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  1 ian. - Ziua Mondială a Păcii  
  2 ian. – 120 de ani de la naşterea poetului Aron Cotruş 

(1891) 
  3 ian. – 115 ani de la naşterea actorului George 

Calboreanu (1896) 
  4 ian. – 170 de ani de la naşterea chimistului Petru Poni 

(1841) 
  4 ian. – 70 de ani de la moartea filosofului francez 

Henri Bergson (1941) 
  6 ian. – 130 de ani de la naşterea poetului, prozatorului 

şi dramaturgului Ion Minulescu (1881) 
  7 ian. – 85 de ani de la naşterea scriitorului Mircea 

Sântimbreanu (1926) 
  8 ian. – 115 ani de la moartea poetului şi prozatorului 

francez Paul Verlaine (1896) 
  9 ian. – 130 de ani de la naşterea scriitorului italian 

Giovanni Papini (1881) 
10 ian. – 60 de ani de la moartea romancierului american 

Sinclair Lewis (1951) 
12 ian. – 265 de ani de la naşterea pedagogului elveţian 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746) 
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12 ian. – 135 de ani de la naşterea scriitorului american 
Jack London (1876) 

13 ian. – 70 de ani de la moartea scriitorului irlandez 
James Joyce (1941) 

17 ian. – 305 ani de la naşterea fizicianului, filosofului şi 
omului politic american Benjamin Franklin 
(1706) 

17 ian. – 75 de ani de la moartea prozatorului şi poetului 
Ion Mateiu Caragiale (1936) 

18 ian. – 75 de ani de la moartea prozatorului şi poetului 
englez Joseph Rudyard Kipling (1936) 

19 ian. – 275 de ani de la naşterea matematicianului, 
inventatorului şi inginerului scoţian James Watt 
(1736) 

19 ian. – 60 de ani de la moartea compozitorului şi 
criticului muzical Constantin C. Nottara (1951) 

21 ian. – 190 de ani de la naşterea preotului, publicistului 
şi omului de cultură maramureşean Petru Bran 
(1821) 

21 ian. – 70 de ani de la naşterea tenorului spaniol 
Plácido Domingo (1941) 

22 ian. – 450 de ani de la naşterea omului politic şi 
filosofului englez Francis Bacon (1561) 

24 ian. – 235 de ani de la naşterea scriitorului şi 
compozitorului german Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann (1776) 
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24 ian. – 145 de ani de la moartea lingvistului şi 
filologului Aron Pumnul (1866) 

26 ian. – 190 de ani de la naşterea grofului Teleki 
Sándor (1821) 

27 ian. – 255 de ani de la naşterea compozitorului 
austriac Wolfgang Amadeus Mozart (1756) 

27 ian. – 110 ani de la moartea compozitorului italian 
Giuseppe Verdi (1901) 

27 ian. – 75 de ani de la naşterea actorului Florin Piersic 
(1936) 

29 ian. – 5 ani de la moartea tenorului Ludovic Spiess 
(2006) 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Să fie pace în lume” – Ziua Mondială a Păcii – 
vitrină de carte 

Activitate organizată de Filiala Traian: – 1 ian. 
 
„Dor de Eminescu” – complex de activităţi dedicate 
poetului Mihai Eminescu (expoziţie de desene, 
expoziţie de carte, momente literare-muzicale) 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii: – 15 ian. 
 
„Invenţii geniale... inventatori celebri” – expoziţie 
de carte (275 de ani de la naşterea matematicianului, 
inventatorului şi inginerului scoţian James Watt) 
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Activitate organizată de Secţia pentru Copii: – 19 ian. 
Sala Mircea Pop – atelier de creaţie 

 
„O dimineaţă de basm” – audiţie pentru preşcolari 
„Spărgătorul de nuci şi Regele şoarecilor”  
– (235 de ani de la naşterea scriitorului şi 
compozitorului german E. T. A. Hoffmann) 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii: – 24 ian. 
 
„Compozitori celebri: Wolfgang Amadeus Mozart” 
– expoziţie şi audiţii CD (255 de ani de la naştere) 

Activitate organizată de Mediatecă: – 27 ian. 
 



CALENDAR    2011   CULTURAL 

 
7

 
 
 
 
 
 
  1 feb. – 110 ani de la naşterea actorului american Clark 

Gable, supranumit „the King” (1901) 
  2 feb. – 190 de ani de la moartea filologului, istoricului 

şi teologului Petru Maior (1821) 
  3 feb. – 85 de ani de la naşterea poetului Tudor George 

(1926) 
  3 feb. – 70 de ani de la naşterea actorului Ştefan 

Iordache (1941) 
  5 feb. - 150 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii pentru 

cultura poporului român din Maramureş 
(1861) 

  5 feb. – 130 de ani de la moartea poetului, istoricului şi 
criticului scoţian Thomas Carlyle (1881) 

  6 feb. – 120 de ani de la naşterea poetului şi 
dramaturgului Adrian Maniu (1891) 

  6 feb. – 95 de ani de la naşterea omului de cultură şi 
politicianului Gabriel Țepelea (1916) 

  7 feb. – 80 de ani de la moartea compozitorului şi 
dirijorului Ion Vidu (1931) 

  8 feb. – 105 ani de la moartea pictorului Maticska Jenö 
(1906) 
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  9 feb. – 130 de ani de la moartea scriitorului rus Fiodor 
Mihailovici Dostoievski (1881) 

10 feb. – 60 de ani de la naşterea poetului şi omului 
politic Gheorghe Mihai Bârlea (1951) 

13 feb. – 440 de ani de la moartea artistului şi scriitorului 
italian Benvenuto Cellini (1571) 

14 feb. – 200 de ani de la  naşterea scriitorului 
argentinian Domingo Faustino Sarmiento 
(1811) 

14 feb. – 80 de ani de la naşterea actorului Octavian 
Cotescu (1931) 

15 feb. – 230 de ani de la moartea poetului şi criticului 
german Gotthold Ephraim Lessing (1781) 

15 feb. – 160 de ani de la naşterea omului politic şi de 
ştiinţă, matematicianului, pedagogului şi 
sociologului Spiru Haret (1851) 

16 feb. – 105 ani de la naşterea matematicianului Tiberiu 
Popoviciu (1906) 

16 feb. – 85 de ani de la înfiinţarea Fundaţiei Culturale 
„Regele Ferdinand I” (1926) 

17 feb. – 155 de ani de la moartea poetului german 
Heinrich Heine (1856) 

17 feb. – 40 de ani de la  moartea poetului Miron Radu 
Paraschivescu (1971) 

