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3 CALENDAR  2020  CULTURAL  
 

 

 

IANUARIE 

 

1 ian. – Ziua Mondială a Păcii 

1 ian. – 165 de ani de la naşterea chirurgului George Assaky 
(1855), membru corespondent al Academiei Române 

1 ian. – 65 de ani de la naşterea istoricului Ioan-Aurel Pop 
(1955), membru titular şi preşedinte al Academiei 
Române 

2 ian. – 100 de ani de la naşterea scriitorului şi istoricului 
american de origine rusă Isaac Asimov (1920) 

3 ian. – 145 de ani de la moartea filologului, pedagogului şi 
lexicografului francez Pierre Larousse (1875) 

4 ian. – 310 ani de la naşterea compozitorului italian Gio-

vanni Battista Pergolesi (1710) 

4 ian. – 60 de ani de la moartea dramaturgului şi eseistului 
francez Albert Camus (1960) 

4 ian. – 55 de ani de la moartea poetului, dramaturgului şi 
teoreticianului literar american T.S. Eliot (1965) 

5 ian. – 555 de ani de la moartea poetului francez Charles 

d’Orléans (1465) 

5 ian. – 70 de ani de la naşterea filosofului Ioan Petru Culi-

anu (1950) 

6 ian. – 260 de ani de la naşterea filologului, istoricului şi 
scriitorului Ioan Budai-Deleanu (1760) 

6 ian. – 120 de ani de la naşterea principesei Maria a Româ-
niei, viitoarea regină a Iugoslaviei (1900) 

6 ian. – 80 de ani de la naşterea interpretei de muzică uşoară 
Doina Badea (1940) 
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6 ian. – 80 de ani de la naşterea poetului maramureşean Ion 

Iuga (1940) 

7 ian. – 305 ani de la naşterea scriitorului francez François 

Fénelon (1715) 

7 ian. – 105 ani de la moartea academicianului, folcloristului 
şi scriitorului Atanasie Marian Marienescu (1915), 
membru titular al Academiei Române 

7 ian. – 70 de ani de la naşterea poetei maramureşene Ileana 

Zubaşcu (1950) 

7 ian. – 30 de ani de la moartea folcloristului Ovidiu Bârlea 
(1990) 

8 ian. – 85 de ani de la naşterea cântăreţului şi actorului 
american Elvis Presley (1935) 

8 ian. – 80 de ani de la moartea comparatistului, criticului şi 
istoricului literar Charles Drouhet (1940) 

9 ian. – 130 de ani de la naşterea scriitorului ceh Karel Čapek 
(1890) 

9 ian. – 120 de ani de la naşterea scriitoarei Henriette Yvon-

ne Stahl (1900) 

10 ian. – 60 de ani de la naşterea eseistei, publicistei şi criticu-
lui literar Ioana Pârvulescu (1960) 

11 ian. – Ziua Mondială a Rezervaţiilor Naturale 

12 ian. – 355 de ani de la moartea matematicianului francez 
Pierre de Fermat (1665) 

12 ian. – 120 de ani de la naşterea geologului Alexandru Co-

darcea (1900), membru titular al Academiei Române 

13 ian. – 65 de ani de la naşterea artistei plastice maramure-
şene Cristina Cucu (1955) 

14 ian. – 135 de ani de la naşterea generalului şi omului poli-
tic Constantin Sănătescu (1885) 
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15 ian. – Ziua Culturii Naţionale 

15 ian. – 170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu 
(1850) 

15 ian. – 80 de ani de la naşterea geologului Nicolae A. Ana-
stasiu (1940), membru titular al Academiei Române 

15 ian. – 40 de ani de la moartea zoologului, biologului şi 
ecologului Constantin Motaş (1980), membru titular 
al Academiei Române 

17 ian. – 420 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului 
spaniol Pedro Calderón de la Barca (1600) 

17 ian. – 200 de ani de la naşterea scriitoarei engleze Anne 

Brontë (1820) 

17 ian. – 160 de ani de la naşterea dramaturgului rus Anton 

Pavlovici Cehov (1860) 

17 ian. – 75 de ani de la naşterea artistei plastice maramure-
şene Lidia Elena Kozma (1945) 

17 ian. – 20 de ani de la moartea omului politic, avocatului şi 
diplomatului Ion Raţiu (2000) 

18 ian. – 105 ani de la naşterea fizicianului Paul C. Petrescu 
(1915), membru titular al Academiei Române 

19 ian. – 130 de ani de la naşterea fizicianului Ştefan Proco-

piu (1890), membru titular al Academiei Române 

19 ian. – 10 ani de la moartea inginerului Sergiu Chiriacescu 
(2010), membru corespondent al Academiei Române 

20 ian. – 245 de ani de la naşterea fizicianului şi matematici-
anului francez André-Marie Ampère (1775) 

20 ian. – 200 de ani de la naşterea matematicianului băimă-
rean Csanyi Daniel (1820) 

20 ian. – 140 de ani de la apariţia, la Bucureşti, a revistei Lite-
ratorul (1880) 
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20 ian. – 100 de ani de la naşterea regizorului italian Federico 

Fellini (1920) 

21 ian. – 135 de ani de la naşterea geografului şi etnografului 
George Vâlsan (1885), membru titular al Academiei 
Române 

21 ian. – 115 ani de la naşterea creatorului de modă francez 
Christian Dior (1905) 

21 ian. – 70 de ani de la moartea scriitorului englez George 

Orwell (1950) 

22 ian. – 135 de ani de la naşterea matematicianului, astro-
nomului şi seismologului Gheorghe Demetrescu 
(1885), membru titular al Academiei Române 

23 ian. – 80 de ani de la naşterea poetei Ileana Mălăncioiu 
(1940) 

23 ian. – 20 de ani de la moartea chimistei Ecaterina Cioră-

nescu-Neniţescu (2000), membru titular al Academiei 
Române 

24 ian. – Ziua Unirii Principatelor Române 

24 ian. – 115 ani de la naşterea actorului Grigore Vasiliu 

Birlic (1905) 

24 ian. – 115 ani de la moartea publicistului şi omului politic 
Nicolae Ionescu (1905), membru fondator al Acade-
miei Române 

24 ian. – 100 de ani de la naşterea pictorului şi sculptorului 
italian Amedeo Modigliani (1920) 

24 ian. – 55 de ani de la moartea omului politic şi istoricului 
englez Winston Churchill (1965) 

25 ian. – 85 de ani de la naşterea fizicienei Rodica Mănăilă 
(1935), membru corespondent al Academiei Române 
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25 ian. – 85 de ani de la moartea mitropolitului greco-catolic 
Vasile Suciu (1935), membru de onoare al Academiei 
Române 

26 ian. – 165 de ani de la moartea poetului francez Gérard de 

Nerval (1855) 

26 ian. – 95 de ani de la naşterea eseistului, criticului şi istori-
cului literar Nicolae Balotă (1925) 

26 ian. – 95 de ani de la naşterea actorului american Paul 

Newman (1925) 

27 ian. – Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului 

27 ian. – 245 de ani de la naşterea filosofului german Frie-

drich Wilhelm Joseph von Schelling (1775) 

27 ian. – 160 de ani de la moartea matematicianului János 

Bolyai (1860) 

27 ian. – 95 de ani de la naşterea geologului Liviu Ionesi 
(1925), membru titular al Academiei Române 

27 ian. – 10 ani de la moartea scriitorului american Jerome 

David Salinger (2010) 

28 ian. – 140 de ani de la naşterea pictorului Camil Ressu 
(1880) 

29 ian. – 125 de ani de la naşterea filosofului Dumitru D. 

Roşca (1895), membru titular al Academiei Române 

29 ian. – 35 de ani de la moartea actriţei franceze Simone 

Signoret (1985) 

30 ian. – 135 de ani de la naşterea episcopului greco-catolic 
Iuliu Hossu (1885), membru de onoare al Academiei 
Române 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

Ioan Budai-Deleanu – un cărturar iluminist român – 250 de ani de 
la naşterea filologului, lingvistului şi scriitorului Ioan 
Budai-Deleanu (1760) – vitrină de carte, realizată de 
Serviciul împrumut carte pentru adulţi    – 6 ian. 
 

Ovidiu Bârlea, etnolog şi prozator – 30 de ani de la moartea fol-
cloristului Ovidiu Bârlea (1990) – vitrină de carte, realizată 
de Serviciul săli de lectură    – 7 ian. 
 

Momentul Eminescu în evoluţia limbii române literare – expoziţie 
de carte, realizată la Filiala „Traian”, cu ocazia aniversării 
a 170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu (1850)
  – 15 ian. 
 

Eminescu – voievodul stelar al poeziei româneşti – expoziţie de 
carte, dedicată aniversării a 170 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu, realizată de Filiala „Nicolae 
Iorga”  – 15 ian. 
 

Când amintirile... – expoziţie de carte, realizată la Filiala „Ion 
Şiugariu”, cu ocazia aniversării a 170 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu (1850)  – 15 ian. 
 

Tezaur Eminescu în colecţiile speciale ale bibliotecii – 170 de ani de 
la naşterea poetului Mihai Eminescu (1850) – vitrină de 
carte, realizată de Compartimentul colecţii speciale – 15 ian. 
 

Ziua Culturii Naţionale – expoziţie de reviste, realizată de 
Compartimentul sală de lectură – periodice       – 15 ian. 
 

Trecut-au anii... – medalion aniversar dedicat poetului Mihai 
Eminescu, la 170 de ani de la naştere, realizat la Serviciul 
împrumut carte pentru copii şi tineret, în colaborare cu 
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”        – 15 ian.  
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Scrieri de şi despre Eminescu în ediţiile dedicate copiilor – expoziţie 
de carte, realizată la Serviciul împrumut carte pentru copii 
şi tineret, cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu         – 15 ian. 
 

Mihai Eminescu: creaţie şi cultură – 170 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu (1850) – expoziţie de carte, reali-
zată de Serviciul săli de lectură         – 15 ian. 
 

Două figuri excepţionale ale epocii noastre de aur: Don Pedro 
Calderón şi Anne Brontë – 420 de ani de la naşterea poetului 
şi dramaturgului spaniol Pedro Calderón de la Barca 
(1600) şi 200 de ani de la naşterea scriitoarei engleze Anne 
Brontë (1820) – vitrină de carte realizată de Compartimen-
tul „Multiculturalia”           – 17 ian. 
 

Poveşti despre Mica Unire – prezentare de carte pentru elevii Şco-
lii Gimnaziale Speciale Baia Mare, realizată în colaborare cu 
Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret       – 23 ian. 
 

Hai să dăm mână cu mână – vitrină de carte, realizată la Filiala 
„Ion Şiugariu”           – 24 ian.  
 

Ziua Unirii Principatelor Române – expoziţie de reviste, realizată 
de Compartimentul sală de lectură – periodice        – 24 ian. 
 

135 de ani de la naşterea Episcopului greco-catolic Iuliu Hossu – 
expoziţie de reviste, realizată de Compartimentul sală de 
lectură – periodice          – 30 ian. 
 

Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare – oră de lectură, realizată 
la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret, în cola-
borare cu Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” 
                                                                                        – 31 ian. 
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FEBRUARIE 

 

1 febr. – Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare 

1 febr. – 75 de ani de la moartea poetului maramureşean Ion 

Şiugariu (1945) 

1 febr. – 50 de ani de la moartea botanistei Alice Săvulescu 
(1970), membru titular al Academiei Române 

3 febr. – 150 de ani de la moartea avocatului, omului politic 
şi mecena Emanoil Gojdu (1870) 

3 febr. – 95 de ani de la naşterea actorului Ştefan Mihăiles-

cu-Brăila (1925) 

4 febr. – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului 

4 febr. – 120 de ani de la naşterea poetului şi scenaristului 
francez Jacques Prévert (1900) 

4 febr. – 110 ani de la naşterea compozitorului Alfred 

Mendelsohn (1910) 

5 febr. – 80 de ani de la naşterea profesorului băimărean Va-

sile Leschian (1940) 

6 febr. – 25 de ani de la moartea medicului Nicolae Simio-

nescu (1995), membru titular al Academiei Române 

7 febr. – 135 de ani de la naşterea romancierului american 
Sinclair Lewis (1885) 

7 febr. – 105 ani de la naşterea patriarhului ortodox Teoctist 

Arăpaşu (1915), membru de onoare al Academiei 
Române 

8 febr. – 295 de ani de la moartea ţarului rus Petru I cel Mare 
(1725) 
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8 febr. – 20 de ani de la moartea diplomatului şi omului poli-
tic Ion Gheorghe Maurer (2000), membru titular al 
Academiei Române 

9 febr. – 145 de ani de la naşterea matematicianului Bolyai 

Farkas (1775) 

10 febr. – 265 de ani de la moartea scriitorului şi filosofului 
francez Charles Louis Montesquieu (1755) 

10 febr. – 205 ani de la naşterea juristului şi omului politic 
Constantin Bosianu (1815), membru de onoare al 
Academiei Române 

10 febr. – 135 de ani de la naşterea juristului Traian Pop (1885), 
membru de onoare al Academiei Române 

10 febr. – 110 ani de la naşterea sopranei Maria Cebotari (1910) 

10 febr. – 15 ani de la moartea dramaturgului american Ar-

thur Miller (2005) 

11 febr. – 370 de ani de la moartea savantului şi filosofului 
francez René Descartes (1650) 

12 febr. – 115 ani de la naşterea chirurgului şi urologului The-

odor Burghele (1905), membru titular şi preşedinte al 
Academiei Române 

12 febr. – 70 de ani de la naşterea sculptorului maramureşean 
Gavril Abrihan (1950) 

13 febr. – Ziua Mondială a Radioului 

13 febr. – 140 de ani de la naşterea sociologului, filosofului şi 
esteticianului Dimitrie Gusti (1880), membru titular 
şi preşedinte al Academiei Române 

13 febr. – 85 de ani de la moartea scriitorului şi bibliotecarului 
Ion Bianu (1935), membru titular şi preşedinte al 
Academiei Române 
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13 febr. – 85 de ani de la naşterea scriitorului basarabean Pe-

tru Cărare (1935) 

14 febr. – Ziua Internaţională a Cărţii Dăruite 

14 febr. – 85 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru 
(1935) 

14 febr. – 50 de ani de la moartea actorului Grigore Vasiliu 

Birlic (1970) 

15 febr. – 180 de ani de la naşterea avocatului, criticului lite-
rar, eseistului, filosofului şi politicianului Titu Maio-

rescu (1840), membru fondator al Academiei Române 

15 febr. – 170 de ani de la naşterea pictorului Ion Andreescu 
(1850), membru post-mortem al Academiei Române 

15 febr. – 90 de ani de la naşterea scriitorului Romulus Zaha-

ria (1930) 

15 febr. – 30 de ani de la moartea matematicianului George 

Ciucu (1990), membru corespondent al Academiei 
Române 

16 febr. – 110 ani de la naşterea scriitoarei, traducătoarei şi 
actriţei Lucia Demetrius (1910) 

16 febr. – 70 de ani de la naşterea artistului plastic maramure-
şean Mircea Bochiş (1950) 

17 febr. – 420 de ani de la moartea poetului, filosofului şi ma-
tematicianului italian Giordano Bruno (1600) 

17 febr. – 145 de ani de la moartea juristului Vasile Ladislau 

Pop (1875), preşedinte al ASTREI 

18 febr. – 275 de ani de la naşterea fizicianului italian Ales-

sandro Volta (1745) 

18 febr. – 195 de ani de la naşterea scriitorului şi jurnalistului 
maghiar Jókai Mór (1825) 
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21 febr. – Ziua Internaţională a Limbii Materne 

21 febr. – 215 ani de la naşterea filologului Timotei Cipariu 
(1805), membru fondator al Academiei Române 

21 febr. – 155 de ani de la naşterea ziaristului, poetului şi pro-
zatorului Anton Bacalbaşa (1865) 

22 febr. – 210 ani de la naşterea poetului, folcloristului şi tra-
ducătorului Grigore Alexandrescu (1810) 

22 febr. – 145 de ani de la moartea pictorului francez Jean-

Baptiste Camille Corot (1875) 

22 febr. – 120 de ani de la naşterea regizorului spaniol Luis 

Buñuel (1900) 

23 febr. – 335 de ani de la naşterea compozitorului şi violonis-
tului german Georg Friedrich Händel (1685) 

23 febr. – 165 de ani de la moartea matematicianului şi fizicia-
nului german Carl Friedrich Gauss (1855) 

23 febr. – 55 de ani de la moartea actorului englez Stan Laurel 
(1965) 

24 febr. – Ziua Tricolorului Românesc 

24 febr. – 210 ani de la moartea chimistului şi fizicianului en-
glez Henry Cavendish (1810) 

25 febr. – 350 de ani de la naşterea haiducului maramureşean 
Grigore Pintea Viteazul (1670) 

26 febr. – 80 de ani de la naşterea sculptorului maramureşean 
Mihai Olos (1940) 

27 febr. – 100 de ani de la moartea istoricului Alexandru D. 

Xenopol (1920), membru titular al Academiei Române 

27 febr. – 95 de ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului 
Marin Constantin (1925) 
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27 febr. – 80 de ani de la moartea pictorului şi graficianului 
Nicolae Tonitza (1940) 

27 febr. – 30 de ani de la moartea lingvistului, filologului şi 
profesorului universitar Alexandru Rosetti (1990), 
membru titular al Academiei Române 

27 febr. – 60 de ani de la naşterea profesorului universitar de 
literatură comparată, criticului literar, poetului, eseis-
tului şi conducătorului de doctorate băimărean Geor-

ge Achim (1960) 

28 febr. – Ziua Protecţiei Civile din România 

28 febr. – 235 de ani de la moartea liderilor răscoalei de la 
1784-1785, Horea şi Cloşca (1785) 

28 febr. – 85 de ani de la naşterea coregrafului maramureşean 
Valeriu Buciu (1935) 

29 febr. – 40 de ani de la moartea istoricului şi arheologului 
Gheorghe Ştefan (1980), membru corespondent al 
Academiei Române 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
Citim împreună! Schimbăm lumea! – expoziţie de carte, realizată la 

Filiala „Traian”, cu ocazia Zilei Mondiale a Cititului cu 
Voce Tare            – 1 febr. 
 

Ion Şiugariu – poetul erou – 75 de ani de la moartea poetului 
maramureşean Ion Şiugariu (1945) – vitrină de carte, reali-
zată de Compartimentul colecţii speciale       – 1 febr. 
 

Ion Şiugariu, poet şi critic literar – 75 de ani de la moartea poetu-
lui maramureşean Ion Şiugariu (1945) – vitrină de carte, 
realizată de Serviciul săli de lectură        – 1 febr. 
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Băiţa, satul natal – expoziţie de carte, realizată la Filiala „Ion 
Şiugariu”, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la moartea 
patronului spiritual          – 3 febr. 
 

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului – expoziţie de carte, 
realizată de Serviciul împrumut carte pentru adulţi – 4 febr. 
 

Ironia ca conştiinţă critică – 135 de ani de la naşterea romanci-
erului american Sinclair Lewis (1885) – vitrină de carte, 
realizată de Compartimentul „Multiculturalia”      – 7 febr. 
 

Arthur Miller – 15 ani de la moartea dramaturgului american – 
expoziţie de carte, realizată la Compartimentul Britannica 
şi American Corner        – 10 febr. 
 

Basme de pretutindeni – vitrină de carte, realizată de Filiala „Ni-
colae Iorga”         – 11 febr. 
 

Dimitrie Gusti – creatorul sociologiei româneşti – 140 de ani de la 
naşterea sociologului, filosofului şi esteticianului Dimitrie 
Gusti (1880), membru titular şi preşedinte al Academiei 
Române – vitrină de carte, realizată de Compartimentul 
colecţii speciale         – 13 febr. 
 

Dăruind vei dobândi – expoziţie de carte, realizată la Filiala 
„Traian”, cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii Dăruite 

– 14 febr. 
 
Acum şi în veac – vitrină de carte, realizată la Filiala „Ion 

Şiugariu”, cu ocazia aniversării a 85 de ani de la naşterea 
poetului Grigore Vieru (1935)       – 14 febr. 
 

Grigore Vieru, pontiful limbii române – 85 de ani de la naşterea 
poetului Grigore Vieru (1935) – expoziţie de carte, realizată 
de Serviciul săli de lectură       – 14 febr. 
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85 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru – expoziţie de 

reviste, realizată de Compartimentul sală de lectură – 
periodice          – 14 febr. 
 

Cărţi fermecate pentru cei mici – activitate dedicată Zilei Interna-
ţionale a Cărţii Dăruite, realizată la Serviciul împrumut 
carte pentru copii şi tineret, în colaborare cu Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr. 27       – 14 febr. 
 

Valentine’s Day – expoziţie de carte, realizată la Compartimen-
tul Britannica şi American Corner      – 14 febr. 
 

Titu Maiorescu – teoreticianul formelor fără fond – 180 de ani de la 
naşterea avocatului, criticului literar, eseistului, filosofului 
şi politicianului Titu Maiorescu (1840), membru fondator 
al Academiei Române – vitrină de carte, realizată de Ser-
viciul împrumut carte pentru adulţi      – 15 febr. 
 

Pagini din literatura universală... Jókai Mór – vitrină de carte, reali-
zată cu ocazia împlinirii a 195 de ani de la naşterea scriito-
rului şi jurnalistului maghiar (1825), realizată la Serviciul 
împrumut carte pentru copii şi tineret      – 18 febr. 
 

