797) 

11 iul. – 105 ani de la începutul Bătăliei de la Mărăşeşti, din 
Primul Război Mondial (1917) 

11 iul. –  85 de ani de la moartea compozitorului american 
George Gershwin (1937)  

12 iul. – 95 de ani de la naşterea matematicianului George 
Ciucu (1927), membru corespondent al Academiei 
Române 

13 iul. – 65 de ani de la moartea filologului Constantin Balmuş 
(1957), membru titular al Academiei Române 

14 iul. – Ziua Naţională a Franţei  

14 iul. – Ziua Transmisioniştilor Militari Români 

14 iul. – 205 ani de la moartea scriitoarei franceze Madame de 

Staël (1817) 

14 iul. – 160 de ani de la naşterea pictorului şi desenatorului 
austriac Gustav Klimt (1862)  



60 CALENDAR  2022  CULTURAL  

 

 

14 iul. – 120 de ani de la naşterea geologului şi geofizicianului 
Mircea Socolescu (1902), membru de onoare al  
Academiei Române 

14 iul. – 90 de ani de la moartea sculptorului român Dimitrie 

Paciurea (1932)  

14 iul. – 55 de ani de la moartea scriitorului Tudor Arghezi 
(1967), membru titular al Academiei Române 

15 iul. – Ziua Mărcii Poştale Româneşti  

15 iul. – 140 de ani de la naşterea medicului Iuliu Moldovan 
(1882), membru corespondent al Academiei Române 

15 iul. – 120 de ani de la naşterea chimistului Costin Neniţes-

cu (1902), membru titular al Academiei Române 

16 iul. –  150 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 
român Dimitrie Anghel (1872)  

16 iul. – 150 de ani de la naşterea exploratorului norvegian 
Roald Amundsen (1872) 

16 iul. – 120 de ani de la naşterea matematicianului Gheorghe 
Călugăreanu (1902), membru titular al Academiei 
Române 

17 iul. – 155 de ani de la naşterea geologului şi petrografului 
Ludovic Mrazec (1867), membru titular şi preşedinte 
al Academiei Române 

17 iul. – 155 de ani de la naşterea medicului Dimitrie Gerota 
(1867), membru corespondent al Academiei Române 

17 iul. – 95 de ani de la naşterea biochimistului şi fizicianului 
Sorin Comoroşan (1927), membru de onoare al  
Academiei Române 

18 iul. – 205 ani de la moartea scriitoarei engleze Jane Austen 
(1817)  
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18 iul. – 155 de ani de la naşterea chimistului Ştefan Minovici 
(1867), membru corespondent al Academiei Române 

19 iul. –  115 ani de la naşterea astronomului şi matemati-
cianului Constantin Drâmbă (1907), membru titular 
al Academiei Române 

20 iul. – Ziua Aviaţiei Române  

20 iul. – Ziua Mondială a Şahului  

20 iul. – 200 de ani de la naşterea călugărului augustinian, bio-
logului şi geneticianului austriac Gregor Mendel 
(1822) 

20 iul. – 170 de ani de la naşterea generalului şi omului politic 
Grigore Crăiniceanu (1852), membru titular al   
Academiei Române 

20 iul. – 160 de ani de la naşterea zoologului Paul Bujor (1862), 
membru titular al Academiei Române 

20 iul. – 150 de ani de la naşterea geologului, geografului şi 
pedologului Gheorghe Munteanu-Murgoci (1872), 
membru corespondent al Academiei Române 

20 iul. – 120 de ani de la naşterea geologului Sabba Ştefănescu 
(1902), membru titular al Academiei Române 

20 iul. –  95 de ani de la moartea regelui Ferdinand al 

României (1927), membru de onoare al Academiei 
Române 

20 iul. – 95 de ani de la naşterea lingvistei Matilda Caragiu-

Marioţeanu (1927), membru titular al Academiei 
Române 

20 iul. – 85 de ani de la moartea inginerului, fizicianului şi  
inventatorului Guglielmo Marconi (1937) 

21 iul. – 115 ani de la moartea pictorului Nicolae Grigorescu 
(1907), membru de onoare al Academiei Române 
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21 iul. – 115 ani de la naşterea lingvistului Dimitrie Macrea 
(1907), membru corespondent al Academiei Române 

23 iul. – Ziua Presei Militare Româneşti 

24 iul. – Ziua Poliţiei Române de Frontieră 

24 iul. –  220 de ani de la naşterea dramaturgului francez  
Alexandre Dumas (1802) 

24 iul. – 140 de ani de la naşterea matematicianului Traian 

Lalescu (1882), membru post-mortem al Academiei 
Române 

24 iul. –  45 de ani de la moartea poetului şi prozatorului 
român Emil Botta (1977) 

25 iul. – 75 de ani de la naşterea inginerului Florin Gheorghe 

Filip (1947), membru titular al Academiei Române 

26 iul. – Ziua Arhivelor Militare Române 

27 iul. –  60 de ani de la moartea pictorului român Ion  

Ţuculescu (1962) 

28 iul. – 180 de ani de la moartea poetului şi dramaturgului 
german Clemens Brentano (1842) 

28 iul. –  130 de ani de la naşterea economistului Victor  

Bădulescu (1892), membru corespondent al Academi-
ei Române 

29 iul. – Ziua Imnului Naţional al României 

29 iul. – 125 de ani de la naşterea criticului literar, traducăto-
rului şi publicistului Ştefan Vârgolici (1897), membru 
corespondent al Academiei Române 

29 iul. – 110 ani de la naşterea scriitorului, publicistului şi criti-
cului literar Nicolae Aurelian Steinhardt (1912), 
membru post-mortem al Academiei Române 
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29 iul. – 30 de ani de la moartea scriitoarei Lucia Demetrius 
(1992) 

30 iul. – 90 de ani de la naşterea profesorului de teologie şi 
istoricului Mircea Păcurariu (1932), membru titular al 
Academiei Române 

30 iul. – 15 ani de la moartea Patriarhului Teoctist Arăpaşu 
(2007) 

31 iul. – 95 de ani de la naşterea compozitorului şi muzicolo-
gului Ştefan Niculescu (1927), membru titular al  
Academiei Române 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Potecile vacanţei” – expoziţie de carte cu caracter enciclopedic 

şi ghiduri turistice, realizată la Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret     – 1-19 iulie 

Părintele Academician Ioan Lupaş, făuritor al Marii Uniri din 1918 
– 55 de ani de la moartea istoricului şi omului politic 
(1967) – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Împrumut carte pentru adulţi    – 3 iulie 

Happy Birthday America! – expoziţie de carte realizată de Com-
partimentul Britannica şi American Corner   
       – 4 iulie 

Opera lui Gustav Klimt – 160 de ani de la naşterea pictorului şi 
desenatorului austriac (1862) –  expoziţie de carte reali-
zată la Serviciul Săli de lectură   – 14 iulie 

Ziua Naţională a Franţei – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul Sală de lectură - Periodice  – 14 iulie 
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O incursiune în istoria mărcilor poştale româneşti. Ziua Mărcii Poş-
tale Româneşti – expoziţie de carte realizată de Compar-
timentul Împrumut carte pentru adulţi  – 15 iulie 

„De o influenţă covârşitoare, atât a următoarelor generaţii de scrii-
tori şi scriitoare, cât şi a unui public tot mai numeros, o citim 
şi–o vom mai citi pe «buna şi liniştita mătuşă Jane» multă 
vreme de–acum încolo”  – 205 ani de la moartea scriitoarei 
engleze Jane Austen (1817) – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul „Multiculturalia”   – 18 iulie 

„Şahul, jocul minţii” – vitrină de carte realizată la Serviciul  
Împrumut carte pentru copii şi tineret, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Şahului     – 20 iulie 

N. Steinhardt între viaţă şi cărţi – 110 ani de la naşterea scriitoru-
lui, publicistului şi criticului literar (1912) – expoziţie de 
carte realizată la Serviciul Săli de lectură  – 29 iulie 

„Nicolae Steinhardt – reper al culturii şi spiritualităţii româneşti”  
– 110 ani de la naşterea scriitorului, publicistului şi  
criticului – expoziţie de carte realizată de Compartimen-
tul Colecţii speciale     – 29 iulie 
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AUGUST 

 

 1 aug. – Ziua Tanchiştilor Români 

 1 aug. – 70 de ani de la naşterea actorului şi caricaturistului 
Horaţiu Mălăele (1952) 

 2 aug. – 100 de ani de la moartea inventatorului Alexander 

Graham Bell (1922) 

 2 aug. –  85 de ani de la moartea prozatorului Pavel Dan 
(1937) 

 3 aug. – 165 de ani de la moartea scriitorului francez Eugène 

Sue (1857) 

 4 aug. –  230 de ani de la naşterea poetului englez Percy 

Bysshe Shelley (1792) 