18 feb. – 465 de ani de la moartea scriitorului şi 
reformatorului religios german Martin Luther 
(1546) 
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18 feb. – 115 ani de la naşterea poetului francez André 
Breton (1896) 

19 feb. – 135 de ani de la naşterea sculptorului 
Constantin Brâncuşi (1876) 

19 feb.  – 75 de ani de la naşterea poetului şi 
dramaturgului Marin Sorescu (1936) 

19 feb. – 60 de ani de la moartea eseistului, crititcului şi 
romancierului francez André Gide (1951) 

23 feb. – 190 de ani de la moartea poetului englez John 
Keats (1821) 

25 feb. – 170 de ani de la naşterea pictorului francez 
Auguste Renoir (1841) 

25 feb. – 145 de ani de la naşterea filosofului, istoricului 
şi criticului literar Benedetto Croce (1866) 

25 feb. – 130 de ani de la moartea poetului şi 
publicistului Cezar Bolliac (1881) 

26 feb. – 130 de ani de la moartea lingvistului şi 
istoricului August Treboniu Laurian (1881) 

26 feb. – 40 de ani de la moartea artistului comic 
Fernandel (Fernand Constandin) (1971) 

27 feb. – 75 de ani de la moartea fiziologului rus Ivan 
Petrovici Pavlov (1936) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Asociaţia pentru cultura poporului român din 
Maramureş”  

– vitrină de carte (150 de ani de la 
înfiinţare) 

Activitate organizată de Colecţii Speciale: – 5 feb. 
 
„Tradiţii din cultura şi istoria ţărilor anglofone” – 
Valentine’s Day (Ziua Îndrăgostiţilor) în ţările 
anglofone  

– expoziţie de carte, vizionare film 
Activitate organizate de American Corner: – 14 feb. 
 
„Reformatorul şcolii româneşti – Spiru Haret”  

– vitrină de carte (160 de ani de la naştere) 
Activitate organizată de Secţia Împrumut pt. Adulţi 
împreună cu Grupul Şcolar „Spiru Haret”: – 15 feb. 

 
„Unde fugim de acasă cu Marin Sorescu”  

– vitrină de carte (75 de ani de la naştere) 
Activitate organizată de Filiala Ion Şiugariu:  

      – 19 feb. 
 
„Mari pictori: Auguste Renoir”  

– expoziţie de carte (170 de ani de la naştere) 
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Activitate organizată de Sala de Lectură: – 25 feb. 
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  1 mar. - 15 ani de la moartea lingvistului şi romanistului 

suedez Alf Lombard (1996) 
  4 mar.- 20 de ani de la moartea scriitorului Ion 

Lăncrănjan (1991) 
  6 mar.- 145 de ani de la naşterea compozitorului 

Dumitru Georgescu-Kiriac (1866) 
  8 mar. – Ziua Internaţională a Femeii 
  8 mar. – 75 de ani de la naşterea actriţei Gina Patrichi 

(1936) 
  8 mar. - 50 de ani de la moartea prozatorului Gala 

Galaction (1961) 
  9 mart. - 150 de ani de la moartea poetului ucrainian 

Taras G. Şevcenco (1861) 
10 mar. – 155 de ani de la naşterea scriitorului, pedago-

gului şi traducătorului Petre Dulfu (1856) 
10 mar. – 75 de ani de la moartea criticului, eseistului şi 

romancierului Garabet Ibrăileanu (1936) 
11 mar. – 80 de ani de la naşterea actorului Ion Besoiu 

(1931) 
13 mar. – 130 de ani de la naşterea actorului Tony 

Bulandra (1881) 
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13 mar. – 120 de ani de la moartea poetului şi 
nuvelistului francez Théodore de Banville 
(1891) 

17 mar. – 70 de ani de la moartea diplomatului şi omului 
politic Nicolae Titulescu (1941) 

20 mar. – Ziua Francofoniei 
20 mar. – 180 de ani de la naşterea pictorului Theodor 

Aman (1831) 
21 mar. - Ziua Internaţională a Poeziei 
21 mar. – 125 de ani de la naşterea poetului George 

Topârceanu (1886) 
22 mar. – 75 de ani de la naşterea etnomuzicologului 

Iosif Herţea (1936) 
23 mar. – Ziua Mondială a Meteorologiei 
23 mar. – 130 de ani de la naşterea romancierului şi 

dramaturgului francez Roger Martin du Gard 
(1881) 

25 mar. – 210 ani de la moartea poetului romantic german 
Novalis (1801) 

25 mar. – 130 de ani de la naşterea compozitorului şi 
pianistului maghiar Bèla Bartok (1881) 

26 mar. – 80 de ani de la naşterea poetului Mircea 
Ivănescu (1931) 

26 mar. – 75 de ani de la naşterea filologului şi 
prozatorului Victor Iancu (1936) 

27 mar. – Ziua Mondială a Teatrului 
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27 mar. – 140 de ani de la naşterea scriitorului german 
Heinrich Mann (1871) 

28 mar. – 130 de ani de la moartea compozitorului rus 
Modest Petrovici Mussorgski (1881) 

28 mar. – 70 de ani de la moartea scriitoarei engleze 
Virginia Woolf (1941) 

29 mar. – 70 de ani de la naşterea poetei Constanţa 
Buzea (1941) 

29 mar. – 40 de ani de la moartea criticului şi istoricului 
literar Perpessicius (1971) 

30 mar. – 265 de ani de la naşterea pictorului şi 
gravorului spaniol Francisco José de Goya y 
Lucientes (1746) 

30 mar. – 65 de ani de la moartea omului de teatru Victor 
Ion Popa (1946) 

31 mar. – 415 ani de la naşterea savantului şi filozofului 
francez René Descartes (1596) 

31 mar. – 120 de ani de la naşterea poetului Ion Pillat 
(1891) 

31 mar. – 170 de ani de la naşterea publicistului şi 
scriitorului Iosif Vulcan (1841) 

31 mar. – 40 de ani de la moartea pictorului Marius 
Bunescu (1971) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Femeia în cultura română şi universală” Ziua 

Internaţională a Femeii  
– vitrină de carte 

Activitate organizată de Sala de Lectură: – 8 mar. 
 
„Un gând pentru mama” Ziua internaţională a 

Femeii – expoziţie de carte 
Activităţi organizate la Secţia pentru Copii şi la  
           Filiala Traian: – 8 mar. 
 
„Eroii poveştilor lui Petre Dulfu prin ochii 

copiilor”  
– expoziţie de desene (155 de ani de la naştere) 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii 
    – 10 mar. 

 
„Să îl cunoaştem pe Petre Dulfu”  

– vitrină de carte 
Activitate organizată de Colecţii Speciale: – 10 mar. 
 
