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IANUARIE 

 
  1 ian. - Ziua Mondială a Păcii 
  1 ian. - 585 de ani de la moartea domnitorului moldovean 

Alexandru cel Bun (1432) 
  1 ian. - 120 de ani de la naşterea medicului Ana Aslan (1897) 
  1 ian. - 90 de ani de la naşterea dansatorului şi coregrafului francez 

Maurice Béjart (1927) 
  1 ian. - 75 de ani de la naşterea actorului Ovidiu Iuliu Moldovan 

(1942) 
  1 ian. - 45 de ani de la moartea actorului şi cântăreţului francez 

Maurice Chevalier (1972) 
  2 ian. - 135 de ani de la naşterea pictorului Ion Theodorescu-Sion 

(1882) 
  4 ian. - 140 de ani de la naşterea filologului, lingvistului, istoricului 

literar şi pedagogului Sextil Puşcariu (1877) 
  5 ian. - 85 de ani de la naşterea scriitorului italian Umberto Eco 

(1932) 
  6 ian. - 605 ani de la naşterea Ioanei d´Arc (1412) 
  6 ian. - 215 ani de la naşterea poetului şi prozatorului Ion Heliade 

Rădulescu (1802) 
  6 ian. - 165 de ani de la moartea pedagogului francez Louis Braille 

(1852) 
  6 ian. - 120 de ani de la naşterea prozatorului Ionel Teodoreanu 

(1897) 
  6 ian. - 110 ani de la naşterea fizicianului Ion I. Agârbiceanu (1907) 
  6 ian. - 90 de ani de la naşterea baritonului David Ohanesian (1927) 
  8 ian. - 375 de ani de la moartea fizicianului, matematicianului, 

astronomului şi filosofului italian Galileo Galilei (1642) 
  8 ian. - 75 de ani de la naşterea fizicianului englez Stephen 

Hawking (1942) 
10 ian. - 60 de ani de la moartea poetei chiliene Gabriela Mistral 

(1957) 
11 ian.-  Ziua Mondială a Rezervaţiilor Naturale  
11 ian. - 205 ani de la naşterea pictorului şi graficianului maghiar 

Carol Popp de Szathmári (1812) 
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14 ian. - 490 de ani de la moartea domnitorului moldovean Ştefăniţă 

Vodă cel Tânăr (1527) 
14 ian. - 275 de ani de la moartea astronomului, matematicianului, 

cartografului şi geografului englez Edmund Halley (1742) 
14 ian. - 150 de ani de la moartea pictorului francez Jean Auguste 

Dominique Ingres (1867) 
14 ian. - 60 de ani de la moartea actorului american Humphrey 

Bogart (1957) 
15 ian. - Ziua Culturii Naţionale 
15 ian. - 395 de ani de la naşterea dramaturgului, directorului de 

teatru şi actorului francez Molière (1622) 
15 ian. - 167 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu (1850) 
16 ian. - 540 de ani de la naşterea geografului şi matematicianului 

german Johannes Schöner (1477) 
16 ian. - 75 de ani de la naşterea prozatorului şi eseistului Aurel 

Dragoş Munteanu (1942) 
17 ian. - 15 ani de la moartea scriitorului spaniol Camilo José Cela 

(2002) 
19 ian. - 60 de ani de la moartea istoricului literar Barbu Lăzăreanu 

(1957) 
20 ian. - 45 de ani de la inaugurarea Spitalului Judeţean din Baia 

Mare (1972) 
21 ian. - 95 de ani de la naşterea actorului american Telly Savalas 

(1922) 
21 ian. - 90 de ani de la naşterea eseistului, poetului şi traducătorului 

Petru Creţia (1927) 
21 ian. - 165 de ani de la naşterea preotului şi omului politic Vasile 

Lucaciu (1852) 
23 ian. - 185 de ani de la naşterea pictorului francez Édouard Manet 

(1832) 
24 ian. - 285 de ani de la naşterea dramaturgului francez Pierre-

Augustin Caron de Beaumarchais (1732) 
24 ian. - 158 de ani de la Unirea Principatelor Române (Mica Unire) 

(1859) 
24 ian. - 155 de ani de la deschiderea primului Parlament unic al 

României (1862) 
24 ian. - 85 de ani de la naşterea actorului Silviu Stănculescu (1932) 
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25 ian. - 390 de ani de la naşterea fizicianului şi chimistului irlandez 
Robert Boyle (1627) 

25 ian. - 135 de ani de la naşterea scriitoarei engleze Virginia Woolf 

(1882) 
25 ian. - 70 de ani de la moartea gangsterului american Al Capone 

(1947) 
26 ian. - 75 de ani de la naşterea compozitorului Ion Cristinoiu 

(1942) 
27 ian. - 185 de ani de la naşterea scriitorului englez Lewis Carroll 

(1832) 
27 ian. - 115 ani de la naşterea chimistului Ilie Murgulescu (1902) 
27 ian. - 75 de ani de la naşterea scriitorului, jurnalistului şi 

politicianului Alexandru Mironov (1942) 
28 ian. - 140 de ani de la naşterea etnografului şi geografului 

Romulus Vuia (1877) 
28 ian. - 45 de ani de la moartea jurnalistului şi scriitorului italian 

Dino Buzzati (1972) 
29 ian. - 235 de ani de la naşterea compozitorului şi pedagogului 

francez Daniel Auber (1782) 
29 ian. - 150 de ani de la naşterea prozatorului şi publicistului 

spaniol Vicente Blasco Ibaňez (1867) 
30 ian. - 165 de ani de la naşterea scriitorului Ion Luca Caragiale 

(1852) 
30 ian. - 135 de ani de la naşterea politicianului american Franklin 

Delano Roosevelt (1882) 
30 ian. - 85 de ani de la naşterea dramaturgului, eseistului, 

publicistului şi romancierului Dinu Săraru (1932) 
30 ian. - 70 de ani de la naşterea ziaristului şi poetului Dragomir 

Ignat (1947) 
31 ian. - 220 de ani de la naşterea compozitorului austriac Franz 

Schubert (1797) 
31 ian. - 200 de ani de la naşterea revoluţionarului maramureşean 

Iosif Man (1817) 
31 ian. - 80 de ani de la naşterea scriitorului Mircea Micu (1937) 
31 ian. - 80 de ani de la naşterea actorului Marin Moraru (1937) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Biblioteca, al doilea dascăl!” - masă rotundă privind modalităţile 

eficiente de ecologizare a spaţiilor publice, realizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare 
cu Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu”, Şcoala Gimnazială 
„Alexandru Ivasiuc” şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” – ian. 

„Maramureş, plai de dor” - şezătoare literară realizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  – ian. 

„Eminescu dăinuie … - Iar tu Hiperion rămâi / Oriunde ai apune … / Tu 
eşti forma cea dintâi, / Eşti vecinică minune” - 167 de ani de la 
naşterea poetului – vitrină de carte realizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru adulţi  – 11 ian. 

„167 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu” - expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Săli de Lectură – 15 ian. 

„Molière – o imagine a societăţii aristocrate franceze” - 395 de ani de la 
naşterea scriitorului – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul Multicultural  – 15 ian. 

,,Activitate dedicată marelui poet Mihai Eminescu” - 167 de ani de la 
naşterea scriitorului – moment aniversar şi prezentare de carte 
„Trecut-au anii” realizată de Filiala ,,Ion Şiugariu” în colabo-
rare cu Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28  – 15 ian. 

„Luceafărul poeziei româneşti” – expoziţie de carte realizată de Filiala 
„Traian” cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu – 15 ian. 

„Mihai Eminescu în colecţiile secţiei Multimedia” – expoziţie de CD-uri 
şi DVD-uri realizată de Compartimentul Mediatecă – 15 ian. 

„Ziua Culturii Naţionale - Eminescu în colecţiile speciale ale bibliotecii” – 
vitrină de carte realizată de Compartimentul Colecţii Speciale 

– 15 ian. 

,,Luceafărul poeziei – Mihai Eminescu” - 167 de ani de la naşterea poetului 
– moment aniversar şi prezentare de carte realizate de Filiala 
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,,Nicolae Iorga” în colaborare cu elevii clasei a II-a D de la 
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”  – 16 ian. 

„Poveste magică de Crăciun” - expoziţia concursului naţional de creaţie 
plastică realizat de Serviciul Împrumut carte pentru copii şi 
tineret în colaborare cu Grădiniţa Nr. 9  – 18 – 30 ian. 

„45 de ani de la inaugurarea Spitalului Judeţean Baia Mare” – expoziţie 
de ziare şi reviste realizată de Compartimentul Sală de Lectură 
– Periodice  – 20 ian. 

„Vasile Lucaciu -  preotul-luptător” – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii Speciale  – 22 ian. 

„Hai să dăm mână cu mână” - prezentare de carte realizată cu ocazia 
Zilei Unirii de Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret 
la Şcoala Gimnazială Specială  – 24 ian. 

„Moş Ion Roată şi Unirea” - activitate realizată de Filiala „Ion 
Şiugariu” în colaborare cu Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Floare de colţ”; expoziţie de carte „Hai să dăm mână cu 
mână”  – 24 ian. 

„Lăsaţi copiii să vină la mine” - vernisajul expoziţiei de artă plastică în 
context creştin-patriotic realizat de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret în colaborare cu Şcoala Gimnazială Nr. 
18  – 26 ian. – 9 feb. 

„220 de ani de la naşterea compozitorului austriac Franz Schubert” – 
vitrină de CD-uri şi DVD-uri realizată de Compartimentul 
Mediatecă   – 31 ian. 
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FEBRUARIE 

 
1 feb. - 105 ani de la naşterea istoricului Vasile Netea (1912) 
2 feb. - 160 de ani de la naşterea pictorului maramureşean Simon 

Hollósy (1857) 
2 feb. - 135 de ani de la naşterea scriitorului irlandez James Joyce 

(1882) 
2 feb. - 110 ani de la moartea chimistului rus Dimitri Mendeleev 

(1907) 
2 feb. - 80 de ani de la naşterea actorului Paul Antoniu (1937) 
2 feb. - 70 de ani de la naşterea actorului Vladimir Găitan (1947) 
2 feb. - 65 de ani de la naşterea poetului Mircea Petean (1952) 
3 feb. - 110 ani de la moartea avocatului, publicistului şi omului 

politic Vincenţiu Babeş (1907) 
3 feb. - 105 ani de la naşterea medicului Constantin Arseni (1912) 
4 feb. - Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului 
4 feb. - 145 de ani de la naşterea pictorului Octav Băncilă (1872) 
4 feb. - 115 ani de la naşterea pilotului american Charles Lindbergh 

(1902) 
4 feb. - 85 de ani de la naşterea lingvistei Mioara Avram (1932) 
4 feb. - 55 de ani de la moartea pictorului şi graficianului Aurel 

Jiquidi (1962) 
6 feb. - 120 de ani de la naşterea medicului Constantin Nicolau 

(1897) 
6 feb. - 105 ani de la naşterea fotografei germane Eva Braun (1912) 
6 feb. - 85 de ani de la naşterea regizorului, scenaristului şi actorului 

francez François Truffault (1932) 
7 feb. - 240 de ani de la naşterea boierului şi cărturarului Dinicu 