Valori ale culturii naţionale: Grigore Alexandrescu – expoziţie de 
carte, realizată cu ocazia împlinirii a 195 de ani de la naş-
terea poetului, folcloristului şi traducătorului român, rea-
lizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret
           – 22 febr. 
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MARTIE 

 

1 mart. – 95 de ani de la naşterea matematicianului Solomon 
Marcus (1925), membru titular al Academiei Române 

2 mart. – 115 ani de la naşterea poetului Radu Gyr (1905) 

2 mart. – 90 de ani de la moartea scriitorului englez David 

Herbert Lawrence (1930) 

3 mart. – Ziua Mondială a Scriitorilor 

3 mart. – 90 de ani de la naşterea omului politic Ion Iliescu 
(1930) 

3 mart. – 90 de ani de la naşterea profesorului maramureşean 
Ioan Nădişan (1930) 

3 mart. – 80 de ani de la naşterea rapsodului popular mara-
mureşean Ştefan Petreuş (1940) 

5 mart. – 120 de ani de la naşterea actorului american Spen-
cer Tracy (1900) 

5 mart. – 110 ani de la naşterea patriarhului ortodox Iustin 

Moisescu (1910) 

5 mart. – 100 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului 
Radu Stanca (1920) 

5 mart. – 95 de ani de la moartea geologului, mineralogului şi 
pedologului Gheorghe Munteanu Murgoci (1925), 
membru corespondent al Academiei Române 

5 mart. – 65 de ani de la moartea prozatoarei Hortensia Pa-

padat-Bengescu (1955) 

6 mart. – 545 de ani de la naşterea sculptorului, pictorului şi 
arhitectului italian Michelangelo Buonarroti (1475) 
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6 mart. – 120 de ani de la moartea inventatorului german Got-

tlieb Wilhelm Daimler (1900) 

6 mart. – 100 de ani de la naşterea actorului Ernest Maftei 
(1920) 

6 mart. – 75 de ani de la naşterea ziaristului şi realizatorului 
radio Paul Grigoriu (1945) 

7 mart. – 235 de ani de la naşterea scriitorului italian Ales-

sandro Manzoni (1785) 

7 mart. – 145 de ani de la naşterea compozitorului francez 
Maurice Ravel (1875) 

8 mart. – Ziua Internaţională a Femeii 

8 mart. – 110 ani de la naşterea prozatorului Radu Tudoran 
(1910) 

8 mart. – 90 de ani de la moartea politicianului american Wil-

liam Howard Taft (1930) 

10 mart. – 164 de ani de la naşterea scriitorului Petre Dulfu 
(1856) 

11 mart. – Ziua Europeană a Victimelor Terorismului 

11 mart. – 65 de ani de la moartea bacteriologului scoţian Ale-

xander Fleming (1955) 

11 mart. – 45 de ani de la moartea fizicianului Eugen Bădărău 
(1975), membru titular al Academiei Române 

11 mart. – 20 de ani de la moartea geografului Victor Tufescu 
(2000), membru titular al Academiei Române 

12 mart. – 95 de ani de la naşterea scriitorului Constantin Chi-

riţă (1925) 

12 mart. – 70 de ani de la moartea scriitorului german Hein-

rich Mann (1950) 
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12 mart. – 65 de ani de la naşterea sculptorului maramureşean 
Ioan Marchiş (1955) 

12 mart. – 55 de ani de la moartea criticului şi istoricului lite-
rar, poetului şi prozatorului George Călinescu (1965), 
membru titular al Academiei Române 

13 mart. – 155 de ani de la naşterea fizicianului Dragomir 

Hurmuzescu (1865), membru corespondent al Aca-
demiei Române 

13 mart. – 120 de ani de la naşterea istoricului şi filologului 
Petre P. Panaitescu (1900), membru corespondent al 
Academiei Române 

15 mart. – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 

15 mart. – 190 de ani de la naşterea scriitorului german Paul 

Johann Ludwig von Heyse (1830) 

15 mart. – 165 de ani de la naşterea omului politic maramure-
şean Teodor Mihali (1855) 

15 mart. – 105 ani de la naşterea zoologului şi biologului Nico-

lae Botnariuc (1915), membru titular al Academiei 
Române 

16 mart. – 80 de ani de la moartea scriitoarei suedeze Selma 

Lagerlöf (1940) 

19 mart. – 155 de ani de la moartea prozatorului Nicolae Fili-

mon (1865) 

19 mart. – 125 de ani de la naşterea poetului şi matematicianu-
lui Ion Barbu (1895), membru post-mortem al Aca-
demiei Române 

20 mart. – Ziua Francofoniei 

20 mart. – 75 de ani de la naşterea juristului maramureşean 
Gavril Iosif Chiuzbăian (1945) 
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20 mart. – 55 de ani de la moartea învăţătorului Dariu Pop 
(1965) 

21 mart. – Ziua Internaţională a Poeziei 

21 mart. – 110 ani de la naşterea actorului Ştefan Ciubotăraşu 
(1910) 

21 mart. – 90 de ani de la naşterea scriitorului maramureşean 
Tiberiu Utan (1930) 

21 mart. – 85 de ani de la naşterea filologului Lupu Petrovan 
(1935) 

21 mart. – 20 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar 
Mircea Zaciu (2000), membru de onoare al Academiei 
Române 

22 mart. – Ziua Mondială a Apei 

22 mart. – 80 de ani de la naşterea poetei maramureşene Rodi-

ca Dragomir (1940) 

23 mart. – Ziua Mondială a Meteorologiei 

23 mart. – 400 de ani de la moartea domnitorului muntean 
Radu Şerban (1620) 

23 mart. – 85 de ani de la moartea omului politic maramure-
şean Alexiu Pokol (1935) 

24 mart. – 115 ani de la moartea scriitorului francez Jules Ver-

ne (1905) 

25 mart. – Ziua Poliţiei Române 

25 mart. – 135 de ani de la naşterea prozatorului Mateiu Cara-

giale (1885) 

26 mart. – 75 de ani de la moartea omului politic britanic Da-
vid Lloyd George (1945) 

27 mart. – Ziua Mondială a Teatrului 



21 CALENDAR  2020  CULTURAL  
 

 

27 mart. – 175 de ani de la naşterea fizicianului german Wil-

helm Conrad Röntgen (1845) 

27 mart. – 145 de ani de la moartea istoricului, filosofului, poe-
tului şi omului politic Edgar Quinet (1875), membru 
de onoare al Academiei Române 

27 mart. – 100 de ani de la naşterea economistului Nicolae N. 

Constantinescu (1920), membru titular al Academiei 
Române 

28 mart. – 135 de ani de la naşterea inginerului Gheorghe Em. 

Filipescu (1885), membru corespondent al Academiei 
Române 

28 mart. – 125 de ani de la naşterea pedagogului şi eseistului 
Ştefan Bârsănescu (1895), membru corespondent al 
Academiei Române 

28 mart. – 105 ani de la naşterea solistului vocal, vioristului şi 
compozitorului maramureşean Emil Gavriş (1915) 

28 mart. – 35 de ani de la moartea pictorului francez Marc 

Chagall (1985) 

30 mart. – 75 de ani de la naşterea muzicianului englez Eric 

Clapton (1945) 

31 mart. – 335 de ani de la naşterea compozitorului german 
Johann Sebastian Bach (1685) 

31 mart. – 165 de ani de la moartea scriitoarei engleze Charlot-
te Brontë (1855) 

31 mart. – 115 ani de la naşterea matematicianului, logicianu-
lui şi filosofului Anton Dumitriu (1905) 

  



22 CALENDAR  2020  CULTURAL  
 

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Conştiinţa umană în modernitate – 90 de ani de la moartea scrii-
torului englez David Herbert Lawrence (1930) – vitrină de 
carte, realizată la Compartimentul „Multiculturalia”   – 2 mart. 
 
Ziua Mondială a Scriitorilor – vitrină de carte, realizată de Com-
partimentul colecţii speciale         – 3 mart.  
 
Să ne preţuim scriitorii, citindu-le cărţile! – Ziua Mondială a Scrii-
torilor – expoziţie de carte, realizată de Serviciul împrumut 
carte pentru adulţi          – 3 mart. 
 
Ziua Mondială a Scriitorilor – expoziţie de carte, realizată de 
Serviciul săli de lectură         – 3 mart. 
 
Mama – expoziţie de carte, realizată la Filiala „Ion Şiugariu”  
            – 8 mart. 
 
Mărţişoare, mărţişoare – expoziţie de mărţişoare, realizată de 
preşcolari de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 27, în 
spaţiul Serviciului împrumut carte pentru copii şi tineret 
                                                                                   – 26 feb.-9 mart. 
 
Pentru mama – activitate dedicată personalului Bibliotecii Jude-
ţene „Petre Dulfu”, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, 
realizată de elevi de la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”, 
Şcoala Gimnazială Nr. 18 şi Colegiul de Arte, în parteneriat cu 
Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret            – 6 mart. 
 
Petre Dulfu – viaţa şi opera în ediţii dedicate copiilor – vitrină de 
carte, dedicată aniversării a 164 de ani de la naşterea scriitoru-
lui Petre Dulfu, realizată la Serviciul împrumut carte pentru 
copii şi tineret        – 10 mart. 
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Petre Dulfu, creator al figurii de vrajă a isteţului erou popular – 164 
de ani de la naşterea scriitorului Petre Dulfu (10 martie 1856) – 
vitrină de carte, realizată de Serviciul împrumut carte pentru 
adulţi          – 10 mart. 
 

Năzdrăvăniile lui Păcală – expoziţie de carte, dedicată aniversă-
rii a 164 de ani de la naşterea scriitorului maramureşean Petre 
Dulfu, realizată de Filiala „Nicolae Iorga”     – 10 mart. 
 

164 de ani de la naşterea scriitorului Petre Dulfu – expoziţie de 
reviste, realizată de Compartimentul sală de lectură – periodice 

– 10 mart. 
 

La Francophonie en fête (Francofonia în sărbătoare) – activitate reali-
zată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret, în par-
teneriat cu Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”, Şcoala Gim-
nazială Nr. 18, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, Şcoala Gim-
nazială „Vasile Alecsandri” şi Colegiul Economic „Nicolae Titu-
lescu”, cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofoniei – 20 mart. 
 

TeenPoetry – a world in rhymes – expoziţie de carte, realizată la 
Compartimentul Britannica şi American Corner    – 21 mart. 
 

Poezia în literatură – expoziţie de carte, realizată la Filiala 
„Traian”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Poeziei      – 21 mart. 
 

Ziua Internaţională a Poeziei – expoziţie de carte, realizată de 
Compartimentul colecţii speciale      – 21 mart. 
 

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

Lumea dispărută – 115 ani de la moartea scriitorului francez 
Jules Verne – expoziţie de carte, realizată la Filiala „Ion Şiuga-
riu”          – 24 mart. 
 

Ziua Mondială a Teatrului – expoziţie de carte, realizată de Ser-
viciul săli de lectură        – 27 mart. 
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APRILIE 

 

1 apr. – Ziua Internaţională a Păsărilor 

1 apr. – 205 ani de la naşterea omului de stat german Otto 

von Bismark (1815) 

1 apr. – 155 de ani de la naşterea avocatului şi omului politic 
Ştefan Cicio Pop (1865) 

1 apr. – 145 de ani de la naşterea scriitorului englez Edgar 

Wallace (1875) 

1 apr. – 120 de ani de la naşterea scriitorului Alexandru A. 