„Francofonia – simbol al diversităţii culturale” 

(Ziua Francofoniei) – expoziţie de carte în 
limba franceză 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii 
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    – 20 mar. 
 
Ziua Francofoniei – prezentarea fondului de carte în 

limba franceză a Secţiei Multiculturală, invitaţi 
elevi ai Liceului „Mihai Eminescu” 

Activitate organizată de Secţia Multiculturală  
   – 20 mar. 

 
Ziua Internaţională a Poeziei  

– vitrină de carte 
Activităţi organizate la Sala de Lectură, American 

Corner şi la Filiala Traian. 
– expoziţie de carte:   – 21 mar. 

 
„George Topârceanu – poetul naturii”  

– recital de poezii realizat de preşcolarii grupei 
mari de la Grădiniţa nr. 9 (125 de ani de la 
naştere) 

Activitate organizată de Filiala Nicolae Iorga 
   – 21 mar. 

 
„Compozitori de renume - Bèla Bartok”  

- expoziţie de carte şi CD (130 de ani de la 
naştere) 

Activitate organizată de Multimedia şi Sala de 
Lectură  – 25 mar. 
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„D-ale carnavalului: Mici artişti în lumea celor 

mari” – Ziua Mondială a Teatrului  
– miniteatru cu elevii clasei a II-a B de la Şcoala 
„Avram Iancu” 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii  
   – 27 mar. 

 
Ziua Mondială a Teatrului  

– vizionare piesă de teatru 
Activitate organizată de Sala de Lectură: – 27 mar. 
 
„Pagini din literatura engleză: Virginia Woolf”  

– expoziţie de carte (70 de ani de la moarte) 
Activitate organizată de American Corner: – 28 mar. 
 
„Eseuri alese”  

– vitrină de carte dedicată scriitoarei Virginia 
Woolf 

Activitate organizată de Filiala Ion Şiugariu  
    – 28 mar. 
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  1 apr. – 580 de ani de la naşterea poetului francez 

François Villon (1431) 
  1 apr. – 130 de ani de la naşterea poetului Octavian 

Goga (1881) 
  2 apr. – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 
  5 apr. – 95 de ani de la naşterea actorului american 

Gregory Peck (1916) 
  5 apr. – 65 de ani de la moartea poetului Ilarie Voronca 

(1946) 
  6 apr. -  70 de ani de la naşterea naistului Gheorghe 

Zamfir (1941) 
  7 apr. – Ziua Mondială a Sănătăţii 
  7 apr. – 80 de ani de la naşterea actorului Amza Pellea 

(1931) 
  8 apr. – 100 de ani de la naşterea eseistului şi filosofului 

Emil Cioran (1911) 
  9 apr. - 385 de ani de la moartea omului politic şi 

filosofului englez Francis Bacon (1626) 
  9 apr. – 190 de ani de la naşterea poetului francez 

Charles Baudelaire (1821) 
12 apr. – 70 de ani de la naşterea profesorului Grigore 

Man (1941) 
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13 apr. – 125 de ani de la naşterea pictorului Nicolae 
Tonitza (1886) 

13 apr. - 105 ani de la naşterea scriitorului irlandez 
Samuel Beckett (1906) 

14 apr. - 25 de ani de la moartea eseistei Simone de 
Beauvoir (1986) 

16 apr. - 115 ani de la naşterea poetului francez de 
origine română Tristan Tzara (1896) 

16 apr. – 95 de ani de la moartea prozatorului Nicolae 
Gane (1916) 

17 apr. – 95 de ani de la naşterea poetei Magda Isanos 
(1916) 

18 apr. – Ziua Mondială pentru Conservarea 
Monumentelor 

18 apr. – 110 ani de la naşterea prozatorului Nemeth 
Laszlo (1901) 

19 apr. – 105 ani de la moartea chimistului francez Pierre 
Curie (1906) 

21 apr. – 195 de ani de la naşterea scriitoarei engleze 
Charlotte Brontë (1816) 

22 apr. – Ziua Mondială a Pământului 
22 apr. – 95 de ani de la naşterea violonistului american 

Yehudi Menuhin (1916) 
22 apr. – 25 de ani de la moartea scriitorului Mircea 

Eliade (1986) 
23 apr. – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de 

Autor; Ziua Bibliotecarului din România 
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23 apr. – 395 de ani de la moartea scriitorului spaniol 
Miguel de Cervantes Saavedra (1616) 

23 apr. – 395 de ani de la moartea dramaturgului englez 
William Shakespeare (1616) 

24 apr. – 280 de ani de la moartea scriitorului englez 
Daniel Defoe (1731) 

24 apr. – 140 de ani de la naşterea pictorului Theodor 
Pallady (1871) 

24 apr. – 100 de ani de la naşterea poetului Eugen 
Jebeleanu (1911) 

27 apr. – 490 de ani de la moartea navigatorului 
portughez Fernando de Magellan (1521) 

 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Săptămâna cărţii pentru copii” – ediţia a IX-a 
Activitate organizată de Secţia pentru Copii:  

– 1-8 apr. 
 
„Luna Aprilie – luna activităţii model” a Secţiei 

pentru copii – ediţia a VIII-a 
Activitate organizată de Secţia pentru Copii:  

– 1-30 apr. 
 
Ziua Internaţională a Cărţii pentru copii  

– expoziţie de carte 



CALENDAR    2011   CULTURAL 

 
21

Activitate organizată de Filiala Traian:  – 2 apr. 
Ziua Mondială a Sănătăţii  

– vitrină tematică 
Activitate organizată la Secţia Împrumut Adulţi şi la    

  Sala de Lectură:         – 7 apr. 
 
„Copii eroi – Stejarul din Borzeşti”  

– activitate realizată de elevii clasei a IV-a D de 
la Şcoala „Nicolae Iorga” 

Acţiune organizată de Filiala Nicolae Iorga – 15 apr. 
 
 
Ziua Mondială pentru Conservarea Monumen-

telor    
– vitrină de carte 

Activitate organizată de Filiala Traian:        – 18 apr. 
 
 
„Scriitori băimăreni – Nemeth Laszlo”  

– expoziţie de carte, invitaţi elevi ai Liceului 
„Nemeth Laszlo” (110 ani de la moarte) 

Acţiune organizată de Secţia Multiculturală: – 18 apr. 
 
 
„Ilustrate inspirate de sărbătoarea Învierii”  
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– expoziţie de felicitări de Paşti din arhiva 
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, holul Secţiei 
pentru Copii 

„Lumina cărţii”  
– expoziţie de carte dedicată sărbătorii pascale, 
Sala Mircea Pop 

Acţiuni organizate de Secţia pentru Copii: – 18-29 apr. 
 