Golescu (1777) 
7 feb. - 205 ani de la naşterea scriitorului englez Charles Dickens 

(1812) 
7 feb. - 85 de ani de la naşterea eseistului şi criticului de artă Dan 

Hăulică (1932) 
8 feb. - 155 de ani de la naşterea pictorului maghiar Ferenczy Károly 

(1862) 
8 feb. - 85 de ani de la naşterea actorului Emanoil Petruţ (1932) 
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  9 feb. - 215 ani de la naşterea avocatului şi patriotului Emanoil 

Godju (1802) 
10 feb. - 180 de ani de la moartea poetului rus Alexandr Sergheevici 

Puşkin (1837) 
10 feb. - 115 ani de la naşterea scriitorului Anton Holban (1902) 
10 feb. - 85 de ani de la moartea prozatorului şi dramaturgului 

englez Edgar Wallace (1932) 
10 feb. - 75 de ani de la naşterea muzeografului şi etnografului 

maramureşean Mihai Dăncuş (1942) 
11 feb. - 170 de ani de la naşterea inventatorului american Thomas 

Alva Edison (1847) 
11 feb. - 110 ani de la naşterea sociologului şi eseistului Traian 

Herseni (1907) 
11 feb. - 95 de ani de la naşterea compozitorului Tudor Jarda (1922) 
12 feb. - 295 de ani de la naşterea episcopului greco-catolic Atanasie 

Rednic (1722) 
12 feb. - 155 de ani de la naşterea dramaturgului Alexandru Davila 

(1862) 
13 feb. - 140 de ani de la moartea actorului şi dramaturgului 

Costache Caragiale (1877) 
14 feb. - 80 de ani de la naşterea prozatorului Dumitru Ţepeneag (1937) 
15 feb. - 160 de ani de la moartea compozitorului rus Mihail Glinka 

(1857) 
15 feb. - 120 de ani de la moartea politicianului Dimitrie Ghica 

(1897) 
15 feb. - 90 de ani de la naşterea istoricului Dinu C. Giurescu (1927) 
16 feb. - 110 ani de la moartea scriitorului italian Giosuè Carducci 

(1907) 
17 feb. - 190 de ani de la moartea pedagogului şi didacticianului 

elveţian Johann Heinrich Pestalozzi (1827) 
17 feb. - 100 de ani de la naşterea cântăreţei Ioana Radu (1917) 
17 feb. - 70 de ani de la moartea scriitoarei Elena Văcărescu (1947) 
17 feb. - 65 de ani de la naşterea scriitorului, eseistului, istoricului şi 

politologului Stelian Tănase (1952) 
17 feb. - 45 de ani de la moartea filosofului, scriitorului şi omului 

politic Ion Petrovici (1972) 
19 feb. - 65 de ani de la moartea scriitorului norvegian Knut Hamsun 

(1952) 
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19 feb. - 20 de ani de la moartea politicianului chinez Deng Xiaoping 
(1997) 

20 feb. - 90 de ani de la moartea ziaristului, nuvelistului, poetului şi 
avocatului Constantin Mille (1927) 

20 feb. - 90 de ani de la naşterea eseistului, matematicianului, acade-
micianului şi profesorului universitar Mircea Maliţa (1927) 

20 feb. - 90 de ani de la naşterea actorului şi regizorului american 
Sidney Poitier (1927) 

21 feb. - Ziua Internaţională a Limbii Materne 
22 feb. - 505 ani de la moartea negustorului şi navigatorului italian 

Amerigo Vespucci (1512) 
22 feb. - 285 de ani de la naşterea generalului şi omului de stat 

american George Washington (1732) 
22 feb. - 75 de ani de la moartea scriitorului austriac Stefan Zweig 

(1942) 
23 feb. - 105 ani de la naşterea etnologului Romulus Vulcănescu 

(1912) 
24 feb. - Ziua Tricolorului Românesc 
24 feb. - 85 de ani de la naşterea istoricului şi filologului Eugen 

Cizek (1932) 
24 feb. - 20 de ani de la moartea violonistului Ion Voicu (1997) 
25 feb. - 310 ani de la naşterea dramaturgului italian Carlo Goldoni 

(1707) 
25 feb. - 175 de ani de la naşterea scriitorului german Karl May 

(1842) 
25 feb. - 165 de ani de la moartea scriitorului irlandez Thomas 

Moore (1852) 
26 feb. - 215 ani de la naşterea scriitorului francez Victor Hugo (1802) 
27 feb. - 145 de ani de la naşterea omului politic, medicului şi 

publicistului Alexandru Vaida-Voevod (1872) 
27 feb. - 115 ani de la naşterea scriitorului american John Steinbeck 

(1902) 
27 feb. - 85 de ani de la naşterea actriţei americane de origine engleză 

Elizabeth Taylor (1932) 
28 feb. - Ziua Protecţiei Civile 
29 feb. - 225 de ani de la naşterea compozitorului italian Gioachino 

Rossini (1792) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Cartea mea preferată” - confecţionarea unor cărţi personalizate şi 

expoziţie cu acestea realizată de elevi de la Şcoala Gimnazială 
„Nicolae Iorga” în colaborare cu Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret  – feb. 

„Cartea 3D” – prezentare de carte realizată de Filiala „Traian” la 
Gradiniţa cu Program Prelungit Nr. 25  – feb. 

„De vorbă cu un poet adevărat” - activitate realizată de Filiala „Traian„ 
în colaborare cu preşcolarii de la Grădiniţele din Recea şi 
Mocira  – feb. 

„Dragobetele. Sărbători româneşti versus sărbători comerciale” - prezentări 
Power Point – activitate realizată de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret în colaborare cu Colegiul de Arte şi 
Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”  – feb. 

„În lumea copilăriei” - expoziţie personală de desene realizată de clasa 
a II-a C de la Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu” în colabo-
rare cu Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret – feb. 

„Universul Fraţilor Grimm” - lecturarea celor mai frumoase poveşti - 
activitate realizată de Filiala „Ion Şiugariu” în colaborare cu 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28; expoziţie de carte „În 
lumea poveştilor”  – feb. 

„Vasile Netea – pe urmele istoriei” – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii Speciale   – 1 feb. 

„Cancerul, poate fi învins” - expoziţie de carte – realizată de Filiala 
„Traian” cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva 
Cancerului  – 4 feb. 

„Sărbătoreşte viaţa” - vitrină de carte realizată de Serviciul împrumut 
carte pentru adulţi cu ocazia Zilei  Mondiale de Luptă 
Împotriva Cancerului  – 4 feb. 

„Vorbeşte corect! – Gramatica şi lingvistica” - activitate realizată de 
Filiala „Traian” cu ocazia celor 85 de ani de la naşterea 
lingvistei Mioara Avram în colaborare cu elevi ai clasei a XI-a 
a Seminarului Teologic Liceal ”Sf. Iosif Mărturisitorul” – 4 feb. 



CALENDAR   2017   CULTURAL 12 

„205 ani de la naşterea lui Charles Dickens” – vitrină de carte realizată 
de Compartimentul „Britannica” şi „American Corner” – 7 feb. 

,,Marile speranţe ale lui Charles Dickens” -  vitrină de carte dedicată 
aniversării a 205 ani de la naşterea scriitorului Charles Dickens 
realizată de Filiala ,,Nicolae Iorga”  – 7 feb. 

„75 de ani de la naşterea muzeografului şi etnografului maramureşean 
Mihai Dăncuş” - expoziţie de ziare şi reviste realizată de 
Compartimentul Sală de Lectură – Periodice  – 10 feb. 

„Valentine’’s Day”- expoziţie de carte realizată de Compartimentul 
„Britannica” şi „American Corner”  – 14 feb. 

„Ioana Radu – 100 de ani de la naştere” – vitrină de CD-uri şi DVD-uri 
realizată de Compartimentul Mediatecă  – 17 feb. 

„Knut Hamsun – un Dostoievski norvegian” - 65 de ani de la moartea 
scriitorului – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Multicultural  – 19 feb. 

„Ziua Tricolorului Românesc” – expoziţie de carte realizată de 
Serviciul Săli de Lectură  – 24 feb. 

„Gioachino Rossini – 225 de ani de la naştere” – vitrină de CD-uri şi 
DVD-uri realizată de Compartimentul Mediatecă  – 29 feb. 
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MARTIE 

 
1 mar. - 205 ani de la naşterea medicului Nicolae Kretzulescu (1812) 
1 mar. - 180 de ani de la naşterea scriitorului Ion Creangă (1837) 
1 mar. - 150 de ani de la apariţia revistei „Convorbiri literare” (1867) 
1 mar. - 95 de ani de la naşterea omului politic israelian Iţhak Rabin 

(1922) 
1 mar. - 85 de ani de la prima apariţie, la Sighet, a publicaţiei „Graiul 

Maramureşului” (1932) 
2 mar. - 85 de ani de la naşterea scriitorului Petre Ghelmez (1932) 
3 mar. - 170 de ani de la naşterea omului de ştiinţă şi inventatorului 

american Alexander Graham Bell (1847) 
3 mar. - 135 de ani de la naşterea învăţătorului şi politicianului Ion 

Mihalache (1882) 
4 mar. - 185 de ani de la moartea egiptologului francez Jean François 

Champollion (1832) 
4 mar. - 135 de ani de la naşterea diplomatului, juristului şi 

profesorului Nicolae Titulescu (1882) 
4 mar. - 40 de ani de la producerea celui mai grav cutremur din 

România, cu peste 1500 de victime, printre care anumite 
personalităţi : poetul A. E. Baconsky, cântăreaţa Doina Badea, 
regizorul Alexandru Bocăneţ, actorul Toma Caragiu, criticul 
şi istoricul literar Mihai Gafiţa, scriitorul Alexandru Ivasiuc 
sau poeta Veronica Porumbacu (1977) 

5 mar. - 190 de ani de la moartea fizicianului italian Alessandro 

Volta (1827) 
5 mar. - 95 de ani de la moartea dascălului maramureşean Elie Pop 

(1922) 
5 mar. - 95 de ani de la naşterea regizorului, scriitorului şi 

jurnalistului italian Pier Paolo Pasolini (1922) 
6 mar. - 90 de ani de la naşterea scriitorului columbian Gabriel 

García Márquez (1927) 
6 mar. - 80 de ani de la naşterea cosmonautei sovietice Valentina 

Tereşkova (1937) 
6 mar. - 60 de ani de la moartea filosofului, psihologului, 

pedagogului şi academicianului Constantin Rădulescu-

Motru (1957) 
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  7 mar. - 15 ani de la moartea criticului şi istoricului literar 
Alexandru Balaci (2002) 

  8 mar. - Ziua Internaţională a Femeii 
  8 mar. - 100 de ani de la moartea inventatorului german Ferdinand 

von Zeppelin (1917) 
  8 mar. - 100 de ani de la naşterea poetului Dimitrie Stelaru (1917) 
  9 mar. - 110 ani de la naşterea filosofului şi scriitorului Mircea 