 4 aug. – 165 de ani de la naşterea istoricului Augustin Bunea 
(1857), membru titular al Academiei Române 

 5 aug. – 100 de ani de la naşterea scriitorului Marin Preda 
(1922), membru corespondent al Academiei Române 

 5 aug. – 85 de ani de la naşterea prozatorului, dramaturgului 
şi ziaristului clujean Viorel Cacoveanu (1937) 

 5 aug. –  60 de ani de moartea actriţei americane Marilyn 

Monroe (1962) 

 5 aug. – 15 ani de la moartea actorului şi interpretului de 
muzică folk Florian Pittiş (2007) 

 6 aug. – 135 de ani de la moartea poetului şi publicistului 
George Creţianu (1887), membru de onoare al  
Academiei Române 

 6 aug. – 50 de ani de la moartea botanistului, silvicultorului şi 
cercetătorului maramureşean Artur Coman (1972) 
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 7 aug. – 80 de ani de la naşterea poetului şi folcloristului 
maramureşean Dumitru Iuga (1942) 

 7 aug. – 60 de ani de la moartea medicului veterinar Petre 

Spânul (1962), membru corespondent al Academiei 
Române 

 8 aug. –  115 ani de la naşterea inginerului Gheorghe  
Cartianu-Popescu (1907), membru corespondent al 
Academiei Române 

 9 aug. – Ziua Internaţională a Popoarelor Indigene 

 9 aug. – Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice 

 9 aug. –  25 de ani de la moartea istoricului literar Eugen  

Todoran (1997)  

10 aug. – 95 de ani de la naşterea poetului şi eseistului Barbu 

Cioculescu (1927) 

10 aug.  – 80 de ani de la naşterea poetului şi publicistului  
Nicolae Prelipceanu (1942) 

11 aug. – 60 de ani de la naşterea istoricului şi profesorului 
universitar Ioan Bolovan (1962), membru corespon-
dent al Academiei Române 

12 aug. – Ziua Internaţională a Tineretului 

12 aug. – 150 de ani de la moartea poetului şi pictorului englez 
William Blake (1872) 

12 aug. – 40 de ani de la moartea actorului american Henry 

Fonda (1982) 

13 aug. – Ziua Internaţională a Stângacilor 

13 aug. – 145 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului 
român Francisc Şirato (1877) 

13 aug. – 105 ani de la naşterea folcloristului Ovidiu Bîrlea 
(1917) 
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13 aug. – 45 de ani de la naşterea pictorului băimărean Adrian 

Ghenie (1977) 

14 aug. – 155 de ani de la naşterea scriitorului englez John 

Galsworthy (1867) 

15 aug. – Ziua Marinei Române 

15 aug. – 30 de ani de la moartea actriţei şi cântăreţei Anda 
Călugăreanu (1992) 

16 aug.  – 80 de ani de la naşterea compozitorului Florin  

Bogardo (1942) 

16 aug. – 80 de ani de la naşterea eseistei, traducătoarei şi scrii-
toarei româno-suedeze Gabriela Melinescu (1942) 

16 aug. – 45 de ani de la moartea cântăreţului american Elvis 

Presley (1977) 

17 aug. – 150 de ani de la naşterea constructorului de avioane 
şi inventatorului Traian Vuia (1872), membru de  
onoare al Academiei Române 

18 aug. – 125 de ani de la naşterea fizicianului Alexandru 
Cişman (1897), membru corespondent al Academiei 
Române 

19 aug. – 460 de ani de la naşterea matematicianului, fizici-
anului, filosofului şi scriitorului Blaise Pascal (1662) 

19 aug. – 105 ani de la naşterea preotului ortodox, folcloris-
tului şi istoricului maramureşean Tit Bud (1917) 

19 aug. – 100 de ani de la moartea poetului şi folcloristului 
Andrei Bârseanu (1922), membru titular al Academiei 
Române 

19 aug. – 45 de ani de la moartea medicului Aurel Moga 
(1977), membru titular al Academiei Române 
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20 aug. – 150 de ani de la moartea poetului Dimitrie Bolinti-

neanu (1872) 

20 aug. – 130 de ani de la naşterea matematicianului Octav 

Onicescu (1892), membru titular al Academiei 
Române 

20 aug. – 50 de ani de la moartea scriitorului, ziaristului şi  
omului politic Nichifor Crainic (1972), membru  
titular al Academiei Române 

21 aug. – 140 de ani de la naşterea fizicianului, pedagogului şi 
inventatorului Augustin Maior (1882), membru post–
mortem al Academiei Române 

22 aug. – 195 de ani de la naşterea compozitorului austriac 
Joseph Strauss (1827) 

22 aug. – 160 de ani de la naşterea compozitorului francez 
Claude Debussy (1862) 

22 aug. – 105 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
Alexandru Piru (1917), membru post-mortem al Aca-
demiei Române 

22 aug. – 50 de ani de la moartea fizicianului Ştefan Procopiu 
(1972), membru titular al Academiei Române 

22 aug. – 45 de ani de la moartea hidrobiologului, ihtiologului 
şi histologului Theodor Buşniţă (1977), membru  
corespondent al Academiei Române 

23 aug. – Ziua Internaţională a Abolirii Sclaviei 

23 aug. – 115 ani de la naşterea istoricului Mihai Berza (1907), 
membru corespondent al Academiei Române 

24 aug. – 150 de ani de la naşterea proprietarului de mine, 
primarului şi senatorului băimărean Alexiu Pocol 
(1872) 
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24 aug. – 90 de ani de la moartea compozitorului, dirijorului şi 
folcloristului Gheorghe Cucu (1932) 

24 aug. – 75 de ani de la naşterea scriitorului brazilian Paulo 

Coelho (1947) 

24 aug. – 35 de ani de la moartea lingvistului şi filologului  
Boris Cazacu (1987), membru corespondent al  
Academiei Române 

25 aug. – 155 de ani de la moartea chimistului şi fizicianului 
englez Michael Faraday (1867) 

25 aug. – 115 ani de la moartea filologului, scriitorului, istori-
cului şi publicistului Bogdan Petriceicu Hasdeu 
(1907), membru titular al Academiei Române 

25 aug. – 10 ani de la moartea astronautului american Neil 

Armstrong (2012) 

26 aug. – 85 de ani de la moartea scriitorului Alexandru Sahia 
(1937), membru post–mortem al Academiei Române 

28 aug. – 105 ani de la moartea poetului Anton Naum (1917), 
membru titular al Academiei Române 

28 aug. – 105 ani de la moartea prozatorului Calistrat Hogaş 
(1917) 

28 aug. – 105 ani de la naşterea dramaturgului Horia Lovinescu 
(1917) 

29 aug.  – 390 de ani de la naşterea filosofului John Locke 
(1632) 

29 aug. – 190 de ani de la naşterea matematicianului Neculai 

Culianu (1832), membru corespondent al Academiei 
Române 

29 aug.  – 40 de ani de la moartea actriţei suedeze Ingrid 

Bergman (1982) 
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30 aug. – 95 de ani de la naşterea chimistului Victor Emanuel 

Sahini (1927), membru titular al Academiei Române 

30 aug. – 70 de ani de la naşterea economistului Daniel Dăia-

nu (1952), membru titular al Academiei Române 

31 aug. – Ziua Limbii Române 

31 aug. – 155 de ani de la moartea poetului francez Charles 
Baudelaire (1867) 

31 aug. – 95 de ani de la naşterea poetului Dan Deşliu (1927) 

31 aug. – 25 de ani de la moartea Prinţesei Diana (1997) 

31 aug. – 10 ani de la moartea poetei Constanţa Buzea (2012) 

 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
 

„N–ar fi oare Parisul mai puţin misterios fără contribuţia inconfun-
dabilă a unui fin cunoscător al volatilei naturi umane?”  
– 165 de ani de la moartea scriitorului francez Eugène 
Sue (1857) – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
„Multiculturalia”     – 3 august 

„Personalităţi ale bisericii: Augustin Bunea” – 165 de ani de la 
naşterea istoricului, membru titular al Academiei Româ-
ne – expoziţie de carte realizată de Compartimentul  
Colecţii speciale     – 4 august 

Marin Preda, un fenomen de excepţie în literatura română – 100 de 
ani de la naşterea scriitorului (1922)  – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Împrumut carte pentru 
adulţi       – 5 august 
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60 de ani de moartea actriţei americane Marilyn Monroe (1962)  
– expoziţie de materiale audio–video realizată de Com-
partimentul Mediatecă    – 5 august 

„Ziua internaţională a grădinilor zoologice” – expoziţie de carte 
cu enciclopedii pentru toate vârstele realizată la Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret  – 9 august 

Ovidiu Bârlea, etnolog şi prozator – 105 ani de la naştere (1917)  
– vitrină de carte realizată la Serviciul Săli de lectură 
       – 13 august 