Philippide (1900), membru titular al Academiei Ro-
mâne 

1 apr. – 80 de ani de la naşterea poetului Gheorghe Pituţ 
(1940) 

2 apr. – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 

2 apr. – 295 de ani de la naşterea scriitorului italian Giacomo 

Girolamo Casanova (1725) 

2 apr. – 215 ani de la naşterea scriitorului danez Hans Chris-

tian Andersen (1805) 

2 apr. – 180 de ani de la naşterea romancierului francez 
Émile Zola (1840) 

2 apr. – 105 ani de la naşterea cântăreţului şi compozitorului 
Gică Petrescu (1915) 

2 apr. – 95 de ani de la moartea chimistului Petru Poni 
(1925), membru titular al Academiei Române 

2 apr. – 15 ani de la moartea suveranului pontif Ioan Paul al 
II-lea (2005) 

3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române 
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3 apr. – 115 ani de la moartea învăţătorului şi folcloristului 
Ion Pop-Reteganul (1905) 

3 apr. – 90 de ani de la naşterea omului politic german Hel-

mut Kohl (1930) 

3 apr. – 35 de ani de la moartea biochimistului şi biologului 
Eugen Macovschi (1985), membru titular al Acade-
miei Române 

5 apr. – 255 de ani de la moartea poetului, dramaturgului şi 
criticului literar englez Edward Young (1765) 

5 apr. – 15 ani de la moartea scriitorului american Saul Bel-

low (2005) 

6 apr. – 530 de ani de la moartea regelui Ungariei Matei 
Corvin (1490) 

6 apr. – 500 de ani de la moartea pictorului italian Raffaello 

Sanzio (1520) 

7 apr. – Ziua Mondială a Sănătăţii 

7 apr. – 250 de ani de la naşterea poetului englez William 

Wordsworth (1770) 

8 apr. – 135 de ani de la moartea omului politic şi publicistu-
lui Constantin A. Rosetti (1885), membru fondator al 
Academiei Române 

11 apr. – 190 de ani de la naşterea fizicianului, chimistului şi 
matematicianului Emanoil Bacaloglu (1830) 

12 apr. – Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii 

12 apr. – 80 de ani de la naşterea criticului literar, eseistului şi 
teoreticianului literar Mircea Martin (1940), membru 
corespondent al Academiei Române 

13 apr. – 325 de ani de la moartea poetului, dramaturgului şi 
prozatorului francez Jean de la Fontaine (1695) 
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13 apr. – 90 de ani de la naşterea regizorului şi actorului Ser-

giu Nicolaescu (1930) 

13 apr. – 5 ani de la moartea scriitorului german Günther 

Grass (2015) 

14 apr. – 135 de ani de la naşterea medicului Iuliu Haţieganu 
(1885), membru titular al Academiei Române 

15 apr. – Ziua Mondială a Artei 

15 apr. – 155 de ani de la moartea avocatului şi omului politic 
american Abraham Lincoln (1865) 

15 apr. – 40 de ani de la moartea filosofului şi scriitorului 
francez Jean-Paul Sartre (1980) 

15 apr. – 30 de ani de la moartea actriţei suedeze Greta Gar-
bo (1990) 

16 apr. – 85 de ani de la moartea scriitorului Panait Istrati 
(1935) 

17 apr. – 125 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 
Ion Vinea (1895) 

17 apr. – 75 de ani de la moartea poetului Ion Pillat (1945), 
membru corespondent al Academiei Române 

18 apr. – Ziua Mondială pentru Conservarea Monumentelor 

18 apr. – 65 de ani de la naşterea prozatorului maramureşean 
Béldi Paul Ladislau (1955) 

18 apr. – 65 de ani de la moartea omului de ştiinţă Albert 
Einstein (1955) 

20 apr. – 170 de ani de la naşterea pictorului francez Jean-

François Raffaëlli (1850) 

21 apr. – 110 ani de la moartea scriitorului american Mark 

Twain (1910) 



27 CALENDAR  2020  CULTURAL  
 

 

21 apr. – 105 ani de la naşterea actorului american Anthony 

Quinn (1915) 

22 apr. – Ziua Mondială a Pământului 

22 apr. – 170 de ani de la naşterea poetei Veronica Micle 
(1850) 

22 apr. – 55 de ani de la moartea arhitectului Petre Antones-

cu (1965), membru titular al Academiei Române 

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

23 apr. – 240 de ani de la naşterea episcopului Ioan Lemeni 
(1780) 

23 apr. – 170 de ani de la moartea poetului englez William 

Wordsworth (1850) 

23 apr. – 145 de ani de la naşterea preotului şi publicistului 
Gheorghe Ciuhandu (1875), membru de onoare al 
Academiei Române 

23 apr. – 70 de ani de la naşterea actorului Geo Costiniu 
(1950) 

24 apr. – 85 de ani de la naşterea şahistei Elisabeta Polihro-
niade (1935) 

24 apr. – 75 de ani de la naşterea inginerului şi omului de 
afaceri maramureşean Valer Blidar (1945) 

24 apr. – 40 de ani de la moartea scriitorului cubanez Alejo 

Carpentier (1980) 

25 apr. – 425 de ani de la moartea poetului italian Torquato 

Tasso (1595) 

25 apr. – 80 de ani de la naşterea actorului american Al Paci-

no (1940) 

26 apr. – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
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26 apr. – 90 de ani de la naşterea fizicianului, profesorului 
universitar şi omului politic Oliviu Gherman (1930) 

27 apr. – 200 de ani de la naşterea sociologului şi psihologu-
lui englez Herbert Spencer (1820) 

28 apr. – 75 de ani de la moartea omului politic italian Benito 

Mussolini (1945) 

28 apr. – 20 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar 
Ovid S. Crohmălniceanu (2000) 

29 apr. – Ziua Mondială a Dansului 

29 apr. – 135 de ani de la moartea publicistului şi omului po-
litic Visarion Roman (1885), membru corespondent al 
Academiei Române 

29 apr. – 65 de ani de la moartea medicului, fiziologului şi 
farmacologului Daniel Danielopolu (1955), membru 
de onoare al Academiei Române 

29 apr. – 45 de ani de la moartea scriitorului Radu Gyr (1975) 

29 apr. – 40 de ani de la moartea regizorului britanic Alfred 

Hitchcock (1980) 

30 apr. – 75 de ani de la moartea omului politic german Adolf 

Hitler (1945) 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 

Un maestru al naturalismului – Émile Zola – 180 de ani de la naş-
terea romancierului francez Émile Zola (1840) – vitrină de car-
te, realizată de Compartimentul colecţii speciale             – 2 apr. 
 
Portrete detaliate ale bestiei umane – 180 de ani de la naşterea 
romancierului francez Émile Zola (1840) – vitrină de carte, reali-
zată la Compartimentul „Multiculturalia”          – 2 apr. 
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Andersen – autorul copilăriei – activitate dedicată aniversării a 
215 ani de la naşterea scriitorului danez Hans Christian An-
dersen, realizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” 

        – 2 apr. 
 

Poveştile lui Andersen – 215 ani de la naşterea scriitorului danez 
Hans Christian Andersen – expoziţie de carte, realizată la Fi-
liala „Ion Şiugariu”             – 2 apr. 
 
Tata ne citeşte o poveste – activitate realizată la Serviciul îm-
prumut carte pentru copii şi tineret, în colaborare cu Grădiniţa 
cu Program Prelungit Nr. 27, cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Cărţii pentru Copii             – 2 apr. 
 
În aşteptarea Sărbătorilor Pascale... – încondeierea ouălor, vizio-
narea unor documentare cu teme pascale de către elevi de la 
Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare la Serviciul împrumut 
carte pentru copii şi tineret            – 3 apr. 
 
Ziua Jandarmeriei Române – expoziţie de reviste, realizată de 
Compartimentul sală de lectură – periodice          – 3 apr. 
 
Ziua Mondială a Sănătăţii – expoziţie de carte, realizată de Ser-
viciul săli de lectură             – 7 apr. 
 
Constantin A. Rosetti, un permanent luptător pentru cauzele, valo-
rile şi idealurile româneşti – 135 de ani de la moartea omului 
politic şi publicistului Constantin A. Rosetti (8 aprilie 1885), 
membru fondator al Academiei Române – vitrină de carte, 
realizată de Serviciul împrumut carte pentru adulţi       – 8 apr. 
 
Ziua Mondială a Artei – expoziţie de carte, realizată la Compar-
timentul Britannica şi American Corner        – 15 apr. 
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Un autor îndrăgit de copii: Mark Twain – expoziţie de carte, de-
dicată scriitorului american Mark Twain la 110 ani de la moar-
tea sa, realizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret             – 21 apr. 
 

Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor. Ziua Bibliotecaru-
lui din România – expoziţie de carte, realizată de Serviciul săli 
de lectură            - 23 apr. 
 

Un univers într-o carte – expoziţie de carte, realizată la Filiala 
„Traian” cu ocazia Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de 
Autor. Ziua Bibliotecarului din România        – 23 apr. 
 

Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor. Ziua Bibliotecaru-
lui din România – expoziţie de reviste, realizată de Comparti-
mentul sală de lectură – periodice         – 23 apr. 
 

Biblioteca – Poartă către suflet – expoziţie de carte, realizată de 
Filiala „Nicolae Iorga”, cu ocazia Zilei Bibliotecarului din Ro-
mânia             – 23 apr. 
 

Cartea, izvor de cunoştinţe şi înţelepciune – Ziua Mondială a Căr-
ţii şi a Dreptului de Autor. Ziua Bibliotecarului din România – 
expoziţie de carte, realizată de Serviciul împrumut carte pen-
tru adulţi            – 23 apr. 
   