Eliade (1907) 
  9 mar. - 80 de ani de la naşterea regizorului Alexandru Tatos (1937) 
  9 mar. - 75 de ani de la naşterea actorului Ion Caramitru (1942) 
10 mar. - 161 de ani de la naşterea scriitorului, pedagogului şi 

traducătorului maramureşean Petre Dulfu (1856) 
10 mar. - 145 de ani de la moartea omului politic, filosofului şi 

scriitorului italian Giuseppe Mazzini (1872) 
11 mar. - Ziua Europeană a Victimelor Terorismului 
14 mar. - 145 de ani de la naşterea artistului plastic băimărean Nagy 

Zsigmond (1872) 
15 mar. - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 
15 mar. - 250 de ani de la naşterea omului politic şi avocatului 

american Andrew Jackson (1767) 
15 mar. - 80 de ani de la moartea scriitorului american Howard 

Phillips Lovercraft (1937) 
16 mar. - 60 de ani de la moartea sculptorului Constantin Brâncuşi 

(1957) 
17 mar. - Ziua Mondială a Asistenţei Sociale 
18 mar. - 175 de ani de la naşterea poetului şi eseistului francez 

Stéphane Mallarmé (1842) 
18 mar. - 100 de ani de la naşterea politicianului Mircea Ionescu-

Quintus (1917) 
18 mar. - 90 de ani de la naşterea profesorului şi folcloristului 

maramureşean Dumitru Pop (1927) 
18 mar. - 85 de ani de la naşterea eseistului, criticului literar şi 

scriitorului american John Updike (1932) 
18 mar. - 60 de ani de la naşterea scriitorului Horia-Roman 

Patapievici (1957) 
19 mar. - 100 de ani de la naşterea compozitorului şi pianistului 

Dinu Lipatti (1917) 
20 mar. - Ziua Internaţională a Francofoniei 
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20 mar. - 170 de ani de la naşterea compozitorului Gavriil Musicescu 
(1847) 

21 mar. - Ziua Internaţională a Poeziei 
21 mar. - 115 ani de la naşterea istoricului de artă şi pedagogului 

Virgil Vătăşianu (1902) 
21 mar. - 60 de ani de la naşterea scriitoarei maramureşene Florica 

Bud (1957) 
22 mar. - Ziua Mondială a Apei 
22 mar. - 185 de ani de la moartea scriitorului german Johann 

Wolfgang von Goethe (1832) 
23 mar. - Ziua Mondială a Meteorologiei 
23 mar. - 175 de ani de la moartea scriitorului francez Stendhal 

(1842) 
23 mar. - 170 de ani de la naşterea istoricului, filosofului şi criticului 

de artă Alexandru D. Xenopol (1847) 
23 mar. - 105 ani de la naşterea actorului Geo Barton (1912) 
25 mar. - Ziua Poliţiei Române 
25 mar. - 115 ani de la naşterea scriitorului George Lesnea (1902) 
25 mar. - 75 de ani de la naşterea poetei Ana Blandiana (1942) 
25 mar. - 70 de ani de la naşterea muzicianului englez Elton John 

(1947) 
26 mar. - 190 de ani de la moartea compozitorului german Ludwig 

van Beethoven (1827) 
26 mar. - 125 de ani de la moartea poetului american Walt Whitman 

(1892) 
26 mar. - 80 de ani de la naşterea comentatorului sportiv Cristian 

Ţopescu (1937) 
26 mar. - 40 de ani de la moartea patriarhului ortodox Justinian 

Marina (1977) 
27 mar. - Ziua Mondială a Teatrului 
27 mar. - 220 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului francez 

Alfred de Vigny (1797) 
27 mar. - 75 de ani de la naşterea actorului englez Michael York 

(1942) 
27 mar. - 65 de ani de la moartea scriitorului Ioan A. Bassarabescu 

(1952) 
28 mar. - 200 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 

italian Francesco de Sanctis (1817) 
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28 mar. - 155 de ani de la naşterea politicianului francez Aristide 

Briand (1862) 
28 mar. - 60 de ani de la moartea omului politic şi avocatului 

Gheorghe Tătărăscu (1957) 
29 mar. - 105 ani de la naşterea matematicianului Caius Iacob (1912) 
30 mar. - 130 de ani de la naşterea sculptorului român de origine 

germană Karl Stork (1887) 
31 mar. - 285 de ani de la naşterea compozitorului austriac Franz 

Joseph Haydn (1732) 
31 mar. - 20 de ani de la moartea poetului Gheorghe Tomozei (1997) 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Eminescu şi Creangă, o prietenie nepreţuită!” - activitate realizată de 

Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu 
Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”   – mar. 

„Isprăvile lui Păcală” - activitate dedicată patronului spiritual a Bibliotecii 
Judeţene -161 de ani de la naşterea scriitorului, pedagogului şi 
traducătorului maramureşean Petre Dulfu, realizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu Grădiniţa 
Nr. 9  – mar. 

„Întâlnire cu scriitori maramureşeni consacraţi” - activitate realizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu 
Şcoala Gimnazială Mireşu Mare  – mar. 

„Legenda măţişorului” – activitate realizată de Filiala „Traian” în 
colaborare cu elevii clasei I C de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie 
Cantemir”   -- mar. 

„Mărţişor pentru mămici” - activitate realizată de Filiala „Traian” în cola-
borare cu preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 25 

 – mar. 

„Mărţişoare vesele” - expoziţie de mărţişoare realizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu Grădiniţa 
Wonderland  – mar. 

„Trăistuţa cu poveşti” - dramatizare după o poveste - activitate realizată de 
Filiala „Ion Şiugariu” în colaborare cu Şcoala Gimnazială „I.L. 
Caragiale”; expoziţie de carte „Din lumea basmelor”  – mar. 

„Vine, vine primăvara...” - atelier de creaţie cu tematică de primăvară 
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realizat de Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret în 
colaborare cu Şcoala Gimnazială Specială  – mar. 

„150 de ani de Convorbiri literare” – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii Speciale  – 1 mar. 

„Cei mari citesc celor mici” - 180 de ani de la naşterea povestitorului Ion 
Creangă - activitate realizată de Filiala „Ion Şiugariu” în colaborare 
cu Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28; expoziţie de carte 
„Poveşti, povestiri, amintiri”  – 1 mar. 

„Graiul Maramureşului – 85 de ani de la prima apariţie” – expoziţie de 
carte realizată de Compartimentul Colecţii Speciale   – 1 mar. 

„O oră de lectură dedicată lui Ion Creangă“ - activitate realizată de Filiala 
„Traian” în colaborare cu elevii cls. I A de la Şcoala Gimnazială 
„Dimitrie Cantemir”  – 1 mar. 

„Nicolae Titulescu – un titan al politicii externe româneşti” - 135 de ani de 
la naşterea diplomatului, juristului şi profesorului – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Împrumut carte pentru adulţi  – 4 mar. 

„Mărţişoare în versuri”- semnificaţia şi importanţa zilei de 8 martie - 
activitate realizată de Filiala „Ion Şiugariu” în colaborare cu 
Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de colţ”; expoziţie de carte 
„Mama”  -- 8 mar. 

,,Femeia în cultura română şi universală” - Ziua Internaţională a Femeii – 
expoziţie de carte realizată de Filiala ,,Nicolae Iorga”   – 8 mar. 

„Mama, lacrimă şi zâmbet” - expoziţie de carte realizată de Filiala „Traian” 
şi dedicată Zilei Internaţionale a Femeii  – 8 mar. 

„Visuri împlinite – Petre Dulfu, scriitorul complet” – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Colecţii Speciale   – 10 mar. 

„Ziua Mondială a Asistenţei Sociale” – expoziţie de ziare şi reviste realizată 
de Compartimentul Sală de Lectură – Periodice  – 17 mar. 

„Dinu Lipatti – 100 de ani de la naştere” – vitrină de CD-uri şi DVD-uri 
realizată de Compartimentul Mediatecă  – 19 mar. 

„Stendhal – cronica secolului XIX” - 175 de ani de la moartea scriitorului – 
vitrină de carte realizată de  Compartimentul Multicultural – 23 mar. 

„Ludwig van Beethoven – 185 de ani de la moarte” – vitrină de CD-uri şi 
DVD-uri realizată de Compartimentul Mediatecă  – 26 mar. 

„Ziua Mondială a Teatrului” – expoziţie de carte realizată de Serviciul Săli 
de Lectură     – 27 mar. 
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APRILIE 
 
1 apr. - Ziua Internaţională a Păsărilor 
1 apr. - 55 de ani de la moartea pictorului Camil Ressu (1962) 
1 apr. - 15 ani de la înfiinţarea Clubului epigramiştilor băimăreni 

„Spinul” (2002) 
2 apr. - Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret 
2 apr. - 145 de ani de la moartea inventatorului american Samuel 

Morse (1872) 
2 apr. - 140 de ani de la naşterea compozitorului şi folcloristului 

Tiberiu Brediceanu (1877) 
2 apr. - 75 de ani de la naşterea scriitoarei Gabriela Adameşteanu 

(1942) 
3 apr. - Ziua Jandarmeriei Române 
3 apr. - 335 de ani de la naşterea pictorului spaniol Bartolomé 

Esteban Murillo (1682) 
3 apr. - 120 de ani de la moartea compozitorului german Johannes 

Brahms (1897) 
3 apr. - 65 de ani de la naşterea eseistului, istoricului artei şi 

filosofului Andrei Cornea (1952) 
4 apr. - 85 de ani de la naşterea regizorului rus Andrei Tarkovski 

(1932) 
4 apr. - 75 de ani de la moartea istoricului literar şi bibliografului 

Gheorghe Adamescu (1942) 
4 apr. - 25 de ani de la moartea scriitorului Vintilă Horia (1992) 
5 apr. - 85 de ani de la naşterea prozatorului Fănuş Neagu (1932) 
6 apr. - 25 de ani de la moartea scriitorului american de origine rusă 

Isaac Asimov (1992) 
7 apr. - Ziua Mondială a Sănătăţii 
7 apr. - 70 de ani de la moartea industriaşului american Henry Ford 

(1947) 
8 apr. - 370 de ani de la moartea cronicarului moldovean Grigore 

Ureche (1647) 
8 apr. - 215 ani de la naşterea generalului şi omului politic Gheorghe 

Magheru (1802) 
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  8 apr. - 90 de ani de la naşterea compozitorului George Grigoriu 
(1927) 

10 apr. - 170 de ani de la naşterea jurnalistului, scriitorului şi 
editorului american de origine maghiară Joseph Pulitzer 
(1847) 

10 apr. - 105 ani de la naşterea arhimandritului şi stareţului ortodox 
Ilie Cleopa (1912) 

10 apr. - 85 de ani de la naşterea actorului franco-egiptean Omar 

Sharif (1932) 
11 apr. - 85 de ani de la naşterea poetului şi epigramistului 

maramureşean Ioan Şiman (1932) 
11 apr. - 40 de ani de la moartea poetului francez Jaques Prévert 

(1977) 
12 apr. - Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii 
12 apr. - 15 ani de la moartea scriitorului Platon Pardău (2002) 
12 apr. - 5 ani de la moartea politicianului şi omului de cultură 

Gabriel Ţepelea (2012) 
14 apr. - 5 ani de la moartea istoricului şi academicianului Florin 