Traian Vuia, un pionier al aviaţiei moderne – 150 de ani de la naş-
terea constructorului de avioane şi inventatorului (1872), 
membru de onoare al Academiei Române – vitrină de 
carte realizată la Serviciul Săli de lectură  – 17 august 

„Personalităţi de seamă a Maramureşului: Tit Bud” – 105 ani de la 
naşterea preotului ortodox, folcloristului şi istoricului 
maramureşean – expoziţie de carte realizată de Compar-
timentul Colecţii speciale    – 19 august  

160 de ani de la naşterea compozitorului francez Claude Debussy  
– expoziţie de materiale audio-video realizată de Com-
partimentul Mediatecă    – 22 august 

Ziua Limbii Române – expoziţie de carte realizată de Compar-
timentul Colecţii speciale    – 31 august 

Ziua Limbii Române, sărbătoare a identităţii şi demnităţii poporului 
român – expoziţie de carte realizată de Compartimentul 
Împrumut carte pentru adulţi    – 31 august 

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

 1 sept. – 175 de ani de la naşterea preotului ortodox, folcloris-
tului şi etnografului Simeon Florea Marian (1847), 
membru titular al Academiei Române 

 2 sept. – 105 ani de la naşterea medicului Constantin Anasta-

satu (1917), membru titular al Academiei Române 

 2 sept. – 85 de ani de la moartea pedagogului şi istoricului 
francez Pierre de Coubertin (1937) 

 2 sept. – 20 de ani de la moartea scriitoarei de romane poliţiste 
Rodica Ojog-Braşoveanu (2002) 

 3 sept. –  135 de ani de la moartea filologului, lingvistului,  
istoricului şi teologului Timotei Cipariu (1887), 
membru fondator al Academiei Române 

 3 sept. – 115 ani de la naşterea prozatorului Pavel Dan (1907)  

 3 sept. – 105 ani de la moartea eroinei armatei române Ecate-

rina Teodoroiu (1917) 

 3 sept. –  85 de ani de la naşterea interpretei de muzică  
populară Maria Ciobanu (1937)  

 3 sept. – 80 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
Mihai Cimpoi (1942), membru de onoare al Acade-
miei Române 

 4 sept. – 115 ani de la moartea compozitorului şi pianistului 
norvegian Edvard Grieg (1907)  

 4 sept. – 110 ani de la naşterea criticului de artă, pictorului, 
scriitorului şi eseistului Raoul Şorban (1912)  

 4 sept. –  45 de ani de la naşterea „chef”-ului bucătar şi 
blogger-ului maramureşean Adrian Hădean (1977) 
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 5 sept. – 180 de ani de la naşterea arhiereului, pedagogului şi 
istoricului Ilarion Puşcariu (1842), membru de onoare 
al Academiei Române 

 5 sept. – 165 de ani de la moartea filosofului, matematicianu-
lui şi sociologului francez Auguste Comte (1857)  

 5 sept. – 25 de ani de la moartea călugăriţei catolice şi misio-
narei Maica Tereza (1997)  

 6 sept. – 205 ani de la naşterea politicianului, avocatului, isto-
ricului şi publicistului Mihail Kogălniceanu (1817), 
membru titular şi preşedinte al Academiei Române 

 6 sept. – 195 de ani de la naşterea episcopului greco-catolic 
maramureşean Mihail Pavel (1827)  

 6 sept. –  115 ani de la moartea scriitorului francez Sully 

Prudhomme (1907)  

 6 sept. – 65 de ani de la moartea medicului Ion T. Niculescu 
(1957), membru corespondent al Academiei Române 

 6 sept. –  15 ani de la moartea tenorului italian Luciano  
Pavarotti (2007)  

 7 sept. – 155 de ani de la moartea mitropolitului greco-catolic 
Alexandru Sterca-Şuluţiu (1867)  

 7 sept. – 120 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
Şerban Cioculescu (1902), membru titular al Acade-
miei Române 

 7 sept. – 50 de ani de la naşterea scriitorului şi jurnalistului 
Dan Mircea Cipariu (1972) 

 7 sept. – 20 de ani de la moartea lingvistului Eugen Coşeriu 
(2002), membru de onoare al Academiei Române 

 8 sept. – Ziua Internaţională a Alfabetizării  

 8 sept. – Ziua Internaţională a Literaturii 
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 8 sept. – Ziua Petrolistului din România  

 8 sept. –  115 ani de la moartea publicistului, animatorului  
cultural şi scriitorului Iosif Vulcan (1907), membru  
titular al Academiei Române 

 8 sept. –  95 de ani de la naşterea medicului Ioan Moraru 
(1927), membru post-mortem al Academiei Române 

 8 sept. –  90 de ani de la naşterea lingvistului Marius Sala 
(1932), membru titular al Academiei Române 

 8 sept. – 85 de ani de la naşterea filosofului Gheorghe Vlădu-

ţescu (1937), membru titular al Academiei Române 

 8 sept. –  60 de ani de la moartea pictorului băimărean  
Alexandru Ziffer (1962) 

 9 sept. – 80 de ani de la moartea pedagogului şi omului politic 
Constantin Meissner (1942), membru corespondent 
al Academiei Române 

10 sept. – 150 de ani de la moartea avocatului şi revoluţionaru-
lui paşoptist Avram Iancu (1872)  

12 sept.  – 140 de ani de la naşterea scriitorului Ion Agârbi-

ceanu (1882)  

12 sept.  – 135 de ani de la naşterea dirijorului George  

Georgescu (1887), membru corespondent al Acade-
miei Române 

12 sept.  – 125 de ani de la naşterea fizicienei şi chimistei  
franceze Irène Joliot-Curie (1897)  

13 sept. – Ziua Pompierilor din România  

13 sept. – 430 de ani de la moartea scriitorului şi filosofului 
francez Michel de Montaigne (1592)  

13 sept. – 150 de ani de la moartea filosofului german Ludwig 

Feuerbach (1872)  
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14 sept. – Ziua Inginerului Român  

14 sept.  – 135 de ani de la naşterea muzicologului George 

Breazul (1887)  

14 sept. – 95 de ani de la moartea balerinei americane Isadora 

Duncan (1927)  

14 sept. – 40 de ani de la moartea actriţei americane Grace 
Kelly, prinţesă de Monaco (1982)  

15 sept. – Ziua Internaţională a Democraţiei 

15 sept. – 130 de ani de la naşterea medicului Constantin  

Iliescu (1892), membru titular al Academiei Române 

15 sept. – 100 de ani de la moartea fizicianului, inginerului şi 
meteorologului Ştefan C. Hepites (1922), membru  
titular al Academiei Române 

15 sept. – 75 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
Traian Vedinaş (1947) 

16 sept. – Ziua Europeană de Prim Ajutor 

16 sept. – Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de 
Ozon 

16 sept. – 155 de ani de la naşterea economistului şi omului 
politic Vintilă Brătianu (1867), membru de onoare al 
Academiei Române 

16 sept. – 95 de ani de la naşterea actorului american Peter 

Falk (1927)  

16 sept. – 45 de ani de la moartea cântăreţei americane de  
operă Maria Callas (1977) 

18 sept. – 75 de ani de la inaugurarea Teatrului „Lucia  
Sturdza Bulandra” din Bucureşti (1947) 
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18 sept. – 60 de ani de la moartea colecţionarului de artă  
Krikor Zambaccian (1962), membru corespondent al 
Academiei Române 

18 sept. – 10 ani de la moartea scriitorului Romulus Vulpescu 
(2012)  

19 sept. – Ziua Europeană a Patrimoniului  

19 sept. – 220 de ani de la naşterea omului politic, avocatului şi 
jurnalistului maghiar Lajos Kossuth (1802)  

20 sept.  – 90 de ani de la naşterea paleontologului Theodor 

Anton Neagu (1932), membru titular al Academiei 
Române 

20 sept. – 85 de ani de la naşterea scriitorului maramureşean 
Petre Got (1937)  

20 sept. – 65 de ani de la moartea compozitorului finlandez 
Jean Sibelius (1957)  

20 sept. – 10 ani de la moartea inginerului Gheorghe Buzdu-

gan (2012), membru titular al Academiei Române 

21 sept. – 570 de ani de la naşterea omului politic, filosofului şi 
clericului italian Girolamo Savonarola (1452)  

21 sept. – 190 de ani de la moartea poetului şi romancierului 
scoţian Walter Scott (1832)  

21 sept. – 30 de ani de la moartea scriitorului Ion Băieşu (1992)  

22 sept. – Ziua Mondială a Circulării fără Maşini 

22 sept. – 85 de ani de la naşterea matematicianului Nicolae 

Popescu (1937), membru corespondent al Academiei 
Române 

23 sept. – 95 de ani de la moartea istoricului Iustin Ştefan 

Frăţiman (1927), membru corespondent al Academiei 
Române 
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23 sept. – 55 de ani de la moartea inginerului Nicolae Profiri 
(1967), membru titular al Academiei Române 