„Romantici ai literaturii: Charlotte Brontë”  

– expoziţie de carte (195 de ani de la naştere) 
Activitate organizată de American Corner: – 21 apr. 
 
„Pe urmele adolescentului miop”  

– vitrină de carte (25 de ani de la moartea 
scriitorului Mircea Eliade) 

Activitate organizată de Filiala Ion Şiugariu: – 22 apr. 
 
„Lăsaţi Terra să trăiască!”  

– colocviu în parteneriat cu elevii Liceului 
Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare. 

Activitate organizată de Sala de Lectură: – 22 apr. 
 
„Cartea - fiinţă vie” – Ziua Mondială a Cărţii şi a 

Dreptului de Autor; Ziua Bibliotecarului din 
România  
– acţiune organizată în colaborare cu Grupul 
Şcolar „Gh. Lazăr” 
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Activitate organizată de Secţia Împrumut Adulţi:  
– 23 apr. 

 
„Cărţile – valorile inestimabile ale bibliotecilor” – 

Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de 
Autor; Ziua Bibliotecarului din România  
– vitrină de carte 

Activitate organizată de Colecţii Speciale: – 23 apr. 
 
„William Shakespeare, bardul de pe Avon”  

– expoziţie de carte şi vizionare film 
Activitate organizată de American Corner: – 23 apr. 
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  1 mai – Ziua Internaţională a Muncii 
  1 mai – 115 ani de la naşterea eseistului şi filosofului 

Mihail Ralea (1896) 
  3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei 
  4 mai – 120 de ani de la moartea omului politic Ion C. 

Brătianu (1891) 
  5 mai – 190 de ani de la moartea împăratului Napoleon I 

(1821) 
  5 mai – 5 ani de la moartea criticului literar Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga (2006) 
  6 mai – 155 de ani de la naşterea psihiatrului austriac 

Sigmund Freud (1856) 
  6 mai – 50 de ani de la moartea dramaturgului şi 

filosofului Lucian Blaga (1961) 
  8 mai – 60 de ani de la naşterea ziaristului şi scriitorului 

băimărean Csoma Gheorghe (1951) 
  9 mai – Ziua Uniunii Europene 
10 mai – 145 de ani de la instaurarea ca domnitor al 

României a prinţului Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen (1866) 
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12 mai – 95 de ani de la naşterea criticului şi istoricului 
literar Constantin Ciopraga (1916) 

13 mai – 205 ani de la moartea filologului şi istoricului 
iluminist Samuil Micu (1806) 

15 mai – 120 de ani de la naşterea dramaturgului şi 
romancierului rus Mihail Bulgakov (1891) 

17 mai – 110 ani de la naşterea criticului literar Pompiliu 
Constantinescu (1901) 

17 mai – 110 ani de la naşterea sculptorului Romulus 
Ladea (1901) 

18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor 
19 mai – 170 de ani de la naşterea mitropolitului greco-

catolic Victor Mihalyi de Apşa (1841) 
21 mai – Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale 
21 mai – 505 ani de la naşterea navigatorului genovez 

Cristofor Columb (1506) 
21 mai – 540 de ani de la naşterea pictorului, 

desenatorului şi gravorului german Albrecht 
Dürer (1471) 

21 mai – 90 de ani de la naşterea fizicianului rus A. D. 
Saharov (1921) 

21 mai – 20 de ani de la moartea profesorului Ioan Petru 
Culianu (1991) 

23 mai – 140 de ani de la naşterea criticului, eseistului şi 
romancierului Garabet Ibrăileanu (1871) 

23 mai – 105 ani de la moartea dramaturgului norvegian 
Henrik Ibsen (1906) 
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24 mai – 70 de ani de la naşterea folkistului american 
Bob Dylan (1941) 

25 mai – 330 de ani de la moartea dramaturgului spaniol 
Pedro Calderón de la Barca (1681) 

26 mai – 15 ani de la moartea criticului şi istoricului 
literar Ovidiu Papadima (1996) 

27 mai – 190 de ani de la uciderea omului politic Tudor 
Vladimirescu (1821) 

28 mai – 90 de ani de la naşterea Arhiepiscopului 
Iustinian Chira (1921) 

30 mai – 580 de ani de la moartea Ioanei D’Arc (1431) 
 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

 
„Limitele autoimpuse ale libertăţii presei”  
  – Ziua Mondială a Libertăţii Presei  

– colocviu cu participarea ziariştilor, 
bibliotecarilor şi studenţilor de la jurnalistică 

Activitate organizată de Secţia Periodice: – 3 mai 
 
„Lumina de ieri”:  

– vitrină de carte  
(50 de ani de la moartea dramaturgului şi 
filosofului Lucian Blaga ) 
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Activităţi organizate la Filala Ion Şiugariu şi la 
Filiala Traian:      – 6 mai 

 
Ziua Uniunii Europene – „Micii europeni”  

– expoziţie de carte 
Activitate organizată de Secţia pentru Copii la Sala 

Mircea Pop  
– atelier de creaţie: – 9 mai 

 
Ziua Uniunii Europene  

– expoziţie de carte 
Activitate organizată de Sala de Lectură: – 9 mai 
 
Ziua internaţională a Muzeelor  

– expoziţie de albume de artă 
Activitate organizată de Sala de Lectură: – 18 mai 
 
„Stih în amurg” – seară de poezie şi muzică, cu 

participarea unor cantautori locali, membri ai 
Cenaclului Scriitorilor din Baia Mare şi ai 
cenaclului Acrostih; colaboratori: revistele 
„Archeus” şi „Vatra chioreană” 

Activitate organizată de Secţia Multiculturală: 
 – 21 mai 
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„Natura în floare” – expoziţie de colaje şi picturi 
realizată de elevii clasei a II-a de la Şcoala cu 
cls. I-VIII Dumbrăviţa. 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii 
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  1 iun. – Ziua Internaţională pentru Apărarea 

Copilului 
  1 iun. – 375 de ani de la naşterea cărturarului umanist şi 

diplomatului Nicolae Milescu Spătarul (1636) 
  1 iun. – 85 de ani de la naşterea actriţei Marilyn 

Monroe (1926) 
  1 iun. – 65 de ani de la execuţia mareşalului Ion 

Antonescu (1946) 
  2 iun. – 195 de ani de la naşterea scriitorului, 

publicistului şi omului politic C. A. Rosetti 
(1816) 

  2 iun. – 190 de ani de la naşterea omului politic Ion C. 
Brătianu (1821) 

  3 iun. – 10 ani de la moartea actorului Anthony Quinn 
(2001) 

  5 iun. – Ziua Internaţională a Mediului 
  5 iun. – 185 de ani de la moartea compozitorului german 