Constantiniu (2012) 
15 apr. - 565 de ani de la naşterea artistului şi omului de ştiinţă 

italian Leonardo da Vinci (1452) 
15 apr. - 310 ani de la naşterea matematicianului şi fizicianului 

elveţian Leonhard Euler (1707) 
15 apr. - 115 ani de la naşterea folcloristului şi omului de cultură 

maramureşean Titus Bilţiu-Dăncuş (1902) 
15 apr. - 75 de ani de la moartea scriitorului austriac Robert Musil 

(1942) 
16 apr. - 115 ani de la moartea medicului Nicolae Kalinderu (1902) 
16 apr. - 90 de ani de la naşterea teologului german Joseph Ratzinger 

(Papa Benedict al XVI-lea) (1927) 
18 apr. - Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor 
19 apr. - 170 de ani de la naşterea scriitorului Calistrat Hogaş (1847) 
19 apr. - 135 de ani de la moartea naturalistului, geologului şi 

biologului englez Charles Darwin (1882) 
19 apr. - 100 de ani de la naşterea scriitorului danez Sven Hassel 

(1917) 
19 apr. - 70 de ani de la naşterea compozitorului şi cântăreţului Nicu 

Covaci (1947) 
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19 apr. - 50 de ani de la moartea politicianului german Konrad 

Adenauer (1967) 
20 apr. - 115 ani de la naşterea istoricului maramureşean Alexandru 

Filipaşcu (1902) 
20 apr. - 95 de ani de la naşterea compozitorului maramureşean 

Vasile Timiş (1922) 
20 apr. - 15 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. - 120 de ani de la moartea scriitorului şi omului politic Ion 

Ghica (1897) 
22 apr. - 80 de ani de la naşterea actorului american Jack Nicholson 

(1937) 
23 apr. - Ziua Naţională a Angliei 
23 apr. - Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor. Ziua 

Bibliotecarilor din România 
23 apr. - 10 ani de la moartea politicianului rus Boris Elţin (2007) 
25 apr. - 100 de ani de la naşterea cântăreţei americane de jazz Ella 

Fitzgerald (1917) 
25 apr. - 85 de ani de la naşterea atletei Lia Manoliu (1932) 
26 apr. - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
26 apr. - 95 de ani de la naşterea poetului, eseistului, traducătorului 

şi politicianului Ştefan Augustin Doinaş (1922) 
26 apr. - 80 de ani de la naşterea artistului plastic băimărean Iosif 

Hamza (1937) 
26 apr. - 60 de ani de la naşterea criticului literar băimărean Diana 

Adamek (1957) 
27 apr. - 195 de ani de la naşterea politicianului şi scriitorului 

american Ulysses S. Grant (1822) 
27 apr. - 135 de ani de la naşterea mitropolitului ortodox Nicolae 

Bălan (1882) 
28 apr. - 80 de ani de la naşterea politicianului irakian Saddam 

Hussein (1937) 
29 apr. - Ziua Internaţională a Dansului 
29 apr. - 90 de ani de la naşterea istoricului culturii româneşti Virgil 

Cândea (1927) 
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30 apr. - Ziua Internaţională a Jazzului 
30 apr. - 240 de ani de la naşterea matematicianului german Carl 

Friedrich Gauss (1777) 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Cel mai bun povestitor” - concurs de poveşti relatate de copii - 

activitate realizată de Filiala „Ion Şiugariu” în colaborare cu 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28; expoziţie de carte 
„Cele mai frumoase poveşti”  – apr. 

„Istoria sărbătoririi Paştelui” - activitate realizată de Filiala „Traian” în 
colaborare cu elevii cls. I C de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie 
Cantemir”  – apr. 

„În aşteptarea Sărbătorilor Pascale” - expoziţie de desene dedicate 
sărbătorilor pascale realizate de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret în colaborare cu Şcoala Gimnazială 
„Dimitrie Cantemir”  – apr. 

„Lumină din lumină” - activitate literar-artistică şi expoziţie de lucrări 
de artă plastică realizată de Serviciul Împrumut carte pentru 
copii şi tineret în colaborare cu Colegiul de Arte şi Şcoala 
Gimnazială „George Coşbuc”  – apr. 

„Ne pregătim de Paşti”- expoziţie de desene cu motive pascale 
realizată de elevii cls. a III-a A de la  Şcoala Gimnazială 
„Dimitrie Cantemir” în colaborare cu Filiala „Traian”    – apr. 

„Cărţile Arthur” - expoziţie de carte realizată de Filiala „Traian” cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii pentru Copii şi Tineret – 2 apr. 

,,Cartea Cărţilor” – expoziţie de carte din literatura română şi 
universală realizată de Filiala ,,Nicolae Iorga”, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Cărţii pentru Copii  – 3 apr. 

„Johannes Brahms – 120 de ani de la moarte” – vitrină de CD-uri şi 
DVD-uri realizată de Compartimentul Mediatecă      – 3 apr. 

„Săptămâna cărţii pentru copii” - ediţia a XV-a – complex de activităţi 
(expoziţii şi vitrine de carte tematice) realizate de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret  – 3-7 apr. 
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„Sfaturi pentru sănătate la începutul secolului trecut” – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Colecţii Speciale  – 7 apr. 

„Ziua Mondială a Sănătăţii” – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul „Britannica” şi „American Corner”   – 7 apr. 

„Ilie Cleopa – 105 ani de la naştere” – expoziţie de ziare şi reviste reali-
zată de Compartimentul Sală de Lectură – Periodice    – 10 apr. 

„Literatură şi joc” - expoziţie de artă plastică realizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu Şcoala 
Internaţională, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” şi Palatul 
Copiilor Baia Mare  – 12-30 apr. 

„Leonardo da Vinci – 565 de ani de la naştere” – expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Săli de Lectură  – 15 apr. 

„Sven Hassel – un supravieţuitor, un luptător, un povestitor şi un visător” 
- 100 de ani de la naşterea scriitorului – vitrină de carte realizată 
de Compartimentul Multicultural   – 19 apr. 

„Lectura şi biblioteca de-a lungul vremii” – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii Speciale  – 23 apr. 

„Şi ei au fost bibliotecari ...” - vitrină de carte realizată de Serviciul Îm-
prumut carte pentru adulţi cu ocazia Zilei Mondiale a Cărţii şi 

a Dreptului de Autor şi a Zilei Bibliotecarilor din România – 
23 apr. 

„Ziua Internaţională a Jazzului” – vitrină de CD-uri şi DVD-uri 
realizată de Compartimentul Mediatecă  – 30 apr. 
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MAI 

 
  1 mai – Ziua Internaţională a Muncii 
  1 mai – 55 de ani de la naşterea actriţei Maia Morgenstern (1962) 
  2 mai – 245 de ani de la naşterea poetului german Novalis (1772) 
  2 mai – 170 de ani de la naşterea jurnalistului şi poetului Ioniţă 

Scipione Bădescu (1847) 
  2 mai – 16 de ani de la moartea poetului şi dramaturgului francez 

Alfred de Musset (1857) 
  3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei 
  7 mai – 10 ani de la moartea scriitorului, jurnalistului şi 

editorialistului Octavian Paler (2007) 
  8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii 
  9 mai – Ziua Independenţei României 
  9 mai – Ziua Uniunii Europene 
10 mai – 40 de ani de la moartea actriţei americane Joan Crawford 

(1977) 
14 mai – 205 ani de la naşterea scriitorului, omului politic şi 

patriotului român Costache Negri (1812) 
14 mai – 60 de ani de la moartea prozatorului, poetului, 

dramaturgului Camil Petrescu (1957)  
15 mai – Ziua Latinităţii 
15 mai – Ziua Internaţională a Familiilor 
17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 
18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor 
19 mai-  130 de ani de la naşterea sculptorului Ion Jalea (1887) 
21 mai – Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale 
22 mai – 110 ani de la naşterea actorului englez Laurence Olivier 

(1907) 
22 mai – 60 de ani de la moartea poetului George Bacovia (1957) 
26 mai – 110 ani de la naşterea actorului american John Wayne 

(1907) 
26 mai – 20 de ani de la moartea poetului şi  eseistului Cezar Baltag 

(1997)  
28 mai – 110 ani de la moartea folcloristului maramureşean Petru 

Bilţiu-Dăncuş (1907) 
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29 mai – 100 de ani de la naşterea preşedintelui american John 

Fitzgerald Kennedy (1917) 
31 mai – Ziua Mondială fără Tutun 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 
„Amintiri din copilărie” - vizionare film - realizată de Serviciul 

Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „Octavian Goga”  -- mai 

,,Cânta la Stupca o vioară” - comemorarea compozitorului Ciprian 
Porumbescu - activitate realizată de Filiala ,,Nicolae Iorga” în 
colaborare cu elevii din clasa pregătitoare D de la Şcoala 
Gimnazială ,,Nicolae Iorga”  -- mai 

„Cărţi noi şi cărti vechi”- activitate realizată de Filiala „Traian” în 
colaborare cu preşcolarii de la Grădiniţele Recea şi Mocira – mai 

„Ghici personajele din poveşti” - activitate realizată de Filiala „Traian” 
în colaborare cu elevii cls. a III-a A de la Şcoala Gimnazială 
„Dimitrie Cantemir”  – mai 

„Ion Creangă – prietenul copiilor” -activitate realizată de Filiala 
„Traian” în colaborare cu elevii cls. I A de la Şcoala 
Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  – mai 

„În lumea cărţilor” - activitate recreativă realizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială Specială  – mai 

„În lumea poveştilor” - expoziţie tematică de artă plastică, desen, colaj 
- realizată de Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret 

în colaborare cu Grădiniţa cu Program Prelungit „Micul Prinţ” 
- mai 

„Lectura materializată în creaţie” - creaţii literare inspirate din poveş-
tile citite – activitate realizată de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret în colaborare cu Şcoala Gimnazială 
„George Coşbuc”  – mai 
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„Trăistuta cu poveşti” - expoziţie cu lucrări ale elevilor - activitate 
realizată de Filiala „Ion Şiugariu” în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „I.L. Caragiale”  –- mai 

„Ziua Internaţională a Muncii” – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii Speciale  – 1 mai 

„Ce glorios, dar şi dureros e să fii excepţional” - Alfred de Musset – 160 de 
ani de la moartea romanticului francez – vitrină de carte realizată 
de Compartimentul Multicultural   – 2 mai 

„Ziua Mondială a Libertăţii Presei” – expoziţie de ziare şi reviste reali-
zată de Compartimentul Sală de Lectură – Periodice     – 3 mai 

„Octavian Paler – 10 ani de la moarte” – vitrină de carte realizată de 
Serviciul Săli de Lectură  – 7 mai 

„Octavian Paler – un nume de rezonanţă în istoria eseisticii româneşti” - 
10 ani de la moartea scriitorului, jurnalistului şi editorialistului – 
vitrină de carte realizată de Serviciul Împrumut carte pentru 
adulţi  – 7 mai 

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

„Ziua Internaţională a Muzeelor” – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii Speciale  – 18 mai 

„Comorile copilăriei” - 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 
XXIII-a”  realizat de Serviciul Împrumut carte pentru copii şi 
tineret în colaborare cu şcolile partenere  – 31 mai 
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IUNIE 