23 sept. – 55 de ani de la moartea inginerului Ştefan Nădişan 
(1967), membru titular al Academiei Române 

24 sept.  – 75 de ani de la naşterea istoricului Nicolae Bocşa 
(1947) 

24 sept. – 45 de ani de la moartea economistului şi omului po-
litic Victor Slăvescu (1977), membru titular al  
Academiei Române 

25 sept. – 165 de ani de la naşterea juristului George Plopu 
(1857), membru de onoare al Academiei Române 

25 sept.  – 125 de ani de la naşterea scriitorului american  
William Faulkner (1897)  

25 sept. – 70 de ani de la naşterea actorului american Christo-

pher Reeve (1952)  

26 sept. – Ziua Europeană a Limbilor 

26 sept. – 115 ani de la naşterea poetului şi eseistului Dan  
Botta (1907)  

26 sept. – 105 ani de la naşterea pictorului Constantin Dipşe 
(1917)  

27 sept. – Ziua Mondială a Turismului  

27 sept. – 125 de ani de la moartea îndrumătorului cultural şi 
publicistului Alexandru Roman (1897), membru  
fondator al Academiei Române 

27 sept.  – 105 ani de la moartea pictorului francez Edgar  

Degas (1917) 

27 sept. – 70 de ani de la naşterea inginerului şi astronautului 
Dumitru Prunariu (1952), membru de onoare al  
Academiei Române 
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28 sept. – Ziua Mondială a Dreptului de a Şti  

28 sept. – 175 de ani de la naşterea compozitorului şi dirijo-
rului Gheorghe Dima (1847), membru de onoare al 
Academiei Române 

28 sept. – 140 de ani de la moartea arheologului şi istoricului 
Vasile Pârvan (1882), membru titular al Academiei 
Române 

29 sept. – Ziua Mondială a Inimii  

29 sept. – 475 de ani de la naşterea scriitorului spaniol Miguel 

de Cervantes (1547) 

29 sept. – 210 ani de la naşterea istoricului Eudoxiu Hurmu-

zaki (1812), membru titular al Academiei Române 

29 sept.  – 120 de ani de la moartea romancierului francez  
Émile Zola (1902)  

29 sept. – 110 ani de la naşterea regizorului italian Michelan-

gelo Antonioni (1912) 

29 sept.  – 75 de ani de la naşterea istoricului şi arheologului 
Mihai Bărbulescu (1947), membru corespondent al 
Academiei Române 

29 sept. – 55 de ani de la moartea medicului Basil Theodo-

rescu (1967), membru titular al Academiei Române 

30 sept. – 140 de ani de la naşterea geografului Constantin 

Brătescu (1882), membru corespondent al Academiei 
Române 

30 sept. – 140 de ani de la moartea actorului Mihail Pascaly 
(1882) 

30 sept. – 25 de ani de la moartea inginerului Iosif Antochi 
(1997), membru corespondent al Academiei Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Mari folclorişti: Simeon Florea Marian” – 175 de ani de la naşte-

rea preotului ortodox, folcloristului şi etnografului 
(1847), membru titular al Academiei Române – expoziţie 
de carte realizată de Compartimentul Colecţii speciale 
      – 1 septembrie 

Măreţia şi forţa unui destin tragic: Pavel Dan. – 115 ani de la naşte-
rea prozatorului (3.09.1907) – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul Împrumut carte pentru adulţi  
      – 3 septembrie 

Mihai Cimpoi sau lumea ca o carte – 80 de ani de la naşterea criti-
cului şi istoricului literar (1942), membru de onoare al 
Academiei Române – expoziţie de carte realizată la  
Serviciul Săli de lectură   – 3 septembrie 

„Bogăţiile toamnei” – expoziţie de carte şi de artă plastică reali-
zată la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret
       – 5-28 septembrie 

„Mihail Pavel: viaţa şi faptele lui” – 195 de ani de la naşterea epi-
scopului greco-catolic maramureşean – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Colecţii speciale  
      – 6 septembrie 

Avram Iancu – traiectoria unui destin eroic – 150 de ani de la 
moartea avocatului şi revoluţionarului paşoptist (1872) 
 – expoziţie de carte realizată la Serviciul Săli de lectură 
      – 10 septembrie 

Un erou legendar al poporului român: Avram Iancu – 150 de ani de 
la moartea avocatului şi revoluţionarului paşoptist  
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 – vitrină de carte realizată de Compartimentul Împru-
mut carte pentru adulţi    – 10 septembrie 

Ziua Pompierilor din România – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul Sală de lectură -- Periodice   
       – 13 septembrie 

Patrimoniul, expresie a istoriei devenirii umane – Ziua Europeană a 
Patrimoniului – vitrină  de carte realizată de Comparti-
mentul Împrumut carte pentru adulţi – 19 septembrie 

William Faulkner – 125 de ani de la naştere – expoziţie de carte 
realizată de Compartimentul Britannica şi American 
Corner        – 25 septembrie 

„Acuzator fervent în favoarea dreptăţii şi adevărului, în marş, de 
neoprit” – 120 de ani de la moartea romancierului francez 
Émile Zola (1902) –  vitrină de carte realizată de Compar-
timentul „Multiculturalia”     – 29 septembrie 

Ziua Mondială a Inimii – expoziţie de reviste realizată de Com-
partimentul Sală de lectură - Periodice – 29 septembrie 

„Pe aripi de cântec” – activitate realizată la Serviciul Împrumut 
carte pentru copii şi tineret, dedicată Zilei Internaţionale 
a Muzicii       – 30 septembrie 
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OCTOMBRIE 

 

 1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii  

 1 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice  

 1 oct. –  90 de ani de la naşterea fizicianului Ioan-Iovitz  

Popescu (1932), membru titular al Academiei Române 

 2 oct. – Ziua Internaţională a Non-Violenţei 

 2 oct. – 175 de ani de la naşterea ofiţerului şi politicianului 
german Paul von Hindenburg (1847)  

 2 oct. – 175 de ani de la naşterea avocatului şi publicistului 
Francisc Hossu Longin (1847) 

 3 oct. – Ziua Naţională a Germaniei  

 3 oct. – 125 de ani de la naşterea scriitorului francez Louis 

Aragon (1897)  

 3 oct. – 95 de ani de la naşterea matematicianului Radu Miron 
(1927), membru titular al Academiei Române 

 4 oct. – Ziua Mondială a Arhitecturii 

 4 oct. –  75 de ani de la moartea fizicianului german Max 

Planck (1947)  

 5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor  

 5 oct. – 175 de ani de la naşterea teoreticianului şi criticului 
literar Anghel Demetrescu (1847), membru corespon-
dent al Academiei Române 

 5 oct. –  55 de ani de la moartea scriitorului, eseistului şi  
istoricului francez André Maurois (1967) 

 5 oct. –  80 de ani de la naşterea interpretei de muzică  
populară Angela Buciu (1942)  
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 6 oct. – 135 de ani de la naşterea arhitectului elveţian, natura-
lizat francez, Le Corbusier (1887)  

 6 oct. – 120 de ani de la naşterea filosofului şi eseistului Petre 

Ţuţea (1902) 

 7 oct. – 120 de ani de la naşterea scriitorului Zaharia Stancu 
(1902), membru titular al Academiei Române  

 7 oct. – 70 de ani de la naşterea omului politic rus Vladimir 

Putin (1952)  

 8 oct. – 30 de ani de la moartea politicianului german Willy 

Brandt (1992)  

 9 oct. – Ziua Mondială a Poştei  

10 oct. – Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale 

10 oct. – 145 de ani de la moartea publicistului maramureşean 
Petru Bran (1877)  

10 oct. – 135 de ani de la naşterea botanistului Mihai Guşuleac 
(1887), membru corespondent al Academiei Române 

10 oct. –  45 de ani de la moartea chimistului Dumitru A. 
Isăcescu (1977), membru corespondent al Academiei 
Române 

12 oct. – Ziua Hispanităţii  

12 oct. – 140 de ani de la moartea generalului american, de 
origine română, George Pomuţ (1882)  

12 oct. –  75 de ani de la naşterea mitropolitului ortodox  
Laurenţiu Streza (1947), membru de onoare al Acade-
miei Române 

13 oct. – 120 de ani de la naşterea medicului Ştefan Odobleja 
(1902), membru post–mortem al Academiei Române 

14 oct. – Ziua Internaţională a Standardizării  



83 CALENDAR  2022  CULTURAL  

 

 

14 oct. –  245 de ani de la naşterea scriitorului Costache  

Conachi (1777)  