Carl Maria von Weber (1826) 
  5 iun. – 140 de ani de la naşterea istoricului, poetului, 

dramaturgului şi istoricului literar Nicolae Iorga 
(1871) 
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  6 iun. – 405 ani de la naşterea poetului dramatic francez 
Pierre Corneille (1606) 

  7 iun. – 295 de ani de la moartea stolnicului Constantin 
Cantacuzino (1716) 

  7 iun. – 125 de ani de la naşterea omului de ştiinţă şi 
inventatorului Henri Coandă (1886) 

  8 iun. – 135 de ani de la moartea scriitoarei franceze 
George Sand (1876) 

11 iun. – 75 de ani de la naşterea episcopului greco-
catolic Ioan Şişeştean (1936) 

14 iun. – 60 de ani de la naşterea profesorului, 
publicistului, omului politic şi scriitorului 
Teodor Ardelean (1951) 

14 iun. – 25 de ani de la moartea scriitorului argentinian 
Jorge Luis Borges (1986) 

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

18 iun. – 75 de ani de la moartea scriitorului rus Maxim 
Gorki (1936) 

19 iun. – 70 de ani de la naşterea actriţei Irina Petrescu 
(1941) 

20 iun. – 120 de ani de la moartea omului politic, 
istoricului şi scriitorului Mihail Kogălniceanu 
(1891) 

26 iun. – 75 de ani de la moartea juristului, omului politic 
şi scriitorului Constantin Stere (1936) 
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28 iun. – 95 de ani de la moartea pictorului Ştefan 
Luchian (1916) 

29 iun. – 120 de ani de la naşterea sociologului, 
filosofului şi omului politic Petre Andrei 
(1891) 

 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Invitaţie în Împărăţia Copilăriei” Ziua 
Internaţională pentru Apărarea Copilului – 
complex de manifestări dedicate copiilor şi 
realizate de copii, festivitatea de premiere a 
concursului „Cel mai bun şi cel mai fidel cititor 
al Secţiei pentru copii” – ediţia a XVIII-a 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii: – 1 iun. 
 
Ziua Internaţională pentru Apărarea Copilului  

– vitrină de carte. Activităţi organizate la Filiala 
Traian şi la Sala de Lectură:        – 1 iun. 

 
„Marele cărturar – Nicolae Iorga” – vitrină de carte 

(140 de ani de la naştere) 
Activitate organizată de Colecţii Speciale:   – 5 iun. 
 
„De la carte la film şi înapoi iarăşi la carte”  

Zilele filmului pentru copii  
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– proiecţii de filme şi vitrine de carte – ediţia a VII-a 
Activitate organizată de Secţia pentru Copii:  

  – 27 iun.-8 iulie 
 

 
  1 iul. – 365 de ani de la naşterea filosofului, logicianului 

şi matematicianului german Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646) 

  1 iul. – 70 de ani de la naşterea poetului şi eseistului 
maramureşean Ion Pop (1941) 

  2 iul. – 445 de ani de la moartea astrologului şi 
medicului francez Nostradamus (1566) 

  2 iul. – 85 de ani de la naşterea scriitorului Octavian 
Paler (1926) 

  2 iul. – 50 de ani de la moartea scriitorului american 
Ernst Hemingway (1961) 

  4 iul. – 250 de ani de la moartea romancierului englez 
Samuel Richardson (1761)  

  4 iul. – 235 de ani de la proclamarea Declaraţiei de 
Independenţă a Americii de Nord (1776) 

  7 iul. – 195 de ani de la moartea dramaturgului englez 
Richard Brinsley Sheridan (1816) 
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  7 iul. – 75 de ani de la naşterea compozitorului şi 
dirijorului Liviu Borlan (1936) 

  8 iul. – 390 de ani de la naşterea poetului şi fabulistului 
francez Jean de la Fontaine (1621) 

10 iul. – 60 de ani de la naşterea poetului Gavril Ciuban 
(1951) 

11 iul. – 140 de ani de la naşterea romancierului şi 
esteticianului francez Marcel Proust (1871) 

11 iul. – 110 ani de la moartea învăţătorului Ioan 
Popescu din Coaş (1901) 

12 iul. – 475 de ani de la moartea filosofului umanist 
olandez Erasmus din Rotterdam (1536) 

13 iul. – 95 de ani de la moartea chimistului Nicolae 
Teclu (1916) 

15 iul. – 405 ani de la naşterea pictorului olandez 
Rembrant Harmenszoon van Rijn (1606) 

22 iul. – 100 de ani de la naşterea criticului şi istoricului 
literar George Ivaşcu (1911) 

22 iul. – 85 de ani de la moartea medicului stomatolog 
Gheorghe Bilaşcu (1926) 

26 iul. – 290 de ani de la naşterea omului de cultură 
Samuel Bruckenthal (1721) 

26 iul. – 155 de ani de la naşterea dramaturgului irlandez 
George Bernard Shaw (1856) 

27 iul. – 170 de ani de la moartea poetului romantic rus 
Mihail Iurievici Lermontov (1841) 
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28 iul. – 270 de ani de la moartea compozitorului italian 
Antonio Vivaldi (1741) 

29 iul. – Ziua Imnului Naţional al României  
29 iul. – 155 de ani de la moartea compozitorului german 

Robert Schumann (1856) 
31 iul. – 125 de ani de la moartea pianistului şi 

compozitorului maghiar Franz Liszt (1886) 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Ernest Hemingway in memoriam”  
– vitrină de carte (50 de ani de la moarte) 

Activităţi organizate la Filiala Ion Şiugariu şi la 
American Corner:     – 2 iul. 

 
„Incursiune în lumea fabulelor lui La Fontaine”  

– vitrină de carte (390 de ani de la naştere) 
Activitate organizată de Secţia pentru Copii: – 8 iul. 
 
„Lecturile vacanţei mari” – expoziţie de carte 
Activitate organizată de Secţia pentru Copii la Sala 

Mircea Pop – atelier de creaţie: – 9 iul. 
 