 
  1 iun. - Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului 
  2 iun. - Ziua Naţională a Italiei 
  2 iun. – 135 de ani de la moartea omului politic şi patriotului italian 

Giuseppe Garibaldi (1882) 
  2 iun. – 135 de ani de la naşterea omului politic român Ion 

Antonescu (1882) 
  3 iun. - 95 de ani de la moartea prozatorului Duiliu Zamfirescu 

(1922) 
  5 iun. - Ziua Internaţională a Mediului 
  8 iun. - 10 ani de la moartea actorului Adrian Pintea (2007) 
  9 iun. – 105 ani de la moartea prozatorului şi dramaturgului Ion 

Luca Caragiale (1912) 
12 iun. - Ziua Federaţiei Ruse 
14 iun.–180 de ani de la moartea poetului şi filologului italian 

Giacomo Leopardi  (1837) 
17 iun.- 85 de ani de la naşterea pictorului român Sabin Bălaşa 

(1932) 
18 iun. – 75 de ani de la naşterea cântăreţului şi compozitorului 

englez Paul McCartney (1942) 
20 iun. – 20 de ani de la inaugurarea oficială a „Memorialului 

Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei” de la Sighetu 

Marmaţiei (1997) 
21 iun. – 490 de ani de la moartea prozatorului şi dramaturgului 

italian Niccolo Machiavelli (1527) 
22 iun. – 115 ani de la naşterea matematicianului Alexandru Ghica 

(1902) 
22 iun. – 30 de ani de la moartea actorului, dansatorului şi 

coregrafului american Fred Astaire (1987) 
23 iun. – 80 de ani de la naşterea actorului Dorel Vişan (1937) 
25 iun. – 20 de ani de la moartea oceanologului francez Jacques-Yves 

Cousteau (1997) 
26 iun. - Ziua Drapelului Naţional 
27 iun. – 130 de ani de la naşterea filologului şi folcloristului Emanoil 

Bucuţa (1887) 
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28 iun. – 440 de ani de la naşterea pictorului flamand Peter Paul 

Rubens (1577) 
28 iun. – 150 de ani de la naşterea scriitorului italian Luigi 

Pirandello (1867) 
28 iun. – 105 ani de la naşterea  dirijorului român Sergiu Celibidache 

(1912) 
29 iun. – 180 de ani de la naşterea omului politic Petre Carp (1837) 
29 iun. - Ziua Penitenciarelor din România 
 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 
„Carnaval cu personaje din poveşti” - activitate realizată de Serviciul 

Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  – iun. 

„Carnavalul copiilor” - activitate realizată de Filiala „Traian” în 
colaborare cu elevii cls. a IV-a a Şcolii Gimnaziale Dr. „Victor 
Babeş”  -- iun. 

„Copilăria tărâm magic”- activitate realizată de Filiala „Traian” în 
colaborare cu preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit 
Nr. 25  – iun. 

„Sănătatea înainte de toate” - expoziţie de desene cu lucrările premiate 
cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, realizată de elevi de la 
Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu”, Şcoala Gimnazială „Ale-
xandru Ivasiuc” şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, în colabo-
rare cu Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret     – iun. 

„Şi cărţile au suflet” - expoziţie de desene tematice realizată de elevi 
de la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” în colaborare cu 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret  – iun. 

„Copilăria de ieri şi de azi” - expoziţie de carte realizată de Filiala „Traian” 
cu ocazia Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copilului – 1 iun. 

,,Comorile copilăriei” - vitrină de carte realizată de Filiala ,,Nicolae 
Iorga”, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului  – 1 iun. 

„Lumea văzută prin ochi de copil” - concurs de poezie din creaţii 
proprii, expoziţie de desene cu ocazia Zilei Internaţionale a 
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Copilului - realizată de Filiala „Traian” în colaborare cu elevii 
cls. a III-a A  a Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir”   – 1 iun. 

„Ion Antonescu – 135 de ani de la naştere” – expoziţie de ziare şi reviste 
realizată de Compartimentul Sală de Lectură- Periodice – 2 iun. 

„Caragiale în colecţiile secţiei multimedia” – vitrină de CD-uri şi DVD-uri 
realizată de Compartimentul Mediatecă  – 9 iun. 

„Comediile lui Caragiale – 105 ani de la moartea scriitorului” – expoziţie 
de carte realizată de Serviciul Săli de Lectură  – 9 iun. 

„Let’s dance” – expoziţie de DVD-uri realizată de Compartimentul 
„Britannica” şi „American Corner”  – 22 iun. 

„De la carte la film şi înapoi iarăşi la carte” - Zilele Filmului pentru copii, 
ediţia a XV-a – proiecţii de filme şi prezentări de carte – 

realizate de Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret – 
19 – 30 iun. 

„Pe-al nostru steag e scris UNIRE!” - vitrină de carte realizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru adulţi cu ocazia Zilei Drape-
lului Naţional  – 26 iun. 

„Luigi Pirandello – umorul, romanele şi teatrul” - 150 de ani de la naşterea 
scriitorului – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Multicultural  – 28 iun. 

„Sergiu Celibidache – 105 ani de la naştere” – vitrină de CD-uri şi DVD-
uri realizată de Compartimentul Mediatecă  – 28 iun. 

 



CALENDAR   2017   CULTURAL 29 

 

IULIE 

 
  1 iul. - Ziua Naţională a Canadei 
  2 iul. – 140 de ani de la naşterea scriitorului german Hermann 

Hesse (1877) 
  3 iul. – 45 de ani de la moartea pictorului român Dumitru Ghiaţă 

(1972) 
  4 iul. - Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii 
  4 iul. – 210 ani de la naşterea omului politic şi patriotului italian 

Giuseppe Garibaldi (1807) 
  4 iul. – 90 de ani de la naşterea actriţei italiene Gina Lollobrigida 

(1927) 
  6 iul. – 55 de ani de la moartea scriitorului american William 

Faulkner (1962) 
11 iul. - Ziua Mondială a Populaţiei 
14 iul. - Ziua Naţională a Franţei 

11 iul. – 80 de ani de la moartea compozitorului american George 

Gershwin (1937) 
14 iul. – 200 de ani de la moartea scriitoarei franceze Madame de 

Staël (1817) 
14 iul. – 85 de ani de la moartea sculptorului român Dimitrie 

Paciurea (1932) 
14 iul.- 50 de ani de la moartea poetului român Tudor Arghezi (1967) 
15 iul. - Ziua Mărcii Poştale Româneşti 
16 iul. – 145 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român 

Dimitrie Anghel (1872) 
18 iul. – 200 de ani de la moartea scriitoarei engleze Jane Austen 

(1817) 
20 iul. - Ziua Aviaţiei Române 
20 iul. - Ziua Mondială a Şahului 
21 iul. – 110 ani de la moartea pictorului român Nicolae Grigorescu 

(1907) 
24 iul. – 215 ani de la naşterea dramaturgului francez Alexandre 

Dumas (1802) 
24 iul. – 40 de ani de la moartea poetului şi prozatorului român Emil 

Botta (1977) 
27 iul. – 55 de ani de la moartea pictorului român Ion Ţuculescu (1962) 
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28 iul. – 175 de ani de la moartea poetului şi dramaturgului german 
Clemens Brentano (1842) 

29 iul. - Ziua Imnului Naţional al României 
29 iul. – 105 ani de la naşterea scriitorului, publicistului şi criticului 

literar Nicolae Steinhardt (1912) 
29 iul. – 25 de ani de la moartea scriitoarei Lucia Demetrius (1992) 
30 iul. – 10 ani de la moartea Patriarhului Teoctist Arăpaşu (2007) 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii” – expoziţie de carte 

realizată de Compartimentul „Britannica” şi „American 
Corner”  – 4 iul. 

„Multiculturalism : Cât de diferiţi? Cât de asemănători?” - vitrină de 
carte realizată de Serviciul Împrumut carte pentru adulţi cu 
ocazia Zilei Mondiale a Populaţiei  – 11 iul. 

„George Gershwin – 80 de ani de la moarte” – vitrină de CD-uri şi DVD-
uri realizată de Compartimentul Mediatecă  – 11 iul. 

„Ziua Naţională a Franţei” – expoziţie de ziare şi reviste realizată de 
Compartimentul Sală de Lectură – Periodice  – 14 iul. 

„Cuvinte potrivite – 50 de ani de la moartea poetului Tudor Arghezi” – vitrină 
de carte realizată de Compartimentul Colecţii Speciale     – 14 iul. 

,,Testamentul lui Tudor Arghezi” - vitrină de carte realizată de Filiala 
,,Nicolae Iorga”, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la moartea 
poetului  – 14 iul. 

„Primii paşi în şah” - expoziţie de carte realizată de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret cu ocazia Zilei Mondiale a Şahului      – 20 iul. 

„Alexandre Dumas – un geniu creator de scene încărcate cu viaţă 
trepidantă” - 215 ani de la naşterea scriitorului – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Multicultural  – 24 iul. 

„Dăruind, vei dobândi” - expoziţie de carte realizată de Filiala „Traian” 
cu ocazia împlinirii a 105 ani de la naşterea scriitorului, publi-
cistului şi criticului literar Nicolae Steinhardt       – 29 iul. 

„Nicolae Steinhardt – 105 ani de la naştere” – expoziţie de carte realizată 
de Serviciul Săli de Lectură  – 29 iul. 
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AUGUST 
 
  1 aug. – 65 de ani de la naşterea actorului şi caricaturistului Horaţiu 

Mălăele (1952) 
  2 aug. -  95 de ani de la moartea inventatorului Alexander Graham 

Bell (1922) 
  2 aug. -  80 de ani de la moartea prozatorului Pavel Dan (1937) 
  4 aug. – 225 de ani de la naşterea poetului englez Percy Bysshe 

Shelley (1792) 
  5 aug. – 95 de ani de la naşterea prozatorului Marin Preda (1922) 
  5 aug. -  55 de ani de moartea actriţei americane Marilyn Monroe 

(1962) 
  5 aug. – 10 ani de la moartea actorului şi interpretului de muzică 

folk Florian Pittiş (2007) 
  7 aug. – 75 de ani de la naşterea poetului şi folcloristului Dumitru 

Iuga (1942) 
  9 aug. -  20 de ani de la moartea istoricului literar Eugen Todoran  

(1997) 
10 aug. – 90 de ani de la naşterea poetului şi eseistului român Barbu 

Cioculescu (1927) 
10 aug. – 75 de ani de la naşterea  poetului şi publicistului român 

Nicolae Prelipceanu (1942) 
12 aug. - Ziua Internaţională a Tineretului 
12 aug. – 145 de ani de la moartea  poetului şi pictorului englez 

William Blake (1872) 
12 aug. – 35 de ani de la moartea actorului american Henry Fonda 

(1982) 
13 aug. – 140 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului român 

Francisc Şirato (1877) 
13 aug. – 100 de ani de la naşterea folcloristului Ovidiu Bîrlea (1917) 
15 aug. - Ziua Marinei Române 
16 aug. – 75 de ani de la naşterea compozitorului Florin Bogardo 