14 oct. – 165 de ani de la naşterea istoricului şi publicistului 
Gheorghe Ionescu-Gion (1857), membru corespon-
dent al Academiei Române 

14 oct. – 95 de ani de la naşterea actorului englez Roger Moore 
(1927)  

15 oct. – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor 

15 oct. – 130 de ani de la naşterea profesorului maramureşean 
Gheorghe Vornicu (1892) 

15 oct. – 105 ani de la moartea curtezanei şi spioanei olandeze 
Mata Hari (1917)  

15 oct. –  100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand al 

României (1922)  

15 oct. – 80 de ani de la naşterea profesorului, dirijorului şi 
publicistului Simion Vaida (1942) 

15 oct. – 55 de ani de la moartea medicului Ştefan S. Nicolau 
(1967), membru titular al Academiei Române 

16 oct. – Ziua Mondială a Alimentaţiei  

16 oct. – Ziua Dicţionarului 

16 oct. – 125 de ani de la naşterea fizicianului Alexandru Proca 
(1897), membru post-mortem al Academiei Române 

16 oct. – 95 de ani de la naşterea scriitorului german Günther 

Grass (1927)  

17 oct. – Ziua Internaţională a Eradicării Sărăciei 

18 oct. – 245 de ani de la naşterea scriitorului german Heinrich 
von Kleist (1777)  
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18 oct. – 115 ani de la naşterea scriitorului Mihail Sebastian 
(1907)  

19 oct. –  160 de ani de la realizarea, de către fraţii Lumière,  
a primei camere de filmat (1862) 

19 oct. –  145 de ani de la fondarea Bibliotecii Municipale 

„B.P. Hasdeu” din Chişinău (1877) 

19 oct. –  85 de ani de la moartea fizicianului şi chimistului  
neozeelandez Ernest Rutherford (1937)  

20 oct. – Ziua Internaţională a Statisticii 

20 oct. – 150 de ani de la naşterea filologului, lingvistului şi 
folcloristului Pericle Papahagi (1872), membru cores-
pondent al Academiei Române 

20 oct. – 85 de ani de la naşterea istoricului, politologului şi 
jurnalistului Vlad Georgescu (1937) 

20 oct. – 80 de ani de la naşterea actorului Costel Constantin 
(1942) 

21 oct. –  250 de ani de la naşterea poetului englez Samuel  
Taylor Coleridge (1772)  

22 oct. – 140 de ani de la moartea scriitorului maghiar János 

Arany (1882)  

22 oct. – 140 de ani de la naşterea pictorului Ion Andreescu 
(1882), membru post-mortem al Academiei Române 

22 oct. – 80 de ani de la naşterea lingvistului, publicistului, 
scriitorului şi omului politic Ion Coja (1942) 

23 oct. – 205 ani de la naşterea pedagogului, lexicografului şi 
editorului francez Pierre Larousse (1817)  

23 oct. – 150 de ani de la moartea poetului şi prozatorului 
francez Théophile Gautier (1872)  
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23 oct. – 145 de ani de la moartea istoricului şi filologului  
Alexandru Papiu-Ilarian (1877), membru titular al 
Academiei Române 

23 oct. – 65 de ani de la moartea poetului Mihai Codreanu 
(1957), membru corespondent al Academiei Române 

24 oct. – Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite  

24 oct. – 100 de ani de la naşterea inginerului chimist Vasile 

Cocheci (1922), membru corespondent al Academiei 
Române 

24 oct. – 75 de ani de la naşterea poetului maramureşean Ion 

Burnar (1947) 

25 oct. – Ziua Europeană a Justiţiei Civile  

25 oct. – Ziua Armatei Române  

26 oct. – 130 de ani de la naşterea geologului şi seismologului 
Ion Atanasiu (1892), membru corespondent al  
Academiei Române 

26 oct. – 110 ani de la naşterea medicului Valerian Popescu 
(1912), membru corespondent al Academiei Române 

26 oct. – 65 de ani de la moartea scriitorului grec Nikos 

Kazantzakis (1957)  

27 oct. – Ziua Internaţională a Audiovizualului 

27 oct. – 240 de ani de la naşterea violonistului şi compozitoru-
lui italian Niccolò Paganini (1782)  

27 oct. –  120 de ani de la naşterea arhitectului Ştefan  

Balş-Lupu (1902), membru de onoare al Academiei 
Române 

28 oct. – 325 de ani de la naşterea pictorului peisagist italian 
Canaletto (1697)  
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28 oct. – 125 de ani de la naşterea publicistului şi omului poli-
tic Gheorghe Chiţu (1897), membru titular al Acade-
miei Române 

28 oct. –  70 de ani de la moartea filosofului, sociologului şi 
scriitorului Mircea Vulcănescu (1952)  

29 oct. – Ziua Internaţională a Internetului  

29 oct. – 140 de ani de la naşterea scriitorului francez Jean  

Giraudoux (1882) 

30 oct. – 30 de ani de la moartea compozitorilor Doina şi Ion 

Aldea-Teodorovici (1992)  

31 oct. – Ziua Internaţională a Mării Negre 

31 oct. – 165 de ani de la naşterea medicului, psihiatrului şi 
scriitorului suedez Axel Munthe (1857)  

31 oct. – 50 de ani de la moartea pedagogului şi omului politic 
Onisifor Ghibu (1972), membru corespondent al 
Academiei Române 

 

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 
Ziua Internaţională a Muzicii  – expoziţie de materiale audio-

video realizată de Compartimentul Mediatecă  
     –1 octombrie 

 
„Cartea poştală, ce nostalgie!” – expoziţie de carte realizată la 

Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret cu 
ocazia Zilei Mondiale a Poştei  – 4-9 octombrie 
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Ziua Mondială a Profesorilor – expoziţie de carte realizată la  
Serviciul Săli de lectură       – 5 octombrie 

Ziua Mondială a Profesorilor – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul Sală de lectură -- Periodice  
          – 5 octombrie 

„Educaţia este cea mai bună provizie pe care o poţi face pentru bă-
trâneţe” (Aristotel). Ziua Mondială a Profesorilor   
– vitrină de carte realizată de Compartimentul Îm-
prumut carte pentru adulţi            – 5 octombrie 

„Din bucătăria copiilor” – activitate realizată la Serviciul  
Împrumut carte pentru copii şi tineret, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Alimentaţiei       – 14 octombrie 

Un omagiu regal: Ferdinand I al României. 100 de ani de la încoro-
narea regelui – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul Împrumut carte pentru adulţi – 15 octombrie 

Ziua Mondială a Alimentaţiei – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul Britannica şi American Corner  
          – 16 octombrie 

Ziua Mondială a Alimentaţiei – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul Sală de lectură -- Periodice  
         – 16 octombrie 

Mihail Sebastian – între viaţă şi ficţiune – 115 ani de la naşterea 
scriitorului (1907) – expoziţie de carte realizată la  
Serviciul Săli de lectură       – 18 octombrie 

115 ani de la naşterea scriitorului Mihail Sebastian – expoziţie de 
carte realizată de Compartimentul Colecţii speciale 
         – 18 octombrie 
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„Ne pregătim de Halloween” – expoziţie de artă plastică realizată 
la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret, cu 
ocazia zilei de Halloween     
         – 24 octombrie-4 noiembrie 

Armata română pe drum de luptă şi victorii – Ziua Armatei Române 
–  expoziţie de carte realizată la Serviciul Săli de lectură  
         – 25 octombrie 

„Singur, neînfricat, liber – cel mai important autor elen al secolului 
XX, ni-l oferă pe Alexis Zorba, un idealist fără pereche”  
– 65 de ani de la moartea scriitorului grec Nikos 
Kazantzakis (1957) – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul „Multiculturalia”   – 26 octombrie 

Ziua Internaţională a Internetului – expoziţie de materiale audio-
video realizată de Compartimentul Mediatecă  
         – 29 octombrie 

Onisifor Ghibu, un militant deplin pentru educaţie şi unitate naţio-
nală – 50 de ani de la moartea pedagogului şi omului 
politic (31.10.1972), membru corespondent al Acade-
miei Române  – vitrină de carte realizată de Compar-
timentul Împrumut carte pentru adulţi        
          – 31 octombrie 
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NOIEMBRIE 

 

 1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române  

 1 nov. – 115 ani de la moartea scriitorului francez Alfred Jarry 
(1907)  

 1 nov. –  50 de ani de la moartea poetului american Ezra 

Pound (1972)  

 1 nov. – 45 de ani de la naşterea jurnalistului, scriitorului şi 
prezentatorului Dragoş Pătraru (1977) 

 2 nov. – 150 de ani de la naşterea poetului şi epigramistului 
Cincinat Pavelescu (1872) 

 2 nov. – 110 ani de la naşterea lingvistului Gheorghe Ivănes-

cu (1912), membru corespondent al Academiei 
Române 

 3 nov. – Ziua Vânătorilor de Munte din România 

 4 nov. – 175 de ani de la moartea pianistului şi compozitorului 
german Felix Mendelssohn Bartholdy (1847)  

 4 nov. –  150 de ani de la naşterea omului politic Barbu A. 