„Mari dramaturgi ai lumii: George Bernard 

Shaw”  – expoziţie de carte  
Activitate organizată de American Corner: – 26 iul. 
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„Sonatele şi rapsodiile lui Franz Liszt”  

– expoziţie de CD (125 de ani de la moarte) 
Activitate organizată de Mediatecă:        – 31 iul. 
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  2 aug. – 120 de ani de la naşterea compozitorului Mihail 

Jora (1891) 
  7 aug. – 70 de ani de la moartea scriitorului indian 

Rabindranath Tagore (1941) 
  8 aug. – 80 de ani de la naşterea dramaturgului, 

publicistului şi prozatorului Paul Anghel (1931) 
  9 aug. – 410 ani de la asasinarea lui Mihai Viteazul 

(1601) 
  9 aug. – 20 de ani de la moartea scriitoarei şi pianistei 

Cella Delavrancea (1991) 
11 aug. – 555 de ani de la moartea lui Iancu de 

Hunedoara (1456) 
11 aug. – 50 de ani de la moartea poetului şi 

matematicianului Ion Barbu (1961) 
12 aug. – 195 de ani de la naşterea prozatorului, 

economistului şi omului politic Ion Ghica 
(1816) 

13 aug. – 620 de ani de la ridicarea la rangul de 
„stavropighie” a Mănăstirii Sf. Arhanghel 
Mihail din Perii Maramureşului (1391) 

14 aug. – 55 de ani de la moartea prozatorului şi 
dramaturgului Bertolt Brecht (1956) 
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14 aug. – 15 ani de la moartea dirijorului şi 
compozitorului român Sergiu Celibidache 
(1996) 

15 aug. – 240 de ani de la naşterea scriitorului scoţian 
Walter Scott (1771) 

16 aug. – 90 de ani de la naşterea criticului şi istoricului 
literar Ov. S. Crohmălniceanu (1921) 

19 aug. – 130 de ani de la naşterea compozitorului 
George Enescu (1881) 

19 aug. – 120 de ani de la moartea pictorului şi 
graficianului Theodor Aman (1891) 

19 aug. – 75 de ani de la moartea poetului spaniol 
Federico Garcia Lorca (1936) 

21 aug. - 20 de ani de la moartea poetului Eugen 
Jebeleanu (1991) 

23 aug. – 85 de ani de la moartea actorului american 
Rudolph Valentino (1926) 

24 aug. – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar 
Nicolae Felecan (1941) 

25 aug. – 235 de ani de la moartea filosofului şi 
istoriografului englez David Hume (1776) 

25 aug. – 75 de ani de la naşterea actorului Sebastian 
Papaiani (1936) 

27 aug. – 435 de ani de la moartea pictorului italian 
Tiţian (1576) 

27 aug. – 140 de ani de la naşterea scriitorului american 
Theodore Dreiser (1871) 
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30 aug. – 200 de ani de la naşterea poetului şi 
prozatorului francez Théophile Gautier (1811) 

30 aug. – 120 de ani de la moartea fizicianului, 
chimistului şi matematicianului Emanoil 
Bacaloglu (1891) 

 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Să ne cunoaştem mai bine eroii: Mihai Viteazul” – 

vitrină de carte (410 ani de la asasinarea domnitorului 
muntean) 
Activitate organizată de Filiala Traian: – 9 aug. 

 
„O călătorie cu cartea prin ţările lumii” – expoziţie de 

enciclopedii, ghiduri, atlase 
Activitate organizată de Secţia pentru Copii la Sala 
Mircea Pop   – atelier de creaţie:  – 10 aug. 

 
„Renumitul compozitor de talie mondială – George 

Enescu”  – expoziţie de CD şi carte (120 de ani 
de la naştere) 
Activitate organizată de Mediatecă şi Sala de 

Lectură:      – 19 aug. 
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  3 sep. – 465 de ani de la moartea domnitorului 

moldovean Petru Rareş (1546) 
  5 sep. – 90 de ani de la naşterea eseistului, criticului şi 

teoreticianului literar Adrian Marino (1921) 
  6 sep. – 245 de ani de la naşterea fizicianului, 

chimistului şi naturalistului englez John Dalton 
(1766) 

  8 sep. – 170 de ani de la naşterea compozitorului ceh 
Antonin Dvorak (1841) 

  8 sep. – 155 de ani de la naşterea scriitorului şi 
bibliotecarului Ion Bianu (1856) 

  9 sep. – 115 ani de la moartea actorului şi dramaturgului 
Matei Millo (1896) 

  9 sep. – 110 ani de la moartea pictorului şi litografului 
francez Henri de Toulouse-Lautrec (1901) 

14 sep. – 690 de ani de la moartea poetului italian Dante 
Alighieri (1321) 

14 sep. – 160 de ani de la moartea scriitorului american 
James Fenimore Cooper (1851) 

15 sep. – 490 de ani de la moartea domnitorului Neagoe 
Basarab (1521) 
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15 sep. – 100 de ani de la naşterea poetului şi 
prozatorului Emil Botta (1911) 

16 sep. – 275 de ani de la moartea fizicianului german 
Gabriel Daniel Fahrenheit (1736) 

17 sep. – 130 de ani de la naşterea poetului George 
Bacovia (1881) 

18 sep. – Ziua Europeană a Patrimoniului 
19 sep. – 50 de ani de la moartea actriţei Lucia Sturdza 

Bulandra (1961) 
20 sep. – 145 de ani de la naşterea poetului şi 

traducătorului George Coşbuc (1866) 
20 sep. – 25 de ani de la moartea filologului Iorgu 

Iordan (1986) 
21 sep. – 145 de ani de la naşterea istoricului, scriitorului 

şi sociologului englez Herbert George Wells 
(1866) 

22 sep. – 220 de ani de la naşterea chimistului şi 
fizicianului englez Michael Faraday (1791) 

23 sep. – 85 de ani de la apariţia primului număr al 
ziarului „Baia Mare” (1926) 

24 sep. – 470 de ani de la moartea medicului şi 
naturalistului elveţian Paracelsus (1541) 

25 sep. – 130 de ani de la naşterea poetului Panait Cerna 
(1881) 

27 sep. – 295 de ani de la moartea mitropolitului Antim 
Ivireanul (1716) 



CALENDAR    2011   CULTURAL 

 
41

28 sep. – 135 de ani de la moartea poetului Costache 
Negri (1876) 

30 sep. – 80 de ani de la naşterea actorului Dem 
Rădulescu (1931) 

 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 

„Un exponent al lirismului ardelean: George 
Coşbuc”  
– expoziţie de carte dedicată elevilor de la 
Şcoala „George Coşbuc”  
(145 de ani de la naştere) 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii:  
    – 20 sep. 