Anticariatul donatorilor la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
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MAI 

 

1 mai – Ziua Internaţională a Muncii 

1 mai – 65 de ani de la naşterea artistului plastic băimărean 
Valentin Itu (1955) 

2 mai – 70 de ani de la naşterea publicistului şi poetului 
maramureşean Gheorghe Pârja (1950) 

3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei 

3 mai – 140 de ani de la naşterea pictorului maghiar Ale-

xandru Ziffer (1880) 

4 mai – 80 de ani de la naşterea folcloristului şi scriitorului 
ucrainean, de origine română, Grigore Constantin Bo-

stan (1940), membru de onoare al Academiei Române 

4 mai – 65 de ani de la moartea compozitorului George 

Enescu (1955) 

6 mai – 125 de ani de la naşterea actorului american Ru-

dolph Valentino (1895) 

6 mai – 115 ani de la naşterea chimistului Gheorghe Claudiu 

Suciu (1905), membru titular al Academiei Române 

6 mai – 105 ani de la naşterea actorului, regizorului şi scena-
ristului american Orson Wells (1915) 

7 mai – 100 de ani de la moartea filosofului şi criticului lite-
rar Constantin Dobrogeanu-Gherea (1920), membru 
post-mortem al Academiei Române 

8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii 

8 mai – 140 de ani de la moartea romancierului francez Gus-

tave Flaubert (1880) 

9 mai – Ziua Independenţei României 
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9 mai – Ziua Uniunii Europene 

9 mai – 215 ani de la moartea poetului şi dramaturgului 
german Friedrich von Schiller (1805) 

9 mai – 125 de ani de la naşterea filosofului, poetului, dra-
maturgului, jurnalistului şi traducătorului Lucian 

Blaga (1895), membru titular al Academiei Române 

9 mai – 80 de ani de la naşterea poetului maramureşean 
Augustin Botiş (1940) 

10 mai – 95 de ani de la moartea politicianului Alexandru 

Marghiloman (1925) 

11 mai – 115 ani de la naşterea biologului Vasile Petre Jitariu 
(1905), membru titular al Academiei Române 

11 mai – 40 de ani de la moartea sculptorului băimărean Vi-

da Gheza (1980) 

12 mai – 150 de ani de la moartea scriitorului şi omului poli-
tic Eftimie Murgu (1870) 

12 mai – 70 de ani de la naşterea economistului băimărean 
Dan Pascariu (1950) 

12 mai – 45 de ani de la moartea pictorului maramureşean 
Traian Bilţiu-Dăncuş (1975) 

13 mai – 180 de ani de la naşterea scriitorului francez Al-

phonse Daudet (1840) 

13 mai – 80 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 
eseistului Mircea Ciobanu (1940) 

14 mai – 75 de ani de la moartea istoricului Gheorghe Popa-

Lisseanu (1945), membru corespondent al Academiei 
Române 

15 mai – Ziua Internaţională a Familiei 

15 mai – Ziua Latinităţii 
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15 mai – 80 de ani de la moartea patriotei şi militantei femi-
niste Elena Pop Hossu-Longin (1940) 

15 mai – 25 de ani de la moartea scriitorului Paul Anghel (1995) 

16 mai – 120 de ani de la naşterea pictorului Aurel Ciupe (1900) 

16 mai – 115 ani de la naşterea actorului american Henry 

Fonda (1905) 

16 mai – 90 de ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgu-
lui Titus Popovici (1930) 

16 mai – 40 de ani de la moartea scriitorului Marin Preda 
(1980), membru corespondent al Academiei Române 

17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 

17 mai – 510 ani de la moartea pictorului italian Sandro Bot-
ticelli (1510) 

17 mai – 165 de ani de la naşterea episcopului ortodox Nico-

lae Ivan (1855), membru de onoare al Academiei Ro-
mâne 

17 mai – 100 de ani de la naşterea poetului Geo Dumitrescu 
(1920), membru corespondent al Academiei Române 

18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor 

18 mai – 100 de ani de la naşterea suveranului pontif Ioan 

Paul al II-lea (1920) 

19 mai – 125 de ani de la moartea scriitorului şi omului poli-
tic cubanez José Marti (1895) 

19 mai – 110 ani de la naşterea pictorului Ion Ţuculescu (1910) 

20 mai – Ziua Internaţională a Metrologiei 

21 mai – Ziua Mondială a Diversităţii Culturale 

21 mai – 165 de ani de la naşterea filosofului şi criticului lite-
rar Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855) 
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21 mai – 20 de ani de la moartea scriitoarei engleze Barbara 

Cartland (2000) 

22 mai – 110 ani de la moartea scriitorului francez Jules Re-

nard (1910) 

23 mai – 140 de ani de la naşterea poetului Tudor Arghezi 
(1880), membru titular al Academiei Române 

23 mai – 135 de ani de la moartea poetului, romancierului şi 
dramaturgului francez Victor Hugo (1885) 

24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor 

25 mai – 170 de ani de la naşterea mitropolitului ortodox 
Vasile Mangra (1850), membru titular al Academiei 
Române 

26 mai – 25 de ani de la moartea actorului Ştefan Bănică (1995) 

26 mai – 10 ani de la moartea actorului Jean Constantin (2010) 

27 mai – 180 de ani de la moartea compozitorului şi violonis-
tului Niccolò Paganini (1840) 

27 mai – 110 ani de la moartea bacteriologului german Ro-

bert Koch (1910) 

28 mai – 50 de ani de la moartea episcopului greco-catolic 
Iuliu Hossu (1970), membru de onoare al Academiei 
Române 

29 mai – 520 ani de la moartea navigatorului portughez Bar-

tolomeu Diaz (1500) 

29 mai – 75 de ani de la moartea dramaturgului şi romancie-
rului Mihail Sebastian (1945) 

30 mai – 380 de ani de la moartea pictorului flamand Peter 
Paul Rubens (1640) 

30 mai – 180 de ani de la naşterea ofiţerului Valter Mărăci-

neanu (1840) 
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30 mai – 60 de ani de la moartea scriitorului rus Boris Pas-

ternak (1960) 

31 mai – Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Fumatului 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
Poetul şi publicistul Gheorghe Pârja – 70 de ani de la naşterea 
publicistului şi poetului Gheorghe Pârja (1950) – vitrină de 
carte, realizată de Serviciul săli de lectură          – 2 mai 
 
Ziua Mondială a Libertăţii Presei – expoziţie de reviste, realizată 
de Compartimentul sală de lectură – periodice         – 3 mai 
 
Un revoluţionar cu accente clasice: George Enescu – 65 de ani de la 
moartea compozitorului (1955) – vitrină de carte, realizată de 
Serviciul împrumut carte pentru adulţi          – 4 mai 
 
Pesimist şi melancolic, dur, migălos şi exact – ingredientele care au 
definit un om, opera şi secolul descris şi în care a trăit cel ce a dat-o 
lumii pe Madame Bovary – 140 de ani de la moartea romancieru-
lui francez Gustave Flaubert (1880) – vitrină de carte, realizată 
la Compartimentul „Multiculturalia”          – 8 mai 
 
Ziua Independenţei României – vitrină de carte, realizată de Com-
partimentul colecţii speciale            – 9 mai 
 
Vida Gheza, un artist al sufletului neamului românesc – 40 de ani 
de la moartea sculptorului băimărean (1980) – vitrină de carte, 
realizată de Serviciul împrumut carte pentru adulţi      – 11 mai 
 
Personaje de poveste – vitrină de carte, realizată de Filiala „Nico-
lae Iorga”            – 12 mai 
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Pagini din literatura franceză: Alphonse Daudet – vitrină de carte, 
dedicată aniversării a 180 de ani de la naşterea scriitorului 
francez, realizată la Serviciul împrumut carte pentru copii şi 
tineret             – 13 mai 
 

Ziua Internaţională a Familiei – expoziţie de reviste, realizată de 
Compartimentul sală de lectură – periodice        – 15 mai 
 

Ziua Mondială a Diversităţii Culturale – expoziţie de carte, realiza-
tă la Compartimentul Britannica şi American Corner     – 21 mai 
 

Cartea cu jucării – 140 de ani de la naşterea poetului Tudor Ar-
ghezi – vitrină de carte, realizată la Filiala „Ion Şiugariu” – 22 mai 
 

Cuvinte potrivite de un geniu – 140 de ani de la naşterea poetului 
Tudor Arghezi (1880) – vitrină de carte, realizată de Compar-
timentul colecţii speciale          – 23 mai 
 

Mihail Sebastian, proiecţii pe ecranul culturii europene – expoziţie 
de carte, realizată la Filiala „Traian” cu prilejul comemorării a 
75 de ani de la moartea dramaturgului şi romancierului Mihail 
Sebastian            – 29 mai 
 

Nu-i nimic mai minunat decât să fii copil... – complex de activităţi 
realizate la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret, în 
colaborare cu Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”, Şcoala 
Gimnazială Nr. 18 şi Colegiul de Arte, cu ocazia Zilei Internaţi-
onale a Ocrotirii Copilului; festivitatea de premiere a concursu-
lui „Cel mai bun şi cel mai fidel cititor al Secţiei pentru copii”, 
ediţia XXVI-a            – 29 mai 
 

Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Fumatului – expoziţie de 
carte, realizată de Serviciul săli de lectură        – 31 mai 
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IUNIE 

 

1 iun. – Ziua Internaţională a Copilului 

1 iun. – 155 de ani de la naşterea sociologului şi filosofului 
Constantin Stere (1865) 

1 iun. – 150 de ani de la naşterea istoricului Iustin Ştefan 

Frăţiman (1870), membru corespondent al Academiei 
Române 

1 iun. – 145 de ani de la naşterea filologului şi lingvistului 
Constantin Lacea (1875), membru titular al Academi-
ei Române 

2 iun. – 180 de ani de la naşterea scriitorului englez Thomas 

Hardy (1840) 

2 iun. – 50 de ani de la moartea scriitorului italian Giuseppe 

Ungaretti (1970) 

3 iun. – 145 de ani de la moartea compozitorului francez 
Georges Bizet (1875) 

4 iun. – 95 de ani de la moartea compozitorului Gheorghe 

Dima (1925), membru de onoare al Academiei Româ-
ne 

5 iun. – Ziua Internaţională a Mediului 

5 iun. – 155 de ani de la apariţia revistei Familia (1865) 

5 iun. – 120 ani de la moartea scriitorului american Stephen 

Crane (1900) 

6 iun. – 145 de ani de la naşterea prozatorului german 
Thomas Mann (1875) 

7 iun. – 80 de ani de la naşterea cântăreţului britanic Tom 

Jones (1940) 
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7 iun. – 40 de ani de la moartea scriitorului american Henry 

Miller (1980) 

8 iun. – Ziua Mondială a Oceanelor 

8 iun. – 210 ani de la naşterea compozitorului german Ro-

bert Schumann (1810) 

9 iun. – 150 de ani de la moartea romancierului englez Char-

les Dickens (1870) 

10 iun. – 440 de ani de la moartea poetului portughez Luís de 

Camões (1580) 

10 iun. – 160 de ani de la naşterea sopranei Hariclea Darclée 
(1860) 

10 iun. – 115 ani de la naşterea inginerului Paul G. Dimo 
(1905), membru titular al Academiei Române 

10 iun. – 105 ani de la naşterea scriitorului american Saul 

Bellow (1915) 

11 iun. – 110 ani de la naşterea cercetătorului şi exploratoru-
lui francez Jacques-Yves Cousteau (1910) 

11 iun. – 90 de ani de la naşterea biochimistului Mihail Şer-

ban (1930), membru titular al Academiei Române 

12 iun. – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar 
maramureşean Valeriu Oros (1930) 

13 iun. – 155 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului 
irlandez William Butler Yeats (1865) 

13 iun. – 65 de ani de la naşterea regizorului Alexandru Da-

bija (1955) 

15 iun. – 131 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu 
(1889), membru post-mortem al Academiei Române 

16 iun. – 130 de ani de la naşterea actorului englez Stan Lau-

rel (1890) 
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16 iun. – 95 de ani de la naşterea poetului, eseistului, proza-
torului şi publicistului Anatol E. Baconsky (1925) 

17 iun. – 195 de ani de la naşterea doamnei Elena Cuza (1825) 

17 iun. – 95 de ani de la moartea inginerului, ministrului şi 
pedagogului Anghel Saligny (1925), membru titular 
al Academiei Române 

17 iun. – 80 de ani de la naşterea actorului Virgil Ogăşanu 
(1940) 