Ştirbey (1872)  

 4 nov. – 115 ani de la naşterea scriitoarei Cella Serghi (1907)  

 5 nov. –  80 de ani de la naşterea matematicianului Ioan 

Tomescu (1942), membru corespondent al Academiei 
Române 

 5 nov. –  70 de ani de la moartea astronomului Nicolae 

Coculescu (1952) 

 6 nov. – 85 de ani de la naşterea chimistului Ioan Alexandru 

Silberg (1937), membru corespondent al Academiei 
Române 
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 6 nov. – 75 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
Alex Ştefănescu (1947) 

 6 nov. –  65 de ani de la moartea lingvistului şi filologului 
Ştefan Paşca (1957), membru corespondent al  
Academiei Române  

 7 nov. – 155 de ani de la naşterea chimistei şi fizicienei polo-
neze Marie Curie (1867)  

 7 nov. – 150 de ani de la naşterea lingvistului şi folcloristului 
Ion Aurel Candrea (1872)  

 7 nov. –  95 de ani de la naşterea sociologului clujean Ion  

Aluaş (1927) 

 8 nov. – 175 de ani de la naşterea scriitorului irlandez Bram 

Stoker (1847)  

 8 nov. –  165 de ani de la naşterea profesorului şi omului  
politic Alexandru C. Cuza (1857), membru titular al 
Academiei Române 

 8 nov. –  50 de ani de la moartea filosofului şi logicianului 
Athanase Joja (1972), membru titular şi preşedinte al 
Academiei Române 

 9 nov. – Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Rasismului 
şi Antisemitismului  

 9 nov. – 125 de ani de la naşterea istoricului literar şi compara-
tistului Basil Munteanu (1897), membru corespon-
dent al Academiei Române 

 9 nov. – 70 de ani de la moartea omului politic israelian Haim 

Weizmann (1952)  

 9 nov. – 10 ani de la moartea actorului Iurie Darie (2012)  

10 nov. – Ziua Internaţională a Păcii şi Dezvoltării 

10 nov. – Ziua Artileriei Române 
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10 nov. – 130 de ani de la naşterea ziaristului şi scriitorului 
clujean Ion Clopoţel, iniţiator al anchetelor sociale ca 
gen publicistic în România (1892) 

10 nov. – 15 ani de la moartea scriitorului american Norman 

Mailer (2007)  

11 nov. – Ziua Mondială Origami 

11 nov. – 215 ani de la naşterea actorului băimărean Lendvay 

Marton (1807)  

11 nov. – 85 de ani de la naşterea medicului Constantin Io-

nescu-Târgovişte (1937), membru titular al Acade-
miei Române 

11 nov. – 60 de ani de la moartea istoricului şi omului politic 
Ion N. Nistor (1962), membru titular al Academiei 
Române 

12 nov. – 160 de ani de la naşterea profesorului, publicistului şi 
omului politic Vasile Goldiş (1862), membru de  
onoare al Academiei Române 

12 nov. – 75 de ani de la naşterea bibliotecarului, bibliografu-
lui, publicistului şi directorului de bibliotecă Laura 

Temian (1947) 

13 nov. – 45 de ani de la moartea istoricului Constantin Giu-

rescu (1977), membru titular al Academiei Române 

13 nov. – 25 de ani de la moartea economistului şi omului poli-
tic Alexandru Bârlădeanu (1997), membru titular al 
Academiei Române 

14 nov. – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor  

14 nov. – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului  

14 nov. – 90 de ani de la naşterea regizorului şi actorului Geo 

Saizescu (1932) 
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14 nov. – 55 de ani de la moartea istoricului şi filologului Petre 

P. Panaitescu (1967), membru corespondent al  
Academiei Române 

15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor Întemniţaţi  

15 nov. – 160 de ani de la naşterea scriitorului german Gerhart 

Hauptmann (1862) 

15 nov. – 50 de ani de la apariţia, la Bucureşti, a publicaţiei 
„Tribuna României”, editată de Asociaţia „România” 
pentru răspândirea culturii şi literaturii române peste 
hotare (1972) 

16 nov. – Ziua Internaţională a Toleranţei  

16 nov. – 70 de ani de la naşterea poetului, eseistului şi jurna-
listului basarabean Arcadie Suceveanu (1952) 

17 nov. – Ziua Internaţională a Studenţilor  

17 nov.  – 120 de ani de la naşterea sculptorului Constantin 

Baraschi (1902), membru corespondent al Academiei 
Române 

17 nov. – 105 ani de la moartea sculptorului francez Auguste 

Rodin (1917) 

17 nov. – 80 de ani de la naşterea regizorului american Martin 

Scorsese (1942)  

17 nov.  – 65 de ani de la moartea scriitorului şi istoricului 
George Murnu (1957), membru titular al Academiei 
Române 

18 nov. – 115 ani de la naşterea folcloristului şi etnologului 
maramureşean Mihai Pop (1907), membru de onoare 
al Academiei Române 

18 nov. – 100 de ani de la moartea romancierului, criticului şi 
esteticianului francez Marcel Proust (1922)  
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18 nov.  – 70 de ani de la naşterea actorului Vlad Rădescu 
(1952) 

18 nov. – 70 de ani de la moartea poetului francez Paul Éluard 
(1952)  

18 nov. – 60 de ani de la moartea fizicianului danez Niels Bohr 
(1962)  

18 nov. – 30 de ani de la moartea scriitorului Radu Tudoran 
(1992)  

19 nov. – Ziua Cercetătorului şi Proiectantului Român 

19 nov. – 185 de ani de la naşterea istoricului literar, poetului 
şi folcloristului Aron Densuşianu (1837), membru  
corespondent al Academiei Române 

19 nov.  – 140 de ani de la naşterea inginerului şi pilotului  
Aurel Vlaicu (1882), membru post-mortem al Aca-
demiei Române 

19 nov. – 110 ani de la naşterea biologului şi medicului ameri-
can, de origine română, George Emil Palade (1912), 
membru de onoare al Academiei Române 

19 nov. – 75 de ani de la moartea biologului Emil Racoviţă 
(1947), membru titular şi preşedinte al Academiei 
Române 

19 nov. – 105 ani de la naşterea omului politic indian Indira 

Gandhi (1917)  

19 nov. – 80 de ani de la naşterea designerului de modă ameri-
can Calvin Klein (1942)  

20 nov. – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului  

20 nov.  – 115 ani de la naşterea psihologului şi scriitorului  
Mihai Beniuc (1907), membru titular al Academiei 
Române 
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20 nov. – 110 ani de la naşterea biologului Victor Preda (1912), 
membru titular al Academiei Române 

20 nov. – 90 de ani de la naşterea economistului Tudorel Pos-

tolache (1932), membru titular al Academiei Române 

20 nov. – 70 de ani de la moartea istoricului şi esteticianului 
italian Benedetto Croce (1952)  

21 nov. – Ziua Internaţională a Filosofiei  

21 nov. – Ziua Mondială a Televiziunii 

21 nov. – 135 de ani de la moartea folcloristului, povestitorului 
şi scriitorului Petre Ispirescu (1887)  

21 nov. – 10 ani de la moartea actorului Şerban Ionescu (2012)  

22 nov. – 180 de ani de la naşterea poetului francez de origine 
cubaneză José María de Heredia (1842)  

22 nov.  – 145 de ani de la naşterea poetului maghiar Ady  

Endre (1877)  

22 nov. – 50 de ani de la moartea fizicianului Horia Hulubei 
(1972), membru titular al Academiei Române 

24 nov. – 390 de ani de la naşterea gânditorului materialist 
olandez Baruch (Benedictus) Spinoza (1632)  

24 nov. – 95 de ani de la moartea omului politic Ion I.C. Brăti-

anu (1927), membru de onoare al Academiei Române 

25 nov. – 460 de ani de la naşterea scriitorului spaniol Lope de 

Vega (1562)  

25 nov. – 80 de ani de la moartea esteticianului şi criticului lite-
rar Mihail Dragomirescu (1942), membru de onoare 
al Academiei Române 

25 nov. – 50 de ani de la moartea omului de ştiinţă, constructo-
rului de avioane şi inventatorului Henri Coandă 
(1972), membru titular al Academiei Române 
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26 nov. – 160 de ani de la naşterea scriitoarei, jurnalistei, 
sufragistei şi activistei pentru drepturile femeilor  
Elena Pop Hossu Longin (1862) 

27 nov. – 155 de ani de la naşterea naturalistului, biologului, 
ecologului şi oceanologului Grigore Antipa (1867)  