 
„Ziarul Baia Mare”  

– expoziţie de publicaţii seriale  
    (85 de ani de la apariţie) 

Activitate organizată de Colecţii Speciale: – 23 sep. 
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  1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii 
  1 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 
  1 oct. – 50 de ani de la înfiinţarea Institutului 

Pedagogic de 3 ani din Baia Mare (1961) 
  2 oct. – 100 de ani de la naşterea poetului Miron Radu 

Paraschivescu (1911) 
  5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor 
  7 oct. – 65 de ani de la moartea filologului şi 

folcloristului Emanoil Bucuţa (1946) 
  8 oct. – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar 

Gheorghe Pop (1921) 
13 oct. – 90 de ani de la naşterea actorului şi cântăreţului 

francez Yves Montand (1921) 
16 oct. – 90 de ani de la moartea folcloristului Tudor 

Pamfilie (1921) 
18 oct. – 80 de ani de la moartea inventatorului american 

Thomas Alva Edison (1931) 
18 oct. – 25 de ani de la moartea poetului şi pictorului 

Gheorghe Chivu (1986) 
19 oct. – 85 de ani de la moartea medicului bacteriolog 

Victor Babeş (1926) 
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19 oct. – 60 de ani de la naşterea poetului maramureşean 
Echim Vancea (1951) 

19 oct. – 50 de ani de la moartea scriitorului Mihail 
Sadoveanu (1961) 

20 oct. – 175 de ani de la naşterea lingvistului, filosofului 
şi scriitorului Ioan G. Sbiera (1836) 

21 oct. – 120 de ani de la naşterea criticului şi istoricului 
literar Perpessicius (1891)  

22 oct. – 200 de ani de la naşterea compozitorului 
maghiar Franz Liszt (1811) 

22 oct. – 165 de ani de la naşterea medicului şi 
botanistului Dimitrie Brândză (1846) 

23 oct. – 150 de ani de la înfiinţarea societăţii ASTRA 
(1861) 

24 oct. – Ziua Naţiunilor Unite 
25 oct. – 130 de ani de la naşterea pictorului, 

graficianului şi sculptorului spaniol Pablo Ruiz 
y Picasso (1881) 

25 oct. – 90 de ani de la naşterea regelui Mihai (1921) 
30 oct. – 140 de ani de la naşterea poetului şi eseistului 

francez Paul Valery (1871) 
31 oct. – 165 de ani de la naşterea scriitorului italian 

Edmondo de Amicis (1846) 
31 oct. – 130 de ani de la naşterea criticului literar Eugen 

Lovinescu (1881) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 

Ziua Internaţională a Muzicii  
– expoziţie de carte 

Activitate organizată de Sala de Lectură:       – 1 oct. 
 
Ziua Mondială a Profesorilor  

– expoziţie de carte în colaborare cu Colecţii 
Speciale 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii: – 5 oct. 
 
„Mari inventatori – Thomas Alva Edison”  

– acţiune realizată în colaborare cu Grupul 
Şcolar Tehnic (80 de ani de la moarte); invitat 
inventatorul băimărean Vass Attila 

Activitate organizată de Secţia Împrumut Adulţi:  
    – 18 oct. 

 
„Călătorie prin Dumbrava minunată a lui Mihail 

Sadoveanu”  
– expoziţie de carte (50 de ani de la moarte) 

Activitate organizată la Secţia pentru Copii în Sala 
Mircea Pop  
– atelier de creaţie şi la Filiala Traian: – 19 oct. 
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„Sadoveanu şi copiii” – „În lumea copilăriei cu 

Mihail Sadoveanu”  
– acţiune realizată de preşcolarii de la Grădiniţa 
Nr. 9 

Activitate organizată de Filiala Nicolae Iorga:  
– 20 oct. 

 
„Geniul artistic a lui Pablo Picasso”  

– expoziţie de albume 
Activitate organizată de Sala de Lectură: – 25 oct. 
 
„O lectură de folos: Cuore, inimă de copil”  

– vitrină de carte (165 de ani de la naşterea 
scriitorului italian Edmondo de Amicis) 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii: 
– 31 oct. 
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  1 nov. – 375 de ani de la naşterea criticului literar, 

poetului şi teoreticianului francez Nicolas 
Boileau (1636) 

  1 nov. – 140 de ani de la naşterea scriitorului american 
Stephen Crane (1871) 

  1 nov. – 50 de ani de la moartea poetului Aron Cotruş 
(1961) 

  2 nov. – 195 de ani de la moartea istoricului şi 
filologului Gheorghe Şincai (1816) 

  2 nov. – 95 de ani de la naşterea prozatorului Laurenţiu 
Fulga (1916) 

  3 nov. – 145 de ani de la naşterea poetului şi 
traducătorului Traian Demetrescu (1866) 

  3 nov. – 110 ani de la naşterea romancierului, eseistului 
şi omului de stat francez André Malraux 
(1901) 

  4 nov. – 260 de ani de la naşterea dramaturgului englez 
Richard Brinsley Sheridan (1751) 

  8 nov. – 110 ani de la naşterea liderului comunist 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901) 
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10 nov. – 120 de ani de la moartea poetului francez 
Arthur Rimbaud (1891) 

11 nov. – 180 de ani de la naşterea scriitorului rus 
Feodor M. Dostoievski (1821) 

14 nov. – 295 de ani de la moartea filozofului, 
logicianului şi matematicianului german 
Gottfried Wilhelm Leibnitz (1716) 

14 nov. – 180 de ani de la moartea filosofului german 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831) 

14 nov. – 140 de ani de la naşterea scriitorului şi 
folcloristului Ilarie Chendi (1871) 

14 nov. – 20 de ani de la moartea scriitorului Constantin 
Chiriţă (1991) 

15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor 
Întemniţaţi 

15 nov. – 135 de ani de la naşterea poetei şi romancierei 
franceze de origine română Anna de Noailles 
(1876) 

15 nov. – 100 de ani de la naşterea filologului Alexandru 
Ciorănescu (1911) 

15 nov. – 95 de ani de la moartea scriitorului polonez 
Henrik Sienkiewicz (1916) 

16 nov. – 195 de ani de la naşterea scriitorului Andrei 
Mureşianu (1816) 

17 nov. – Ziua Internaţională a Studenţilor 
17 nov. – 85 de ani de la naşterea Mitropolitului Antonie 

Plămădeală (1926) 
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18 nov. – 225 de ani de la naşterea compozitorului 
german Carl Maria von Weber (1786) 

18 nov. – 105 ani de la naşterea pictorului Corneliu 
Baba (1906) 

20 nov. – 155 de ani de la moartea matematicianului şi 
filosofului maghiar Farkas Bolyai (1856) 

20 nov. – 90 de ani de la naşterea scriitorului, criticului şi 
istoricului literar Dinu Pillat (1921) 

22 nov. – 110 ani de la moartea istoricului şi scriitorului 
V. A. Urechia (1901) 

22 nov. – 95 de ani de la moartea scriitorului american 
Jack London (1916) 

23 nov. – 35 de ani de la moartea romancierului şi 
eseistului francez André Malraux (1976) 

24 nov. – 215 ani de la naşterea istoricului şi gânditorului 
Stephen Ludwig Roth (1796) 

24 nov. – 20 de ani de la moartea muzicianului britanic 
Freddie Mercury (1991) 

25 nov. – 115 ani de la naşterea actorului George Vraca 
(1896) 

26 nov. – 110 ani de la naşterea scriitorului Mihail 
Drumeş (1901) 

27 nov. – 310 ani de la naşterea astronomului suedez 
Anders Celsius (1701) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 

Contribuţia lui Gheorghe Şincai la dezvoltarea 
„Şcolii Ardelene”  
– vitrină de carte (195 de ani de la moarte) 

Activitate organizată de Filiala Traian : – 2 nov. 
 