18 iun. – 165 de ani de la naşterea omului politic Constantin 

C. Arion (1855), membru de onoare al Academiei 
Române 

20 iun. – 25 de ani de la moartea filosofului şi eseistului Emil 
Cioran (1995) 

21 iun. – 115 ani de la naşterea filosofului, scriitorului şi criti-
cului literar Jean-Paul Sartre (1905) 

21 iun. – 100 de ani de la naşterea actorului Puiu Călinescu 
(1920) 

21 iun. – 50 de ani de la moartea matematicianului Victor 

Vâlcovici (1970), membru titular al Academiei Româ-
ne 

22 iun. – 70 de ani de la naşterea omului politic, profesorului 
universitar şi diplomatului Adrian Năstase (1950) 

23 iun. – 85 de ani de la naşterea bibliografului şi istoricului 
literar Săluc Horvat (1935) 

26 iun. – Ziua Drapelului Naţional 

26 iun. – 120 ani de la moartea medicului Nicolae Kretzules-

cu (1900), membru titular al Academiei Române 

28 iun. – 135 de ani de la naşterea folcloristului şi scriitorului 
maramureşean Alexandru Ciplea (1885) 
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29 iun. – Ziua Penitenciarelor din România 

29 iun. – 120 de ani de la naşterea scriitorului francez Anto-

ine de Saint-Exupéry (1900) 

29 iun. – 80 de ani de la moartea pictorului german Paul Klee 
(1940) 

30 iun. – 120 de ani de la naşterea matematicianului Gheor-

ghe Vrânceanu (1900), membru titular al Academiei 
Române 

30 iun. – 75 de ani de la naşterea scriitorului Dorin Tudoran 
(1945) 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
Copilul tău este un geniu! – expoziţie de carte, realizată la Filiala 
„Traian” cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului         – 1 iun. 
 
Răvaş către copii – Ziua Internaţională a Copilului – expoziţie 
de carte, realizată la Filiala „Ion Şiugariu”          – 1 iun. 
 
Frumoasă eşti copilărie... – expoziţie de carte, realizată de Filiala 
„Nicolae Iorga”, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului –  
                                                                                                     2 iun. 
 
155 de ani de la apariţia revistei Familia (1865) – expoziţie docu-
mentară, realizată de Compartimentul colecţii speciale – 5 iun. 
 
Protecţia mediului şi reciclarea. 5 iunie – Ziua Internaţională a Me-
diului – vitrină de carte, realizată de Secţia împrumut carte pen-
tru adulţi              – 5 iun. 
 
Ziua Internaţională a Mediului – expoziţie de carte, realizată de 
Serviciul săli de lectură            – 5 iun. 
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155 de ani de la apariţia publicaţiei Familia – expoziţie de reviste, 
realizată de Compartimentul sală de lectură – periodice  – 5 iun. 
 
Caracteristice pentru o mare conştiinţă a epocii sale: umanismul 
social, democratic şi militant în contrapartida totalitarismelor de 
orice fel – 145 de ani de la naşterea prozatorului german Tho-
mas Mann (1875) – vitrină de carte, realizată la Compartimen-
tul „Multiculturalia”             – 6 iun. 
 
De la carte la film şi înapoi iarăşi la carte – Zilele filmului pentru 
copii, ediţia a XVIII-a – proiecţii de filme şi prezentări de carte, 
realizate de Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret
                   – 15-26 iun. 
 
Ispita de a exista – 25 de ani de la moartea filosofului şi eseistu-
lui Emil Cioran – vitrină de carte, realizată la Filiala „Ion Şiu-
gariu”             – 19 iun. 
 
Săluc Horvat la ceas aniversar – 85 de ani de la naşterea biblio-
grafului şi istoricului literar Săluc Horvat (1935) – expoziţie de 
carte, realizată de Serviciul săli de lectură        – 23 iun. 
 
O călătorie cu „Micul Prinţ” – vitrină de carte, realizată la Servi-
ciul împrumut carte pentru copii şi tineret, cu ocazia împlinirii 
a 120 de ani de la naşterea scriitorului francez Antoine de 
Saint-Exupéry            – 29 iun. 
 
„Micul prinţ” în imagini – expoziţie de desene realizate de elevi 
de la Colegiul de Arte          – 29 iun. 
 
Geometrie, culoare şi sensibilitate în pictura modernă: Paul Klee – 80 
de ani de la moartea pictorului german (1940) – vitrină de carte, 
realizată de Serviciul împrumut carte pentru adulţi        – 29 iun. 
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IULIE 

 

3 iul. – 85 de ani de la naşterea scriitoarei băimărene Teresia 

Bolchiş-Tătaru (1935) 

3 iul. – 85 de ani de la moartea constructorului francez de 
automobile André-Gustave Citroën (1935) 

4 iul. – Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii 

4 iul. – 230 de ani de la naşterea militarului şi geodezului 
britanic George Everest (1790) 

4 iul. – 120 de ani de la naşterea trompetistului şi cântăreţu-
lui de jazz Louis Armstrong (1900) 

4 iul. – 50 de ani de la moartea pictorului băimărean Mikola 

András (1970) 

5 iul. – 140 de ani de la naşterea actorului Constantin Tă-

nase (1880) 

5 iul. – 100 de ani de la naşterea inginerului Gleb Drăgan 
(1920), membru titular al Academiei Române 

6 iul. – 485 de ani de la moartea umanistului şi omului poli-
tic englez Thomas Morus (1535) 

6 iul. – 85 de ani de la naşterea liderului spiritual al Tibetu-
lui, Tenzin Gyatso – Dalai Lama (1935) 

7 iul. – 160 de ani de la naşterea compozitorului austriac 
Gustav Mahler (1860) 

7 iul. – 90 de ani de la moartea romancierului britanic Ar-

thur Conan Doyle (1930) 

8 iul. – 135 de ani de la moartea medicului, publicistului şi 
diplomatului Mihail Obedenaru (1885), membru co-
respondent al Academiei Române 
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9 iul. – 120 de ani de la naşterea lingvistului Alexandru 

Graur (1900), membru titular al Academiei Române 

11 iul. – Ziua Mondială a Populaţiei 

13 iul. – 80 de ani de la naşterea pictorului băimărean Ilie 

Cămărăşan (1940) 

15 iul. – Ziua Mărcii Poştale Româneşti 

15 iul. – 130 de ani de la naşterea scriitorului elveţian Gott-

fried Keller (1890) 

17 iul. – 230 de ani de la moartea economistului şi filosofului 
scoţian Adam Smith (1790) 

17 iul. – 210 ani de la naşterea lingvistului şi istoricului Au-
gust Treboniu Laurian (1810), membru fondator al 
Academiei Române 

17 iul. – 40 de ani de la moartea sociologului, psihologului şi 
antropologului Traian Herseni (1980) 

18 iul. – 85 de ani de la naşterea impresarului artistic şi di-
rectorului austriac de operă, originar din România, 
Ioan Holender (1935) 

18 iul. – 10 ani de la moartea poetului Mircea Micu (2010) 

18 iul. – 50 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar 
băimărean Ioan Mircea Farcaş, specialist în dialecto-
logie, etnolingvistică, semantică, toponimie şi istoria 
limbii (1970) 

19 iul. – 90 de ani de la naşterea istoricului Pompiliu Teodor 
(1930), membru corespondent al Academiei Române 

19 iul. – 70 de ani de la naşterea muzeografei băimărene Lu-

cia Pop (1950) 

20 iul. – Ziua Aviaţiei Române 

20 iul. – Ziua Mondială a Şahului 
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20 iul. – 75 de ani de la moartea poetului şi eseistului francez 
Paul Valéry (1945) 

21 iul. – 115 ani de la naşterea chimistului şi farmacistului 
Constantin N. Ionescu (1905), membru corespondent 
al Academiei Române 

23 iul. – 145 de ani de la moartea inventatorului şi industria-
şului american Isaac Merrit Singer (1875) 

23 iul. – 135 de ani de la moartea generalului şi omului de 
stat american Ulysses S. Grant (1885) 

23 iul. – 95 de ani de la naşterea biologului Nicolae Boşcaiu 
(1925), membru titular al Academiei Române 

23 iul. – 65 de ani de la moartea chimistului Gheorghe Spacu 
(1955), membru titular şi vicepreşedinte al Academiei 
Române 

24 iul. – Ziua Poliţiei Române de Frontieră  

24 iul. – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar 
băimărean Georgeta Corniţă (1950) 

24 iul. – 65 de ani de la moartea geografului francez Emma-

nuel D. Martonne (1955), membru de onoare al Aca-
demiei Române 

25 iul. – 75 de ani de la moartea folcloristului Enea Hodoş 
(1945), membru corespondent al Academiei Române 

26 iul. – 145 de ani de la naşterea psihologului şi psihiatrului 
Carl Gustav Jung (1875) 

26 iul. – 135 de ani de la naşterea scriitorului, eseistului şi 
istoricului francez André Maurois (1885) 

26 iul. – 25 de ani de la moartea medicului Constantin Ana-

stasatu (1995), membru titular al Academiei Române 

27 iul. – Ziua Mondială a Cărţilor Vechi 
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27 iul. – 185 de ani de la naşterea poetului italian Giosuè 

Carducci (1835) 

27 iul. – 145 de ani de la naşterea istoricului şi omului politic 
Paul Gore (1875), membru corespondent al Academi-
ei Române 

28 iul. – 270 de ani de la moartea compozitorului german 
Johann Sebastian Bach (1750) 

29 iul. – Ziua Imnului Naţional 

29 iul. – 130 de ani de la moartea pictorului olandez Vincent 

van Gogh (1890) 

29 iul. – 125 de ani de la naşterea scriitorului şi omului de 
teatru Victor Ion Popa (1895) 

29 iul. – 95 de ani de la naşterea actriţei Carmen Stănescu 
(1925) 

29 iul. – 60 de ani de la moartea preotului greco-catolic şi 
omului politic maramureşean Epaminonda Lucaciu 
(1960) 

30 iul. – 85 de ani de la naşterea fizicianului şi inginerului 
Emil Burzo (1935), membru titular şi preşedinte al Fi-
lialei Cluj-Napoca a Academiei Române 

31 iul. – 135 de ani de la naşterea filologului şi istoricului 
Vasile Grecu (1885), membru corespondent al Aca-
demiei Române 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
Să călătorim cu cartea prin lume – expoziţie de carte cu caracter 
enciclopedic şi ghiduri turistice, realizată la Serviciul împru-
mut carte pentru copii şi tineret      – 1-31 iul. 
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85 de ani de la naşterea scriitoarei Teresia Bolchiş-Tătaru (1935) – 
vitrină de carte, realizată de Serviciul săli de lectură       – 3 iul. 
 
Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii – expoziţie de carte, 
realizată la Compartimentul Britannica şi American Corner
                – 4 iul. 
 
Teorii mistice şi antrenament spiritual – 85 de ani de la naşterea 
liderului spiritual al Tibetului, Dalai Lama (1935) – expoziţie de 
carte, realizată de Serviciul împrumut carte pentru adulţi – 6 iul. 
 