27 nov. – 110 ani de la naşterea actriţei Dina Cocea (1912)  

27 nov. – 80 de ani de la naşterea muzicianului american Jimi 

Hendrix (1942)  

27 nov. – 75 de ani de la naşterea criticului literar, eseistului, 
traducătorului şi editorului Irina Petraş (1947) 

27 nov. – 50 de ani de la moartea scriitorului Victor Eftimiu 
(1972), membru titular al Academiei Române 

28 nov. – 265 de ani de la naşterea pictorului, poetului şi grafi-
cianului englez William Blake (1757) 

28 nov.  – 210 ani de la naşterea poetului, publicistului şi  
omului politic Iacob Mureşianu (1812), membru de 
onoare al Academiei Române 

28 nov. – 170 de ani de la naşterea ziaristului şi istoricului  
Teodor Păcăţian (1852)  

28 nov. – 115 ani de la naşterea scriitorului italian Alberto  

Moravia (1907)  

28 nov. – 110 ani de la naşterea actorului Colea Răutu (1912)  

28 nov. – 40 de ani de la moartea Reginei Elena a României 
(1982) 

29 nov. – Ziua Infanteriei Marine Române  

29 nov.  – 225 de ani de la naşterea compozitorului italian  
Gaetano Donizetti (1797)  

29 nov. – 170 de ani de la moartea istoricului, scriitorului şi 
jurnalistului Nicolae Bălcescu (1852)  
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29 nov.  – 100 de ani de la moartea preotului greco-catolic, 
omului politic şi militantului Vasile Lucaciu (1922) 

29 nov.  – 90 de ani de la naşterea omului politic francez 
Jacques Chirac (1932) 

29 nov.  – 25 de ani de la moartea geofizicianului Liviu  

Constantinescu (1997), membru titular al Academiei 
Române  

30 nov. – Ziua Românilor de Pretutindeni 

30 nov.  – 355 de ani de la naşterea scriitorului irlandez  
Jonathan Swift (1667)  

30 nov. – 205 de ani de la naşterea istoricului german Theodor 

Mommsen (1817)  

30 nov. – 95 de ani de la naşterea inginerului chimist Alexe 

Popescu (1927), membru corespondent al Academiei 
Române 

30 nov. – 40 de ani de la moartea geografului Tiberiu Morariu 
(1982), membru corespondent al Academiei Române 

 

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

 

La mulţi ani, criticului şi istoricului literar Alex Ştefănescu!   
– vitrină de carte realizată de Compartimentul Împru-
mut carte pentru adulţi   – 6 noiembrie 

Ion Aurel Candrea – lingvist şi folclorist – 150 de ani de la naştere 
(1872)  – vitrină de carte realizată la Serviciul Săli de  
lectură      – 7 noiembrie 
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A fost odată ca niciodată un vampir deschizător de drumuri  
–  175 de ani de la naşterea scriitorului irlandez Bram Stoker 
(1847) – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
„Multiculturalia”    – 8 noiembrie 

„Origami, o pasiune de descoperit” – activitate realizată la Servi-
ciul Împrumut carte pentru copii şi tineret cu ocazia Zilei 
Mondiale a Origami    – 11 noiembrie 

„Făuritori ai Marii Uniri: Vasile Goldiş” – 160 de ani de la naşte-
rea profesorului, publicistului şi omului politic (1862), 
membru de onoare al Academiei Române – expoziţie de 
carte realizată de Compartimentul Colecţii speciale  
      – 12 noiembrie 

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului – expoziţie de carte 
realizată de Compartimentul Împrumut carte pentru 
adulţi      – 14 noiembrie 

Opera lui Petre P. Panaitescu – 55 de ani de la moartea istoricu-
lui şi filologului, membru corespondent al Academiei 
Române –  vitrină de carte realizată la Serviciul Săli de 
lectură      – 14 noiembrie 

Ziua Internaţională a Scriitorilor Întemniţaţi – expoziţie de reviste 
realizată de Compartimentul Sală de lectură -- Periodice 
      –15 noiembrie 

„Maramureşeni de renume: Mihai Pop” – 115 ani de la naşterea 
folcloristului şi etnologului (1907), membru de onoare al 
Academiei Române – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii speciale  – 18 noiembrie 

Ziua Internaţională a Filosofiei – expoziţie de carte realizată la 
Serviciul Săli de lectură   – 21 noiembrie 
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Ziua Internaţională a Filosofiei – expoziţie de reviste realizată de 
Compartimentul Sală de lectură -- Periodice   
                                                                – 21 noiembrie 

„Basmele nemuritoare ale lui Petre Ispirescu” – expoziţie de carte 
realizată la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tine-
ret cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la moartea folclo-
ristului, povestitorului şi scriitorului (1887).   
           – 21 noiembrie 

Vasile Lucaciu, erou al naţiunii române, 100 de ani de la moartea 
preotului şi omului politic  – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul Împrumut carte pentru adulţi  
           – 29 noiembrie 

170 de ani de la naşterea ziaristului şi istoricului Teodor Păcăţian  
– expoziţie de carte realizată de Compartimentul Colecţii 
speciale           – 28 noiembrie 

225 de ani de la naşterea compozitorului italian Gaetano Donizetti  
– expoziţie de materiale audio–video realizată de Com-
partimentul Mediatecă        – 29 noiembrie 

„Lansarea numărului 2/2021 al revistei „Fascinaţia lecturii”, su-
pliment al revistei „Bibliotheca Septentrionalis” – activi-
tate realizată la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi 
tineret           – 29 noiembrie 

 

Nu poţi profita de o carte dacă nu o citeşti aşa 
cum nu poţi profita de bani dacă îi ţii la altul. 
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DECEMBRIE 

 

 1 dec. – Ziua Naţională a României  

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

 1 dec. – 130 de ani de la naşterea scriitorului Cezar Petrescu 
(1892), membru titular al Academiei Române  

 1 dec. – 45 de ani de la moartea istoricului şi omului politic 
Petre Constantinescu-Iaşi (1977), membru titular al 
Academiei Române 

 1 dec. –  25 de ani de la moartea medicului, biologului şi  
antropologului Ştefan-Marius Milcu (1997), membru 
titular al Academiei Române 

 2 dec. – 475 de ani de la moartea conquistadorului spaniol 
Hernán Cortés (1547)  

 2 dec. – 110 ani de la naşterea poetului Gheorghe Chivu 
(1912)  

 2 dec. – 110 ani de la naşterea juristului Tudor Drăganu 
(1912), membru de onoare al Academiei Române 

 3 dec. – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi  

 3 dec. – 165 de ani de la naşterea scriitorului englez de origine 
poloneză Joseph Conrad (1857)  

 4 dec. – 380 de ani de la moartea cardinalului şi omului politic 
francez Richelieu (1642)  

 4 dec. – 130 de ani de la naşterea generalului şi politicianului 
spaniol Francisco Franco (1892)  

 4 dec. – 120 ani de la moartea avocatului şi politicianului Ioan 

Raţiu (1902)  
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 4 dec. – 105 ani de când a avut loc şedinţa de deschidere a 
Sfatului Ţării, din fosta Basarabie ţaristă (1917) 

 4 dec. – 35 de ani de la moartea filosofului Constantin Noica 
(1987), membru post–mortem al Academiei Române 

 5 dec. – Ziua Mondială a Solului 

 5 dec. – Ziua Internaţională a Voluntariatului 

 5 dec. – 165 de ani de la apariţia săptămânală, la Bucureşti, în 
Muntenia, a ziarului politic-comercial „Naţionalul”, 
sub conducerea lui Vasile Boerescu. Ziarul va apărea 
până pe 7 mai 1861 (1857) 

 5 dec. – 155 de ani de la naşterea profesorului Virgil Şotropa 
(1867), membru de onoare al Academiei Române 

 6 dec. – 130 de ani de la moartea inginerului şi inventatorului 
german Werner von Siemens (1892) 

 6 dec. – 170 de ani de la naşterea episcopului ortodox, peda-
gogului şi ziaristului Roman Ciorogariu (1852), 
membru de onoare al Academiei Române  

 8 dec. – Ziua Constituţiei României 

 8 dec. – 65 de ani de la naşterea interpretului şi cantautorului 
Ştefan Hruşcă (1957)  

 9 dec. – Ziua Internațională Anticorupţie 

 9 dec. – 280 de ani de la naşterea chimistului suedez Carl 

Wilhelm Scheele (1742) 

10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului  

10 dec. – 145 de ani de la moartea politicianului şi avocatului 
Nicolae Golescu (1877)  

10 dec. – 120 de ani de la naşterea istoricului literar şi biblio-
grafului Dan Simonescu (1902), membru de onoare al 
Academiei Române 
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11 dec. – 25 de ani de la moartea lingvistului Ion Coteanu 
(1997), membru titular al Academiei Române 