(1942) 
16 aug. – 40 de ani de la moartea cântăreţului american Elvis Presley 

(1977) 
17 aug. – 145 de ani de la naşterea constructorului şi inventatorului 

Traian Vuia (1872) 
20 aug. – 145 de ani de la moartea poetului Dimitrie Bolintineanu 
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(1872) 
21 aug. – 45 de ani de la moartea poetului Nichifor Crainic (1972) 
22 aug. – 190 de ani de la naşterea compozitorului austriac Joseph 

Strauss (1827) 
22 aug. – 100 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 

Alexandru Piru (1917) 
24 aug. – 85 de ani de la moartea compozitorului, dirijorului şi 

folcloristului Gheorghe Cucu (1932) 
25 aug. – 150 de ani de la moartea chimistului şi fizicianului Michael 

Faraday (1867) 
25 aug. – 110 ani de la moartea scriitorului, lingvistului şi istoricului 

Bogdan Petriceicu Hasdeu (1907) 
28 aug. – 100 de ani de la moartea prozatorului Calistrat Hogaş 

(1917) 
28 aug. – 100 de ani de la naşterea dramaturgului Horia Lovinescu 

(1917) 
29 aug. – 385 de ani de la naşterea filosofului John Locke (1632) 
29 aug. -  35 de ani de la moartea actriţei suedeze Ingrid Bergman 

(1982) 
31 aug. - Ziua Limbii Române 
31 aug. – 90 de ani de la naşterea poetului Dan Deşliu (1927) 
31 aug. – 20 de ani de la moartea Prinţesei Diana (1997) 
31 aug. – 5 ani de la moartea poetei Constanţa Buzea (2012) 
 
 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 
„Ce citim în vacanţă”? - expoziţie de carte realizată de Filiala „Traian”  

– aug. 

„Itinerarii de vacanţă” - expoziţie de carte şi expoziţie de ilustrate 
realizate de Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret – aug. 

 
„Romanticul vizionar, avocat al celor oprimaţi, inspiră şi acum” - 225 de 

ani de la naşterea lui Percy Bysshe Shelley – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Multicultural  – 4 aug. 
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„Cel mai iubit dintre pământeni – 95 de ani de la naşterea scriitorului 
Marin Preda” – expoziţie de carte realizată de Serviciul Săli de 
Lectură  – 5 aug. 

 

Sunt trei dimensiuni componente ale conştiinţei umane, 

care ne deosebesc de animale. Ne naştem şi asfinţim 

odată cu ele, nu numai bătrânii se gândesc la trecut, nu 

numai tinerii la viitor şi nimeni nu poate trăi ca un cal 

jugănit, numai în prezent, viaţa noastra ar fi ca şi a lui, 

mâncare, ham, apă, somn, apoi iar mâncare, ham, apă 

şi din când în când bici, dacă l-ar vizita, trăgând 

căruţa şi auzind nechezatul unei iepe - cine ştie ce 

reverie de pe vremea când era armăsar. 

Citat clasic din Marin Preda 

 

 
„Elvis Presley – 40 de ani de la moarte” – vitrină de CD-uri şi DVD-uri 

realizată de Compartimentul Mediatecă  – 16 aug. 

 
„Alexandru Piru – un profund cunoscător al istoriei literare româneşti” - 100 

ani de la naşterea criticului şi istoricului literar – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Împrumut carte pentru adulţi  – 22 aug.  

 
„Prinţesa Diana – 20 de ani de la moarte” – expoziţie de ziare şi reviste 

realizată de Compartimentul Sală de Lectură– Periodice – 31 aug. 

 

http://citate.citatepedia.ro/


CALENDAR   2017   CULTURAL 34 

 

SEPTEMBRIE 

 
1 sep. - 170 de ani de la naşterea preotului şi folcloristului Simion 

Florea Marian (1847) 
2 sep. - 80 de ani de la moartea pedagogului şi istoricului francez 

Pierre de Coubertin (1937) 
3 sep. - 130 de ani de la moartea filologului şi lingvistului Timotei 

Cipariu (1887) 
3 sep. - 110 ani de la naşterea prozatorului Pavel Dan (1907) 
3 sep. - 80 de ani de la naşterea interpretei de muzică populară Maria 

Ciobanu (1937) 
4 sep. - 110 ani de la moartea compozitorului şi pianistului norvegian 

Edvard Grieg (1907) 
4 sep. - 105 ani de la naşterea criticului de artă, pictorului, scriitorului 

şi eseistului Raoul Şorban (1912) 
5 sep. - 160 de ani de la moartea filosofului, matematicianului şi 

sociologului francez Auguste Comte (1857) 
5 sep. - 20 de ani de la moartea călugăriţei catolice şi misionarei 

Maica Tereza (1997) 
6 sep. - 200 de ani de la naşterea politicianului, avocatului, istoricului 

şi publicistului Mihail Kogălniceanu (1817) 
6 sep. - 190 de ani de la naşterea episcopului greco-catolic 

maramureşean Mihail Pavel (1827) 
6 sep. - 110 ani de la moartea scriitorului francez Sully Prudhomme 

(1907) 
6 sep. - 10 ani de la moartea tenorului italian Luciano Pavarotti 

(2007) 
7 sep. - 150 de ani de la moartea mitropolitului greco-catolic 

Alexandru Sterca-Şuluţiu (1867) 
7 sep. - 115 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar Şerban 

Cioculescu (1902) 
8 sep. - Ziua Internaţională a Alfabetizării 
8 sep. - Ziua Petrolistului din România 
8 sep. - 110 ani de la moartea omului de cultură şi publicistului Iosif 

Vulcan (1907) 
8 sep. - 55 de ani de la moartea pictorului băimărean Alexandru 

Ziffer (1962) 



CALENDAR   2017   CULTURAL 35 

10 sep. - 145 de ani de la moartea avocatului şi revoluţionarului 
paşoptist Avram Iancu (1872) 

12 sep. - 135 de ani de la naşterea scriitorului Ion Agârbiceanu (1882) 
12 sep. - 120 de ani de la naşterea fizicienei şi chimistei franceze 

Irène Joliot-Curie (1897) 
13 sep. - Ziua Pompierilor din România 
13 sep. - 425 de ani de la moartea scriitorului şi filosofului francez 

Michel de Montaigne (1592) 
13 sep. - 145 de ani de la moartea filosofului german Ludwig 

Feuerbach (1872) 
14 sep. - Ziua Inginerului Român 
14 sep. - 130 de ani de la naşterea muzicologului George Breazul 

(1887) 
14 sep. - 90 de ani de la moartea balerinei americane Isadora Duncan 

(1927) 
14 sep. - 35 de ani de la moartea actriţei americane Grace Kelly, 

prinţesă de Monaco (1982) 
16 sep. - 90 de ani de la naşterea actorului american Peter Falk (1927) 
16 sep. - 40 de ani de la moartea cântăreţei americane de operă Maria 

Callas (1977) 
18 sep. - 5 ani de la moartea scriitorului Romulus Vulpescu (2012) 
19 sep. - Ziua Europeană a Patrimoniului 
19 sep. - 215 ani de la naşterea omului politic, avocatului şi 

jurnalistului maghiar Lajos Kossuth (1802) 
20 sep. - 80 de ani de la naşterea scriitorului maramureşean Petre 

Got (1937) 
20 sep. - 60 de ani de la moartea compozitorului finlandez Jean 

Sibelius (1957) 
21 sep. - 565 de ani de la naşterea omului politic, filosofului şi 

clericului italian Girolamo Savonarola (1452) 
21 sep. - 185 de ani de la moartea poetului şi romancierului scoţian 

Walter Scott (1832) 
21 sep. - 25 de ani de la moartea scriitorului Ion Băieşu (1992) 
25 sep. - 120 de ani de la naşterea scriitorului american William 

Faulkner (1897) 
25 sep. - 65 de ani de la naşterea actorului american Christopher 

Reeve (1952) 
26 sep. - Ziua Europeană a Limbilor 
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26 sep. - 110 ani de la naşterea poetului şi eseistului Dan Botta (1907) 
26 sep. – 100 de ani de la naşterea pictorului Constantin Dipşe (1917) 
27 sep. - Ziua Mondială a Turismului 
27 sep. - 100 de ani de la moartea pictorului francez Edgar Degas 

(1917) 
27 sep. - 65 de ani de la naşterea cosmonautului Dumitru Prunariu 

(1952) 
28 sep. – Ziua Mondială a Dreptului de a Şti 
28 sep. - 135 de ani de la naşterea istoricului Vasile Pârvan (1882) 
29 sep. - Ziua Mondială a Inimii 
29 sep. - 205 ani de la naşterea istoricului şi omului politic Eudoxiu 

Hurmuzachi (1812) 
29 sep. - 115 ani de la moartea romancierului francez Émile Zola 

(1902) 
29 sep. - 105 de ani de la naşterea regizorului italian Michelangelo 

Antonioni (1912) 
30 sep. - 135 de ani de la moartea actorului Mihail Pascaly (1882) 
 
 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 
„Mari folclorişti români – Simion Florea Marian” – vitrină de carte 

realizată de Compartimentul Colecţii Speciale  – 1 sep. 

„Luciano Pavarotti – 10 ani de la moarte” – vitrină de CD-uri şi DVD-uri 
realizată de Compartimentul Mediatecă  – 6 sep. 

„Iosif Vulcan – 110 ani de la moarte” – expoziţie de ziare şi reviste realizată 
de Compartimentul Sală de Lectură - Periodice  – 8 sep. 

„Ceasuri de seară cu Ion Agârbiceanu” - expoziţie de carte realizată de 
Filiala „Traian” cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la naşterea 
scriitorului  – 12 sep. 

„File din cartea naturii” - 135 ani de la naşterea scriitorului Ion 
Agârbiceanu – vitrină de carte realizată de Serviciul Împrumut 
carte pentru copii şi tineret  – 12 sep. 
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,,Vremuri şi oameni” - 135 de ani de la naşterea scriitorului Ion 
Agârbiceanu - vitrină de carte realizată de Filiala ,,Nicolae 
Iorga”  – 12 sep. 

„Ziua Europeană a Patrimoniului” – vitrină de carte realizată de 
Compartimentul Colecţii Speciale  – 19 sep. 

„Ion Băieşu – scriitor, dramaturg şi autor de scenarii pentru televiziune şi 
film” - 25 de ani de la moartea scriitorului – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Împrumut carte pentru adulţi    – 21 sep. 

„Fascinanta şi uluitoarea epopee de evocare şi invocare a omului ce-nfruntă 
sinele şi lumea” - 120 de ani de la naşterea prozatorului american 
William Faulkner – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul Multicultural  – 25 sep. 

„William Faulkner – 120 de ani de la naştere” – expoziţie de carte reali-
zată de Compartimentul „Britannica” şi „American Corner” 

 – 25 sep. 

„Ziua Mondială a Inimii”  – expoziţie de ziare şi reviste realizată de 
Compartimentul Sală de Lectură – Periodice  – 29 sep. 