Geniul din spatele lui Sherlock Holmes – 90 de ani de la moartea 
romancierului britanic Arthur Conan Doyle (1930) – vitrină de 
carte, realizată de Compartimentul „Multiculturalia”     – 7 iul. 
 
Poveşti de groază şi mistere – 90 de ani de la moartea romancie-
rului britanic Arthur Conan Doyle – vitrină de carte, realizată 
la Filiala „Ion Şiugariu”             – 7 iul. 
 
Alexandru Graur şi „capcanele limbii române” – 120 de ani de la 
naşterea lingvistului – vitrină de carte, realizată de Serviciul 
împrumut carte pentru adulţi            – 9 iul. 
 
Tudor Arghezi, treptele devenirii – 53 de ani de la moartea scrii-
torului Tudor Arghezi – expoziţie de carte, realizată de Filiala 
„Nicolae Iorga”            – 14 iul. 
 
210 ani de la naşterea lingvistului şi istoricului August Treboniu 
Laurian (1810), membru fondator al Academiei Române – vi-
trină de carte, realizată de Compartimentul colecţii speciale 
                                                                                                 – 17 iul. 
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AUGUST 

 

1 aug. – 185 de ani de la naşterea politicianului maramure-
şean Gheorghe Pop de Băseşti (1835) 

1 aug. – 105 ani de la naşterea poetului Gellu Naum (1915) 

1 aug. – 75 de ani de la naşterea cântăreţului, compozitoru-
lui şi actorului Tudor Gheorghe (1945) 

1 aug. – 15 ani de la moartea geografului francez Robert 

Ficheux (2005), membru de onoare al Academiei Ro-
mâne 

3 aug. – 155 de ani de la naşterea omului politic bucovinean 
Iancu Flondor (1865) 

3 aug. – 125 de ani de la moartea medicului şi botanistului 
Dimitrie Brândză (1895), membru titular al Academi-
ei Române 

4 aug. – 150 de ani de la naşterea matematicianului român 
de origine evreiască Simion Sanielevici (1870), mem-
bru de onoare al Academiei Române 

4 aug. – 145 de ani de la moartea scriitorului danez Hans 
Christian Andersen (1875) 

5 aug. – 170 de ani de la naşterea scriitorului francez Guy de 

Maupassant (1850) 

5 aug. – 125 de ani de la moartea filosofului şi economistului 
german Friedrich Engels (1895) 

5 aug. – 90 de ani de la naşterea astronautului american Neil 

Armstrong (1930) 

5 aug. – 80 de ani de la naşterea prozatoarei, eseistei şi tra-
ducătoarei băimărene Ana Olos (1940) 



48 CALENDAR  2020  CULTURAL  
 

 

6 aug. – 360 de ani de la moartea pictorului spaniol Diego 

Velázquez (1660) 

6 aug. – 85 de ani de la naşterea inventatorului băimărean 
Jack Goldstein (1935) 

6 aug. – 85 de ani de la moartea geografului George Vâlsan 
(1935), membru titular al Academiei Române 

6 aug. – 65 de ani de la moartea mitropolitului ortodox Ni-

colae Bălan (1955), membru de onoare al Academiei 
Române 

8 aug. – 60 de ani de la moartea pictorului Aurel Popp 
(1960) 

9 aug. – 140 de ani de la naşterea preotului, istoricului şi 
omului politic Ioan Lupaş (1880), membru titular al 
Academiei Române 

9 aug. – 45 de ani de la moartea compozitorului rus Dmitri 

Şostakovici (1975) 

10 aug. – 145 de ani de la naşterea profesorului şi publicistu-
lui Axente Banciu (1875), membru de onoare al Aca-
demiei Române 

11 aug. – 90 de ani de la naşterea dramaturgului Teodor Ma-

zilu (1930) 

12 aug. – Ziua Internaţională a Tineretului 

12 aug. – 65 de ani de la naşterea scriitorului basarabean Iurie 
Colesnic (1955) 

15 aug. – 75 de ani de la naşterea rapsodului popular mara-
mureşean Dumitru Dobrican (1945) 

15 aug. – 65 de ani de la moartea prozatorului german Tho-

mas Mann (1955) 

15 aug. – Ziua Marinei Române 
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16 aug. – 100 de ani de la naşterea criticului literar, publicistu-
lui şi poetului Virgil Ierunca (1920) 

17 aug. – 95 de ani de la moartea scriitorului Ioan Slavici 
(1925), membru corespondent al Academiei Române 

17 aug. – 90 de ani de la naşterea graficianului Marcel Chir-

noagă (1930) 

17 aug. – 80 de ani de la naşterea fizicianului Cornel Haţegan 
(1940), membru titular al Academiei Române 

17 aug. – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar 
maramureşean Dan Călin Peter (1950) 

18 aug. – 170 de ani de la moartea romancierului francez Ho-

noré de Balzac (1850) 

19 aug. – 105 ani de la naşterea fizicienei Margareta Giurgea 
(1915), membru titular al Academiei Române 

19 aug. – 85 de ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgu-
lui Dumitru Radu Popescu (1935), membru titular al 
Academiei Române 

20 aug. – 145 de ani de la naşterea istoricului Constantin 

Giurescu (1875), membru titular al Academiei Româ-
ne 

20 aug. – 100 de ani de la naşterea criticului şi istoricului lite-
rar Zoe Dumitrescu-Buşulenga (1920), membru titu-
lar al Academiei Române 

21 aug. – 95 de ani de la naşterea actorului Toma Caragiu 
(1925) 

22 aug. – 130 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi 
dramaturgului Vasile Alecsandri (1890), membru fon-
dator al Academiei Române 

22 aug. – 35 de ani de la moartea actorului Octavian Cotescu 
(1985) 
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24 aug. – 200 de ani de la moartea iluministului Ion Budai-

Deleanu (1820) 

24 aug. – 155 de ani de la naşterea regelui Ferdinand I al 

României (1865) 

24 aug. – 120 de ani de la naşterea hidrobiologului, ihtiologu-
lui şi histologului Theodor Buşniţă (1900), membru 
corespondent al Academiei Române 

25 aug. – 490 de ani de la naşterea ţarului Ivan al IV-lea „cel 

Groaznic” (1530) 

25 aug. – 120 ani de la moartea filosofului german Friedrich 

Nietzsche (1900) 

25 aug. – 75 de ani de la naşterea solistului de muzică popula-
ră maramureşean Ion Petreuş (1945) 

26 aug. – 140 de ani de la naşterea poetului francez Guil-

laume Apollinaire (1880) 

26 aug. – 45 de ani de la moartea entomologului, silvicultoru-
lui şi naturalistului Grigore Eliescu (1975), membru 
corespondent al Academiei Române 

27 aug. – 385 de ani de la moartea poetului spaniol Lope de 

Vega (1635) 

27 aug. – 250 de ani de la naşterea filosofului german Georg 

Friedrich Hegel (1770) 

27 aug. – 110 ani de la naşterea Maicii Tereza (1910) 

27 aug. – 90 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 
Zigu Ornea (1930) 

27 aug. – 70 de ani de la naşterea actorului de teatru şi film 
Mihai Mălaimare (1950) 

27 aug. – 70 de ani de la moartea scriitorului italian Cesare 

Pavese (1950) 
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27 aug. – 50 de ani de la moartea actorului Ştefan Ciubotăra-

şu (1970) 

29 aug. – 120 de ani de la naşterea învăţătorului maramure-
şean Andrei Grobei (1900) 

29 aug. – 105 ani de la naşterea actriţei americane, de origine 
suedeză, Ingrid Bergman (1915) 

29 aug. – 75 de ani de la moartea actorului Constantin Tăna-

se (1945) 

29 aug. – 15 ani de la moartea mitropolitului ortodox Antonie 

Plămădeală (2005), membru de onoare al Academiei 
Române 

30 aug. – 85 de ani de la moartea prozatorului şi poetului 
Henri Barbusse (1935) 

30 aug. – 80 de ani de la moartea fizicianului englez Joseph 

John Thomson (1940) 

31 aug. – 150 de ani de la naşterea medicului şi pedagogului 
italian Maria Montessori (1870) 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 

Gheorghe Pop de Băseşti, tribun, memorandist şi luptător pentru li-
bertate şi unitate naţională – 185 de ani de la naşterea politici-
anului Gheorghe Pop de Băseşti (1835) – vitrină de carte, 
realizată de Serviciul săli de lectură          – 1 aug. 
 

Libertatea de a dormi pe o frunte – expoziţie de carte, realizată la 
Filiala „Traian”, cu ocazia aniversării a 105 ani de la naşterea 
poetului Gellu Naum            – 1 aug. 
 

140 de ani de la naşterea preotului, istoricului şi omului politic Ioan 
Lupaş (1880), membru titular al Academiei Române – vitrină de 
carte, realizată de Compartimentul colecţii speciale         – 9 aug. 
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Tinerii şi cărţile – expoziţie de carte, realizată la Filiala „Traian”, 
pentru a marca Ziua Internaţională a Tineretului            – 12 aug. 
 
Un fin observator al condiţiei umane – 170 de ani de la moartea 
romancierului francez Honoré de Balzac (1850) – vitrină de 
carte, realizată de Compartimentul „Multiculturalia”  – 18 aug. 
 
Adio – 170 de ani de la moartea romancierului francez Honoré 
de Balzac – expoziţie de carte, realizată la Filiala „Ion Şiuga-
riu”            – 18 aug. 
 
Ion Budai-Deleanu – un om al epocii luminilor – 200 de ani de la 
moartea scriitorului, istoricului şi cărturarului român – vitrină 
de carte, realizată de Serviciul împrumut carte pentru adulţi 
                                                                                                   – 24 aug. 
 
155 de ani de la naşterea regelui Ferdinand I al României – expozi-
ţie de reviste, realizată de Compartimentul sală de lectură – 
periodice           – 24 aug. 
 
Metoda „Montessori” – O alternativă educaţională – expoziţie de 
carte, realizată de Serviciul împrumut carte pentru adulţi 
                                                                                                   – 31 aug. 
   