„Pe urmele Cireşarilor cu Constantin Chiriţă”  

– vitrină de carte (20 de ani de la moarte) 
Activitate organizată de Secţia pentru Copii: 

 – 14 nov. 
 
„Pagini de literatură universală: Jack London”  

– vitrină de carte (95 de ani de la moarte) 
Activitate organizată la Secţia pentru Copii şi la  
       Filiala Traian : – 22 nov. 
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  1 dec. – Ziua Naţională a României 
  3 dec. – 20 de ani de la moartea filosofului Petre Ţuţea 

(1991) 
  5 dec. – 220 de ani de la moartea compozitorului 

austriac Wolfgang Amadeus Mozart (1791) 
  5 dec. – 110 ani de la naşterea cineastului american 

Walt Disney (1901) 
  5 dec. – 85 de ani de la moartea pictorului francez 

Claude Monet (1926) 
  5 dec. – 65 de ani de la naşterea tenorului spaniol José 

Carreras (1946) 
  7 dec. – 75 de ani de la naşterea poetului Mihai Cupcea 

(1936) 
  8 dec. – Ziua Constituţiei Române 
  8 dec. – 135 de ani de la naşterea prozatoarei Hortensia 

Papadat-Bengescu (1876) 
  8 dec. – 15 ani de la moartea poetului şi dramaturgului 

Marin Sorescu (1996) 
  9 dec. – 370 de ani de la moartea pictorului flamand 

Anton van Dyck (1641) 
10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 
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10 dec. – 160 de ani de la naşterea bibliotecarului şi 
bibliografului american Melvil Dewey (1851) 

10 dec. – 115 ani de la moartea chimistului suedez Alfred 
Nobel (1896) 

12 dec. – 190 de ani de la naşterea romancierului francez 
Gustave Flaubert (1821) 

12 dec. – 75 de ani de la naşterea publicistului şi 
prozatorului Vasile Gaftone (1936) 

14 dec. – 535 de ani de la moartea domnitorului Vlad 
Ţepeş (1476) 

14 dec. – 65 de ani de la moartea prozatorului Ioan 
Alexandru Brătescu-Voineşti (1946) 

15 dec. – 135 de ani de la moartea juristului Iosif Man de 
Şieu (1876) 

15 dec. – 45 de ani de la moartea regizorului american 
Walt Disney (1966) 

17 dec. – 120 de ani de la moartea agronomului şi 
economistului Ion Ionescu de la Brad (1891) 

18 dec. – 320 de ani de la uciderea cronicarului Miron 
Costin (1691) 

19 dec. – 15 ani de la moartea actorului italian Marcello 
Mastroiani (1996) 

21 dec. – 415 ani de la naşterea domnitorului Petru 
Movilă (1596) 

21 dec. – 55 de ani de la moartea poetului Nicolae Labiş 
(1956) 
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24 dec. – 155 de ani de la naşterea preotului şi 
folcloristului Tit Bud (1846) 

25 dec. – 70 de ani de la naşterea poetului Ioan 
Alexandru (1941) 

26 dec. – 80 de ani de la moartea bibliotecarului şi 
bibliografului american Melvil Dewey (1931) 

27 dec. – 110 ani de la naşterea actriţei Marlene Dietrich 
(1901) 

29 dec. – 85 de ani de la moartea poetului austriac 
Rainer Maria Rilke (1926) 

 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

„Gânduri despre Marea Unire” - Ziua Naţională a 
României  
– expoziţie de carte 

Activităţi organizate la Secţia pentru Copii şi la  
                           Colecţii Speciale : – 1 dec. 

 
„Fecioarele despletite din opera Hortensiei 

Papadat Bengescu”  
– vitrină de carte (135 de ani de la naştere) 

Activitate organizată de Filiala Ion Şiugariu :  
– 8 dec. 
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Ziua Internaţională a Drepturilor Omului  
– expoziţie de carte 

Activitate organizată de Sala de Lectură : – 10 dec. 
 
„Lumea celor care nu cuvântă” în operele 

scriitorilor Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti şi 
Emil Gârleanu  
– vitrină de carte (65 de ani de la moartea 
prozatorului Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti) 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii : 
 – 14 dec. 

 
„Sărbătorile iernii în ilustrate”  

– expoziţie de felicitări din arhiva Bibliotecii 
Judeţene „Petre Dulfu” 

Activitate organizată de Secţia pentru Copii 
 
Poetul Ioan Alexandru  

– vitrină de carte (70 de ani de la naştere) 
Activitate organizată de Filiala Traian : – 25 dec. 
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Atestări documentare 2011 
- localităţi maramureşene - 

 
 
1231 – Ardusat, Finteuşu Mare, Finteuşu Mic, Tămaia 

(780) 
1256 – Arieşu de Câmp (755) 
1291 – Târgu Lăpuş (720) 
1326 – Strâmtura (685) 
1331 – Borcut, Vălenii Lăpuşului (680) 
1336 – Cavnic (675) 
1351 – Berchez (660) 
1361 – Budeşti (650) 
1391 – Asuaju de Jos, Asuaju de Sus, Băseşti, Oarţa de 

Jos, Oarţa de Sus, Orţiţa, Urmeniş (620) 
1411 – Cetăţele, Dumbrăviţa, Groşi, Leordina, Mocira, 

Ocoliş, Petrova, Poienile de sub Munte, Rus, 
Şindreşti, Şurdeşti (600) 

1431 – Slătioara (580) 
1451 – Corni (560) 
1456 – Vărai (555) 
1461 – Ciuta (550) 
1521 – Dealu Mare (490) 
1561 – Valea Chioarului (450) 
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1566 – Buciumi, Coaş, Colţirea, Coruia, Curtuiuşu Mare, 
Fersig, Frâncenii Boiului, Mogoşeşti, Prislop, 
Remetea Chioarului, Remeţi pe Someş, 
Româneşti, Satulung, Sălniţa, Şişeşti, Vălenii 
Şomcutei (445) 

1591 – Ciocotiş (420)  
 

 (Cf. Coriolan Suciu. Dicţionarul istoric al localităţilor 
din Transilvania, vol. 1-2, Buc., 1967-1968) 
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