12 dec. – 115 ani de la naşterea botanistului Nicolae Sălăgeanu 
(1907), membru titular al Academiei Române 

12 dec. –  60 de ani de la moartea scriitorului Felix Aderca 
(1962)  

12 dec. –  20 de ani de la moartea medicului băimărean  
Constantin Opriş (2002) 

13 dec. – Ziua Tipografului Român  

13 dec. – 225 de ani de la naşterea poetului german Heinrich 

Heine (1797) 

13 dec. –  105 ani de la naşterea sociologului, istoricului şi  
omului politic Miron Constantinescu (1917), membru 
titular al Academiei Române  

14 dec. –  135 de ani de la naşterea sociologului şi omului  
politic Virgil Madgearu (1887), membru post-mortem 
al Academiei Române 

14 dec. –  90 de ani de la naşterea dramaturgului Dumitru  

Solomon (1932) 

14 dec. –  60 de ani de la moartea geografului Simion  

Mehedinţi (1962) 

15 dec. –  220 ani de la naşterea matematicianului maghiar  
János Bolyai (1802)  

15 dec. –  190 de ani de la naşterea inginerului şi arhitectului 
francez Gustave Eiffel (1832)  

15 dec. – 135 de ani de la naşterea chimistului şi profesorului 
universitar Constantin Cândea (1887)  

15 dec. – 135 de ani de la naşterea pianistei şi scriitoarei Cella 

Delavrancea (1887)  
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15 dec. – 75 de ani de la naşterea lingvistului, jurnalistului şi 
politicianului George Pruteanu (1947)  

16 dec. – 125 de ani de la moartea scriitorului francez Alphonse 

Daudet (1897)  

16 dec. –  105 ani de la naşterea scriitorului, inventatorului, 
futurologului, exploratorului și realizatorului TV  
englez Arthur C. Clarke (1917) 

16 dec. –  85 de ani de la naşterea medicului, fiziologului şi  
naturalistului Dimitrie Călugăreanu (1937), membru 
corespondent al Academiei Române  

17 dec. – 175 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
francez Émile Faguet (1847)  

17 dec. – 110 ani de la moartea matematicianului, sociologului, 
pedagogului şi omului politic Spiru Haret (1912), 
membru titular al Academiei Române 

17 dec. – 35 de ani de la moartea scriitoarei franceze Marguerite 

Yourcenar (1987)  

18 dec. – Ziua Minorităţilor Naţionale  

18 dec. – 285 de ani de la moartea muzicianului şi lutierului 
italian Antonio Stradivari (1737)  

19 dec. –  130 de ani de la naşterea geologului Augustin  

Vancea (1892), membru corespondent al Academiei 
Române 

19 dec. –  120 de ani de la naşterea biochimistului Simion 

Oeriu (1902), membru corespondent al Academiei 
Române 

20 dec. – 185 de ani de la apariţia primului cotidian românesc, 
intitulat „România”, editat de Florian Aaron (1837) 
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20 dec. – 170 de ani de la naşterea arhitectului, inginerului şi 
omului politic Ion Mincu (1852), membru post-mortem 
al Academiei Române 

20 dec. – 95 de ani de la naşterea economistului şi inginerului 
Constantin Bărbulescu (1927), membru corespondent 
al Academiei Române 

20 dec. –  70 de ani de la moartea istoricului maramureşean 
Alexandru Filipaşcu (1952) 

20 dec. – 40 de ani de la moartea pianistului polonez, de origi-
ne evreiască, Artur Rubinstein (1982)  

21 dec. – 105 ani de la naşterea scriitorului german Heinrich 

Böll (1917)  

21 dec. – 85 de ani de la naşterea actriţei americane Jane Fonda 
(1937)  

21 dec. –  45 de ani de la naşterea omului politic francez  
Emmanuel Macron (1977) 

24 dec. – 125 de ani de la debutul poetului Octavian Goga în 
revista „Tribuna” din Sibiu (1897) 

24 dec. –  100 de ani de la naşterea actriţei americane Ava 

Gardner (1922)  

24 dec. – 5 ani de la moartea inginerului şi fizicianului Ionel 

Valentin Vlad (2017), membru titular şi preşedinte al 
Academiei Române 

25 dec. – 45 de ani de la moartea actorului şi regizorului englez 
Charlie Chaplin (1977)  

26 dec. –  80 de ani de la naşterea fizicianului Dan Eugen 

Demco (1942), membru corespondent al Academiei 
Române 

26 dec. –  60 de ani de la moartea scriitorului Radu Stanca 
(1962)  
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26 dec. –  25 de ani de la moartea regizorului Mircea Veroiu 
(1997)  

27 dec. –  200 de ani de la naşterea savantului francez Louis 

Pasteur (1822) 

27 dec. –  125 de ani de la naşterea esteticianului, criticului şi 
istoricului literar, eseistului şi scriitorului Tudor  
Vianu (1897), membru titular al Academiei Române 

27 dec. –  45 de ani de la moartea pictorului Alexandru  

Ciucurencu (1977)  

28 dec. –  85 de ani de la moartea compozitorului francez  
Maurice Ravel (1937)  

28 dec. –  25 de ani de la moartea pictorului Corneliu Baba 
(1997), membru titular şi preşedinte al Academiei 
Române 

29 dec. – 70 de ani de la naşterea criticului şi istoricului de artă, 
publicistului şi scriitorului Pavel Şuşară (1952) 

31 dec. –  180 de ani de la naşterea scriitorului Iacob C.  
Negruzzi (1842), membru titular al Academiei Române 

31 dec. – 145 de ani de la moartea pictorului francez Gustave 

Courbet (1877)  

31 dec. – 140 de ani de la moartea avocatului şi politicianului 
francez Léon Gambetta (1882)  

31 dec. –  85 de ani de la naşterea actorului englez Anthony 

Hopkins (1937) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

Gânduri despre Unire şi dragostea de ţară – 1 Decembrie – Ziua 
Naţională a României – expoziţie 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 

1 decembrie – Ziua Naţională a României – vitrină de carte reali-
zată de Compartimentul Împrumut carte pentru adulţi 
             – 1 decembrie 

„Magia iernii la Ludotecă” – expoziţie de artă plastică realizată 
la Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret  
        – 2-30 decembrie 

Călătorie în scris pe valurile agitate ale vieţii – 165 de ani de la naş-
terea scriitorului englez de origine poloneză Joseph Conrad  
– vitrină de carte realizată de Compartimentul 
„Multiculturalia”          – 3 decembrie 

„Urări de Crăciun şi Anul Nou” – expoziţie de ilustrate din  
arhiva bibliotecii realizată la Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret     – 9-30 decembrie 

Pe urmele lui Grigore Antipa – 55 de ani de la naşterea naturalis-
tului, biologului, zoologului, ecologului, oceanologului 
şi profesorului universitar (1867) –  vitrină de carte reali-
zată la Serviciul Săli de lectură       – 10 decembrie 

120 de ani de la naşterea istoricului literar şi bibliografului Dan 
Simonescu, membru de onoare al Academiei Române  
– expoziţie de carte realizată de Compartimentul Colecţii 
speciale           – 10 decembrie 
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„Poveşti la gura sobei” – expoziţie de carte realizată la Servi-
ciul Împrumut carte pentru copii şi tineret   
     – 12-30 decembrie 

Felix Aderca, reprezentant al modernismului literar în literatura 
română, 60 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi dra-
maturgului – vitrină de carte realizată de Compartimen-
tul Împrumut carte pentru adulţi   – 12 decembrie 

Spiru Haret, personalitate de prestigiu a învăţământului românesc, 
110 ani de la moartea matematicianului şi pedagogului   
– vitrină de carte realizată de Compartimentul Împru-
mut carte pentru adulţi    – 17 decembrie 

Magia sărbătorilor de iarnă – expoziţie de carte realizată la  
Serviciul Săli de lectură                       – 20 decembrie 
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ATESTĂRI DOCUMENTARE 2022 

– Localităţi maramureşene – 

 

1327 – Săsar    (695 de ani)  

1352 – Bogdan Vodă    (670 de ani)  

1357 – Baba    (665 de ani)  

1387 – Berbeşti, Călineşti, Sălsig, Valea Stejarului,  
Vicea    (635 de ani)  

1402 – Fereşti    (620 de ani)  

1407 – Bârgău, Cicârlău    (615 ani)  

1412 – Năneşti    (610 ani)  

1467 – Peteritea    (555 de ani) 

 

* * * 

2022 

– Anul european al tineretului 

– Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a  
creştinului   

– Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul 
Teolog, Grigore Palama şi Paisie de la Neamţ. 

 

* * * 
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Cele mai vechi lucrări din colecţiile Bibliotecii Judeţene 
„Petre Dulfu” 

în limbă străină şi, respectiv, în limba română 



 

 

  