 
 

Sala de lectură – Compartimentul „Britannica” şi „American Corner” 
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OCTOMBRIE 

 
  1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii 
  1 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 
  2 oct. – 170 de ani de la naşterea ofiţerului şi politicianului german 

Paul von Hindenburg (1847) 
  3 oct. – Ziua Naţională a Germaniei 
  3 oct. – 120 de ani de la naşterea scriitorului francez Louis Aragon 

(1897) 
  4 oct. – 70 de ani de la moartea fizicianului german Max Planck 

(1947) 
  5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor 
  5 oct. – 115 ani de la naşterea poetului şi prozatorului Zaharia 

Stancu (1902) 
  5 oct. – 75 de ani de la naşterea interpretei de muzică populară 

Angela Buciu (1942) 
  6 oct. – 130 de ani de la naşterea arhitectului elveţian, naturalizat 

francez, Le Corbusier (1887) 
  6 oct. – 115 ani de la naşterea filosofului şi eseistului Petre Ţuţea 

(1902) 
  7 oct. – 65 de ani de la naşterea omului politic rus Vladimir Putin 

(1952) 
  8 oct. – 25 de ani de la moartea politicianului german Willy Brandt 

(1992) 
  9 oct. – Ziua Mondială a Poştei 
10 oct. – 140 de ani de la moartea publicistului maramureşean Petru 

Bran (1877) 
12 oct. – Ziua Hispanităţii 
12 oct. – 135 de ani de la moartea generalului american de origine 

română George Pomuţ (1882) 
13 oct. – 115 ani de la naşterea medicului Ştefan Odobleja (1902) 
14 oct. – Ziua Internaţională a Standardizării 
14 oct. – 240 de ani de la naşterea scriitorului Costache Conachi 

(1777) 
14 oct. – 90 de ani de la naşterea actorului englez Roger Moore 

(1927) 
15 oct. – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor 
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15 oct. – 100 de ani de la moartea curtezanei şi spioanei olandeze 
Mata Hari (1917) 

15 oct. – 95 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand al României 
(1922) 

16 oct. – Ziua Mondială a Alimentaţiei 
16 oct. – 120 de ani de la naşterea fizicianului Alexandru Proca (1897) 
16 oct. – 90 de ani de la naşterea scriitorului german Günther Grass 

(1927) 
18 oct. – 240 de ani de la naşterea scriitorului german Heinrich von 

Kleist (1777) 
18 oct. – 110 ani de la naşterea scriitorului Mihail Sebastian (1907) 
19 oct. – 80 de ani de la moartea fizicianului şi chimistului 

neozeelandez Ernest Rutherford (1937) 
21 oct. – 245 de ani de la naşterea poetului englez Samuel Taylor 

Coleridge (1772) 
22 oct. – 135 de ani de la moartea scriitorului maghiar János Arany 

(1882) 
23 oct. – 200 de ani de la naşterea pedagogului, lexicografului şi 

editorului francez Pierre Larousse (1817) 
23 oct. – 145 de ani de la moartea poetului şi prozatorului francez 

Théophile Gautier (1872) 
23 oct. – 140 de ani de la moartea juristului, istoricului şi lingvistului 

Alexandru Papiu-Ilarian (1877) 
24 oct. – Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite 
24 oct. – 70 de ani de la naşterea poetului maramureşean Ion Burnar 

(1947) 
25 oct. – Ziua Armatei Române 
26 oct. – 60 de ani de la moartea scriitorului grec Nikos Kazantzakis 

(1957) 
27 oct. – 235 de ani de la naşterea violonistului şi compozitorului 

italian Niccolò Paganini (1782) 
28 oct. – 320 de ani de la naşterea pictorului peisagist italian 

Canaletto (1697) 
28 oct. – 65 de ani de la moartea filosofului, sociologului şi 

scriitorului Mircea Vulcănescu (1952) 
29 oct. – Ziua Internaţională a Internetului 
29 oct. – 135 de ani de la naşterea scriitorului francez Jean 

Giraudoux (1882) 
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30 oct. – 25 de ani de la moartea compozitorilor Doina şi Ion Aldea-

Teodorovici (1992) 
31 oct. – 160 de ani de la naşterea medicului, psihiatrului şi 

scriitorului suedez Axel Munthe (1857) 
31 oct. – 45 de ani de la moartea pedagogului şi publicistului 

Onisifor Ghibu (1972) 
 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 
Continuarea programului ,,Sunt cititor la bibliotecă” - activitate realizată 

de Filiala ,,Nicolae Iorga” în colaborare cu Şcoala Gimnazială 
,,Nicolae Iorga” şi Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc” pentru 
înscrierea la bibliotecă a elevilor din clasa I-a  – oct. 

„Sunt cititor în bibliotecă” - activitate realizată de Filiala „Ion 
Şiugariu” în colaborare cu Şcoala Gimnazială „I.L. Caragiale” 
şi Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”   – oct. 

„Sunt cititor la Bibliotecă!” - continuarea proiectului realizat între 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Biblioteca Jude-
ţeană „Petre-Dulfu”, în cazul de faţă reprezentată de Filiala 
„Traian”  – oct. 

„Muzica, adevărata limbă universală” - vitrină de carte realizată de Ser-
viciul Împrumut carte pentru adulţi cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Muzicii  – 1 oct. 

„Ziua Internaţională a Muzicii” – expoziţie de DVD-uri realizată de 
Compartimentul „Britannica” şi „American Corner”, respectiv 
de Compartimentul Mediatecă  – 1 oct. 

„55 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand al României” – expoziţie 
de ziare şi reviste realizată de Compartimentul Sală de Lectură 
– Periodice     – 15 oct. 

„Ferdinand I al României – Întregitorul de ţară” – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Colecţii Speciale  – 15 oct. 
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„Şi noi ce mai mâncăm?” - expoziţie de carte realizată de Filiala 
„Traian” cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentaţiei     – 16 oct. 

„Ziua Mondială a Alimentaţiei” – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul „Britannica” şi „American Corner”   – 16 oct. 

 
„Uniune inovatoare a absurdului cu miticul şi arhetipalul în opera lui 

Günter Grass” - 90 de ani de la naşterea scriitorului – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Multicultural        – 16 oct. 

 
„Mihail Sebastian – 110 ani de la naştere” – expoziţie de carte realizată 

de Serviciul Săli de Lectură  – 18 oct. 

 
„Ziua Internaţională a Internetului” – vitrină de CD-uri şi DVD-uri 

realizată de Compartimentul Mediatecă  – 29 oct. 

 
 
 
 

Sala de Lectură 
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NOIEMBRIE 

 
  1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române 
  1 nov. – 110 ani de la moartea scriitorului francez Alfred Jarry 

(1907) 
  1 nov. – 45 de ani de la moartea poetului american Ezra Pound 

(1972) 
  4 nov. – 170 de ani de la moartea pianistului şi compozitorului 

german Felix Mendelssohn Bartholdy (1847) 
  4 nov. – 145 de ani de la naşterea omului politic Barbu A. Ştirbey 

(1872) 
  4 nov. – 110 ani de la naşterea scriitoarei Cella Serghi (1907) 
  5 nov. – 65 de ani de la moartea astronomului Nicolae Coculescu 

(1952) 
  7 nov. – 150 de ani de la naşterea chimistei şi fizicienei poloneze 

Marie Curie (1867) 
  7 nov. – 145 de ani de la naşterea lingvistului şi folcloristului Ion 

Aurel Candrea (1872) 
  8 nov. – 170 de ani de la naşterea scriitorului irlandez Bram Stoker 

(1847) 
  9 nov. – Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Rasismului şi 

Antisemitismului 
  9 nov. – 65 de ani de la moartea omului politic israelian Haim 

Weizmann (1952) 
  9 nov. – 5 ani de la moartea actorului Iurie Darie (2012) 
10 nov. – Ziua Artileriei Române 
10 nov. – 10 ani de la moartea scriitorului american Norman Mailer 

(2007) 
11 nov. – 210 ani de la naşterea actorului băimărean Lendvay 

Marton (1807) 
12 nov. – 155 de ani de la naşterea pedagogului, publicistului şi 

omului politic Vasile Goldiş (1862) 
14 nov. – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor 
14 nov. – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului 
14 nov. – 85 de ani de la naşterea regizorului şi actorului Geo 

Saizescu (1932) 
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14 nov. – 50 de ani de la moartea istoricului literar Petre  

P. Panaitescu (1967) 
15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor Întemniţaţi 
15 nov. – 155 de ani de la naşterea scriitorului german Gerhart 

Hauptmann (1862) 
17 nov. – Ziua Internaţională a Studenţilor 
17 nov. – 100 de ani de la moartea sculptorului francez Auguste 

Rodin (1917) 
17 nov. – 70 de ani de la moartea exploratorului, speologului şi 

biologului Emil Racoviţă (1947) 
18 nov. – 110 ani de la naşterea profesorului şi folcloristului 

maramureşean Mihai Pop (1907) 
18 nov. – 95 de ani de la moartea romancierului, criticului şi 

esteticianului francez Marcel Proust (1922) 
18 nov. – 65 de ani de la moartea poetului francez Paul Éluard (1952) 
18 nov. – 55 de ani de la moartea fizicianului danez Niels Bohr 

(1962) 
18 nov. – 25 de ani de la moartea scriitorului Radu Tudoran (1992) 
19 nov. – 105 ani de la naşterea omului de ştiinţă George Emil 

Palade (1912) 
19 nov. – 100 de ani de la naşterea omului politic indian Indira 

Gandhi (1917) 
19 nov. – 75 de ani de la naşterea designerului de modă american 

Calvin Klein (1942) 
20 nov. – 110 ani de la naşterea poetului Mihai Beniuc (1907) 
20 nov. – 65 de ani de la moartea istoricului şi esteticianului italian 

Benedetto Croce (1952) 
20 nov. – Ziua Internaţională a Drepturlor Copilului 
21 nov. – Ziua Internaţională a Filosofiei 
21 nov. – 130 de ani de la moartea folcloristului, povestitorului şi 

scriitorului Petre Ispirescu (1887) 
21 nov. – 5 ani de la moartea actorului Şerban Ionescu (2012) 
22 nov. – 175 de ani de la naşterea poetului francez de origine 

cubaneză José María de Heredia (1842) 
22 nov. – 140 de ani de la naşterea poetului maghiar Ady Endre 

(1877) 
22 nov. – 45 de ani de la moartea fizicianului Horia Hulubei (1972) 
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24 nov. – 385 de ani de la naşterea gânditorului materialist olandez 
Baruch (Benedictus) Spinoza (1632) 

24 nov. – 90 de ani de la moartea politicianului Ion I. C. Brătianu 
(1927) 

25 nov. – 455 de ani de la naşterea scriitorului spaniol Lope de Vega 
(1562) 

25 nov. – 45 de ani de la moartea omului de ştiinţă, constructorului 
de avioane si inventatorului Henri Coandă (1972) 

27 nov. – 150 de ani de la naşterea naturalistului, biologului, 
ecologului şi oceanologului Grigore Antipa (1867) 

27 nov. – 105 ani de la naşterea actriţei Dina Cocea (1912) 
27 nov. – 75 de ani de la naşterea muzicianului american Jimi 

Hendrix (1942) 
27 nov. – 45 de ani de la moartea scriitorului Victor Eftimiu (1972) 
28 nov. – 260 de ani de la naşterea pictorului, poetului şi graficia-

nului englez William Blake (1757) 
28 nov. – 165 de ani de la naşterea ziaristului şi istoricului Teodor 

Păcăţian (1852) 
28 nov. – 110 ani de la naşterea scriitorului italian Alberto Moravia 

(1907) 
28 nov. – 105 ani de la naşterea actorului Colea Răutu (1912) 
29 nov. – Ziua Infanteriei Marine Române 
29 nov. – 220 de ani de la naşterea compozitorului italian Gaetano 

Donizetti (1797) 
29 nov. – 165 de ani de la moartea istoricului, scriitorului şi 

jurnalistului Nicolae Bălcescu (1852) 
29 nov. – 85 de ani de la naşterea omului politic francez Jacques 

Chirac (1932) 
30 nov. – 350 de ani de la naşterea scriitorului irlandez Jonathan 

Swift (1667) 
30 nov. – 200 de ani de la naşterea istoricului german Theodor 

Mommsen (1817) 
30 nov. – Ziua Românilor de Pretutindeni 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
,,Bogăţia toamnei în operele literare” - activitate realizată de Filiala 

,,Nicolae Iorga” în colaborare cu Grădiniţa Nr. 9  – nov. 

„Călătorie în lumea poveştilor” - activitate realizată de Filiala „Traian” 
în colaborare cu elevii cls. a II-a A de la Şcoala Gimnazială 
„Dimitrie Cantemir”  – nov. 

„Prima întâlnire cu biblioteca” - activitate realizată de Filiala „Traian” 
în colaborare cu elevii clasei pregătitoare a Şcolii Gimnaziale 
Dr. „Victor –Babeş”  – nov. 

„Povestea mea” - din creaţiile copiilor - activitate realizată de Filiala 
„Traian” în colaborare cu elevii cls. a IV-a A de la Şcoala 
Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  – nov. 

„Controlează-ţi diabetul” - vitrină de carte realizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru adulţi cu ocazia Zilei Mondiale de 
Luptă împotriva Diabetului  – 14 nov. 

„Învinge diabetul” - expoziţie de carte realizată de Filiala „Traian” cu 
ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Diabetului – 14 nov. 

„Jertfa de sine şi literatura închisorilor”- Radu Gyr, Nicolae Steinhardt şi 
Petre Ţuţea - activitate realizată de Filiala „Traian” în colabo-
rare cu elevii cls. a XI-a de la Seminarul Teologic Liceal „Sf. 
Iosif Mărturisitorul”  - 15 nov. 

„Ziua Internaţională a Filosofiei” – expoziţie de ziare şi reviste realizată 
de Compartimentul Sală de Lectură – Periodice  – 21 nov. 

„Împăratul basmelor Petre Ispirescu” - 130 de ani de la moartea folcloris-
tului, povestitorului şi scriitorului - expoziţie de carte realizată 
de Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret   – 21 nov. 

„150 de ani de la naşterea naturalistului şi biologului Grigore Antipa” – 
vitrină de carte realizată de Compartimentul Colecţii Speciale  
                                                                                             – 27 nov. 

„Tragic şi comic, înţelept şi naiv, adevăratul Alberto Moravia” - 110 ani de 
la naşterea scriitorului – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul Multicultural  - 28 nov. 

„165 de ani de la moartea istoricului, scriitorului şi jurnalistului Nicolae 
Bălcescu” – vitrină de carte realizată de Serviciul Săli de Lectură  
– 29 nov. 
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DECEMBRIE 

 
  1 dec. – Ziua Naţională a României 
  1 dec. – Ziua Mondială de Combatere a S.I.D.A. 
  1 dec. – 125 de ani de la naşterea scriitorului Cezar Petrescu (1892) 
  2 dec. – 470 de ani de la moartea conquistadorului spaniol Hernán 

Cortés (1547) 
  2 dec. – 105 ani de la naşterea poetului Gheorghe Chivu (1912) 
  3 dec. - Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 
  3 dec. – 160 de ani de la naşterea scriitorului englez de origine 

poloneză Joseph Conrad (1857) 
  4 dec. – 375 de ani de la moartea cardinalului şi omului politic 

francez Richelieu (1642) 
  4 dec. – 125 de ani de la naşterea generalului şi politicianului 

spaniol Francisco Franco (1892) 
  4 dec. – 115 ani de la moartea avocatului şi politicianului Ioan Raţiu 

(1902) 
  4 dec. – 30 de ani de la moartea filosofului Constantin Noica (1987) 
  5 dec. - Ziua Internaţională a Voluntariatului 
  6 dec. – 125 de ani de la moartea inginerului şi inventatorului 

german Werner von Siemens (1892) 
  8 dec. – Ziua Constituţiei României 
  9 dec. – 275 de ani de la naşterea chimistului suedez Carl Wilhelm 

Scheele (1742) 
10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 
10 dec. – 140 de ani de la moartea politicianului şi avocatului Nicolae 

Golescu (1877) 
10 dec. – 115 ani de la naşterea istoricului literar şi bibliografului 

Dan Simonescu (1902) 
12 dec. – 55 de ani de la moartea scriitorului Felix Aderca (1962) 
13 dec. – Ziua Tipografului Român 
13 dec. – 220 de ani de la naşterea poetului german Heinrich Heine 

(1797) 
14 dec. – 130 de ani de la naşterea economistului şi politicianului 

Virgil Madgearu (1887) 
14 dec. – 55 de ani de la moartea geografului Simion Mehedinţi 

(1962) 
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15 dec. – 215 ani de la naşterea matematicianului maghiar János 

Bolyai (1802) 
15 dec. – 185 de ani de la naşterea inginerului şi arhitectului francez 

Gustave Eiffel (1832) 
15 dec. – 130 de ani de la naşterea chimistului şi profesorului 

universitar Constantin Cândea (1887) 
15 dec. – 130 de ani de la naşterea pianistei şi scriitoarei Cella 

Delavrancea (1887) 
15 dec. – 70 de ani de la naşterea lingvistului, jurnalistului şi 

politicianului George Pruteanu (1947) 
16 dec. – 120 de ani de la moartea scriitorului francez Alphonse 

Daudet (1897) 
16 dec. – 100 de ani de la naşterea scriitorului englez Arthur C. 

Clarke (1917) 
17 dec. – 170 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 

francez Émile Faguet (1847) 
17 dec. – 105 ani de la moartea matematicianului, astronomului, 

pedagogului şi politicianului Spiru Haret (1912) 
17 dec. – 30 de ani de la moartea scriitoarei franceze Marguerite 

Yourcenar (1987) 
18 dec. - Ziua Minorităţilor Naţionale 
18 dec. – 280 de ani de la moartea muzicianului şi lutierului italian 

Antonio Stradivari (1737) 
20 dec. – 35 de ani de la moartea pianistului polonez de origine 

evreiască Artur Rubinstein (1982) 
21 dec. – 100 de ani de la naşterea scriitorului german Heinrich Böll 

(1917) 
21 dec. – 80 de ani de la naşterea actriţei americane Jane Fonda 

(1937) 
24 dec. – 95 de ani de la naşterea actriţei americane Ava Gardner 

(1922) 
25 dec. – 40 de ani de la moartea actorului şi regizorului englez 

Charlie Chaplin (1977) 
26 dec. – 55 de ani de la moartea scriitorului Radu Stanca (1962) 
26 dec. – 20 de ani de la moartea regizorului Mircea Veroiu (1997) 
27 dec. – 195 de ani de la naşterea savantului francez Louis Pasteur 

(1822) 



CALENDAR   2017   CULTURAL 48 

27 dec. – 40 de ani de la moartea pictorului Alexandru Ciucurencu 
(1977) 

27 dec. – 20 de ani de la moartea pictorului Corneliu Baba (1997) 
28 dec. – 80 de ani de la moartea compozitorului francez Maurice 

Ravel (1937) 
31 dec. – 175 de ani de la naşterea scriitorului Iacob Negruzzi (1842) 
31 dec. – 140 de ani de la moartea pictorului francez Gustave 

Courbet (1877) 
31 dec. – 135 de ani de la moartea avocatului şi politicianului francez 

Léon Gambetta (1882) 
31 dec. – 80 de ani de la naşterea actorului englez Anthony Hopkins 

(1937) 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
 
„Crăciunul copiilor” - complex de activităţi (expoziţii de carte, 

expoziţii de artă plastică, concerte de colinde) realizate de 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret în colaborare 
cu şcolile partenere – dec. 

„Crăciunul în Maramureş” – activitate realizată de Filiala „Traian” în 
colaborare cu elevii cls. a IV-a A de la Şcoala Gimnazială 
„Dimitrie Cantemir”  – dec. 

„Crăciunul în Maramureş” - expoziţie de desene realizată de elevi de 
la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” în colaborare cu 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret  – dec. 

„Crăciunul prin ochi de copil” - activitate realizată de Filiala „Traian” 
în colaborare cu clasa pregătitoare A de la Şc. Gimnazială „Dr. 
Victor Babeş”  -- dec. 

„Iată vin colindători!” - expoziţie de carte realizată de Filiala „Traian” 
cu ocazia Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos  – dec. 

,,Gânduri despre Marea Unire” - Ziua Naţională a României - vitrină de 
carte realizată de Filiala ,,Nicolae Iorga”  – 1 dec. 

„Marea Unire a Românilor – 1 decembrie 1918” – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Colecţii Speciale  – 1 dec. 
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„Ziua Naţională a României” – expoziţie de carte realizată de Serviciul 
Săli de Lectură  – 1 dec. 

„Ziua Mondială a Voluntariatului” – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul „Britannica” şi „American Corner”    – 5 dec. 

„Un secol de la naşterea unuia dintre Cei Trei Mari ai literaturii S.F. - 
Arthur C. Clarke – vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Multicultural  – 16 dec. 

„Dar de Crăciun : colinda” – vitrină de carte realizată de Comparti-
mentul Colecţii Speciale  – 22 dec. 

„Povestea naşterii Pruncului Iisus” - vitrină de carte realizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru adulţi  – 24 dec. 

„40 de ani de la moartea actorului şi regizorului englez Charlie Chaplin” – 
expoziţie de ziare şi reviste realizată de Compartimentul Sală 
de Lectură – Periodice  – 25 dec. 

„Charlie Chaplin – 40 de ani de la moarte” – vitrină de CD-uri şi DVD-uri 
realizată de Compartimentul Mediatecă  – 25 dec. 

„80 de ani de la naşterea actorului englez Anthony Hopkins” – expoziţie 
de ziare şi reviste realizată de Compartimentul Sală de Lectură 
– Periodice  – 31 dec. 

 
 

Compartimentul Sală de Lectură – Periodice 
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ATESTĂRI DOCUMENTARE 2017 
 

– localităţi maramureşene – 
 

 

1327 – Baia Mare, Săsar (690) 

1352 – Bogdan Vodă (665) 

1357 – Baba (660) 

1387 – Berbeşti, Călineşti, Sălsig, Valea Stejarului, Vicea (630) 

1402 – Fereşti (615) 

1407 – Bârgău (610) 

1412 – Năneşti (605) 

1467 – Peteritea (550) 
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