Sala de lectură 
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SEPTEMBRIE 
 

2 sept. – 15 ani de la moartea scriitorului, eseistului, criticului 
literar şi diplomatului Alexandru Paleologu (2005) 

3 sept. – 70 de ani de la moartea inventatorului şi constructo-
rului de avioane Traian Vuia (1950) 

5 sept. – 285 de ani de la naşterea compozitorului german 
Johann Christian Bach (1735) 

6 sept. – 120 ani de la naşterea scriitorului francez, de origine 
americană, Julien Green (1900) 

7 sept. – 170 de ani de la naşterea chimistului şi medicului 
Constantin Istrati (1850), membru titular al Acade-
miei Române 

7 sept. – 105 ani de la moartea teologului, istoricului şi filo-
logului Ioan Micu Moldovanu (1915), membru titular 
al Academiei Române 

7 sept. – 60 de ani de la naşterea regizorului Nae Caranfil 
(1960) 

7 sept. – 55 de ani de la naşterea sopranei Angela Gheorghiu 
(1965) 

8 sept. – Ziua Internaţională a Alfabetizării 

8 sept. – Ziua Petrolistului în România 

8 sept. – 195 de ani de la naşterea filologului Alexandru Ci-

hac (1825), membru titular al Academiei Române 

8 sept. – 190 de ani de la naşterea scriitorului francez Frédé-

ric Mistral (1830) 

8 sept. – 90 de ani de la naşterea dramaturgului Tudor Po-
pescu (1930) 

11 sept. – 135 de ani de la naşterea scriitorului englez David 

Herbert Lawrence (1885) 
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13 sept. – Ziua Pompierilor din România 

13 sept. – 160 de ani de la naşterea medicului şi anatomistului 
Thoma Ionescu (1860), membru de onoare al Acade-
miei Române 

13 sept. – 65 de ani de la naşterea poetului şi juristului mara-
mureşean Ioan Dragoş (1955) 

14 sept. – Ziua Inginerului Român 

14 sept. – 90 de ani de la naşterea actorului Mişu Fotino (1930) 

15 sept. – 130 de ani de la naşterea scriitoarei engleze Agatha 

Christie (1890) 

15 sept. – 120 de ani de la moartea istoricului literar, poetului 
şi folcloristului Aron Densuşianu (1900), membru co-
respondent al Academiei Române 

15 sept. – 100 de ani de la naşterea geologului Răzvan Givu-

lescu (1920), membru de onoare al Academiei Române 

15 sept. – 70 de ani de la moartea lingvistului şi folcloristului 
Ion Aurel Candrea (1950) 

16 sept. – 40 de ani de la moartea psihologului, logicianului şi 
filosofului elveţian Jean Piaget (1980) 

16 sept. – 20 ani de la moartea poetului Ioan Alexandru (2000) 

17 sept. – 70 de ani de la apariţia ziarului maramureşean Pen-
tru socialism (1950) 

18 sept. – 115 ani de la naşterea actriţei suedeze Greta Garbo 
(1905) 

19 sept. – Ziua Europeană a Patrimoniului 

19 sept. – 195 de ani de la naşterea istoricului şi heraldistului 
Ştefan Dimitrie Grecianu (1925), membru de onoare 
al Academiei Române 
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19 sept. – 85 de ani de la moartea savantului rus Konstantin 

Ţiolkovski (1935) 

20 sept. – 45 de ani de la moartea poetului şi diplomatului 
francez Saint-John Perse (1975) 

21 sept. – Ziua Internaţională a Păcii 

21 sept. – 160 de ani de la moartea filosofului german Arthur 

Schopenhauer (1860) 

21 sept. – 65 de ani de la naşterea cantautorului şi folcloristu-
lui maramureşean Ducu Bertzi (1955) 

22 sept. – 65 de ani de la naşterea matematicianului şi profeso-
rului universitar maramureşean Vasile Berinde (1955) 

23 sept. – 150 de ani de la moartea scriitorului şi arheologului 
francez Prosper Mérimée (1870) 

24 sept. – 70 de ani de la naşterea preotului-poet maramure-
şean Vasile Luţai (1950) 

25 sept. – 140 de ani de la naşterea geologului Gheorghe Ma-
covei (1880) 

25 sept. – 100 de ani de la naşterea criticului şi istoricului lite-
rar Dimitrie Vatamaniuc (1920), membru de onoare 
al Academiei Române 

25 sept. – 90 de ani de la naşterea scriitorului maramureşean 
Simion Pop (1930) 

25 sept. – 50 de ani de la moartea scriitorului german Erich 

Maria Remarque (1970) 

26 sept. – Ziua Europeană a Limbilor 

26 sept. – 75 de ani de la moartea compozitorului şi folcloris-
tului maghiar Béla Bartók (1945), membru post-
mortem al Academiei Române 

26 sept. – 30 de ani de la moartea scriitorului italian Alberto 

Moravia (1990) 
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27 sept. – Ziua Mondială a Turismului 

27 sept. – 120 de ani de la naşterea medicului Ion Făgărăşanu 
(1900), membru titular al Academiei Române 

27 sept. – 70 de ani de la naşterea sculptorului maramureşean 
Mihai Borodi (1950) 

28 sept. – Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti 

28 sept. – 125 de ani de la moartea savantului francez Louis 

Pasteur (1895) 

28 sept. – 50 de ani de la moartea dramaturgului, poetului şi 
jurnalistului american John Dos Passos (1970) 

29 sept. – Ziua Mondială a Inimii 

29 sept. – 110 ani de la naşterea preotului ortodox Arsenie 
Boca (1910) 

29 sept. – 90 de ani de la moartea pictorului rus Ilia Repin 
(1930) 

30 sept. – 145 de ani de la naşterea jurnalistului şi scriitorului 
Victor Anestin (1875) 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
Alexandru Paleologu, un eseist neobosit al culturii umane: „Accept 
că fericirea poţi să ţi-o faci, dacă ai un temperament capabil să 
identifice filoanele frumoase din orice circumstanţe ale existen-
ţei” – 15 ani de la moartea scriitorului, eseistului, criticului lite-
rar şi diplomatului Alexandru Paleologu (2005) – vitrină de car-
te, realizată de Serviciul împrumut carte pentru adulţi    – 2 sept. 
 
Traian Vuia, realizatorul zborului mecanic – 70 de ani de la moar-
tea inventatorului Traian Vuia (1950) – vitrină de carte, realiza-
tă de Serviciul săli de lectură          – 3 sept. 
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Regina recunoscută a romanului poliţist – 130 de ani de la 
naşterea scriitoarei engleze Agatha Christie (1890) – vitrină de 
carte, realizată la Compartimentul „Multiculturalia”  – 15 sept. 
 
70 de ani de la moartea lingvistului şi folcloristului Ion Aurel Can-
drea (1950) – vitrină de carte, realizată de Compartimentul co-
lecţii speciale          – 15 sept. 
 
Imne – 20 de ani de la moartea poetului Ioan Alexandru – vi-
trină de carte, realizată la Filiala „Ion Şiugariu”        – 16 sept. 
 
Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei: Jean Piaget – 40 de ani 
de la moartea psihologului şi filosofului elveţian (1980) – vitri-
nă de carte, realizată de Serviciul săli de lectură          – 16 sept. 
 
70 de ani de la apariţia ziarului maramureşean Pentru socialism – 
expoziţie de ziare, realizată de Compartimentul sală de lectură 
– periodice          – 17 sept. 
 
Turism cu manualul de istorie – expoziţie de carte, realizată la 
Filiala „Traian”, cu prilejul Zilei Mondiale a Turismului 
                                                                                                    – 27 sept. 
 
Bucuriile Zânei Toamna – expoziţie de carte, realizată de Filiala 
„Nicolae Iorga”         – 29 sept. 
 
Fenomenul Arsenie Boca: iubit de oameni pentru învăţăturile sale – 
110 ani de la naşterea preotului ortodox Arsenie Boca (1910) – 
vitrină de carte, realizată de Serviciula împrumut carte pentru 
adulţi           – 29 sept. 
 
110 ani de la naşterea preotului ortodox Arsenie Boca – expoziţie 
de reviste, realizată de Compartimentul sală de lectură – peri-
odice           – 29 sept. 
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OCTOMBRIE 

 

1 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 

1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii 

2 oct. – 145 de ani de la moartea inginerului, matematicia-
nului, inventatorului şi pedagogului Petrache Poena-

ru (1875) 

2 oct. – 85 de ani de la naşterea scriitorului Paul Goma (1935) 

3 oct. – 125 de ani de la moartea poetului rus Serghei Ese-

nin (1895) 

3 oct. – 115 ani de la moartea poetului francez, de origine 
cubaneză, José-Maria de Heredia (1905) 

5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor 

5 oct. – 190 de ani de la moartea cărturarului Dinicu Goles-

cu (1830) 

5 oct. – 170 de ani de la naşterea arhitectului şi inginerului 
Grigore Cerchez (1850) 

5 oct. – 140 de ani de la moartea compozitorului francez, de 
origine germană, Jacques Offenbach (1880) 

6 oct. – 100 de ani de la naşterea lingvistului Ion Coteanu 
(1920) 

7 oct. – 135 de ani de la naşterea fizicianului danez Niels 
Bohr (1885) 

7 oct. – 110 ani de la naşterea scriitorului şi traducătorului 
Eusebiu Camilar (1910), membru corespondent al 
Academiei Române 

8 oct. – 20 de ani de la moartea profesorului şi folcloristului 
maramureşean Mihai Pop (2000), membru de onoare 
al Academiei Române 
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9 oct. – Ziua Mondială a Poştei 

9 oct. – 80 de ani de la naşterea muzicianului englez John 

Lennon (1940) 

10 oct. – 35 de ani de la moartea regizorului, scenaristului şi 
actorului american Orson Wells (1985) 

11 oct. – 135 de ani de la naşterea romancierului, eseistului, 
dramaturgului şi poetului francez François Mauriac 
(1885) 

12 oct. – Ziua Hispanităţii 

12 oct. – 195 de ani de la naşterea poetului Nicolae Văcăres-

cu (1825) 

12 oct. – 85 de ani de la naşterea tenorului italian Luciano 
Pavarotti (1935) 

13 oct. – 95 de ani de la naşterea omului politic britanic Mar-

garet Thatcher (1925) 

14 oct. – Ziua Internaţională a Standardizării 

14 oct. – 130 de ani de la naşterea compozitorului şi violonce-
listului Constantin C. Nottara (1890) 

14 oct. – 130 de ani de la naşterea generalului şi omului poli-
tic american Dwight E. Eisenhower (1890) 

14 oct. – 30 de ani de la moartea dirijorului şi compozitorului 
american Leonard Bernstein (1990) 

15 oct. – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor 

16 oct. – Ziua Mondială a Alimentaţiei 

16 oct. – 135 de ani de la naşterea dramaturgului şi romanci-
erului Mihail Sorbul (1885) 

16 oct. – 135 de ani de la naşterea agronomului Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti (1885) 
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16 oct. – 100 de ani de la naşterea sociologului şi politologu-
lui francez de origine română Mattei Dogan (1920), 
membru de onoare al Academiei Române 

17 oct. – 115 ani de la naşterea filologului Alexandru Dima 
(1905), membru corespondent al Academiei Române 

17 oct. – 105 ani de la naşterea dramaturgului şi eseistului 
american Arthur Miller (1915) 

17 oct. – 60 de ani de la naşterea poetului maramureşean 
Vasile Dragoş (1960) 

19 oct. – 275 de ani de la naşterea scriitorului irlandez Jona-

than Swift (1745) 

19 oct. – 85 de ani de la moartea scriitorului Gib Mihăescu 
(1935) 

20 oct. – 140 de ani de la naşterea generalului şi scriitorului 
Nicolae M. Condiescu (1880), membru de onoare al 
Academiei Române 

20 oct. – 125 de ani de la naşterea lingvistului, filologului, 
pedagogului şi editorului Alexandru Rosetti (1895) 

20 oct. – 10 de ani de la moartea scriitorului şi jurnalistului 
maramureşean Ion Burnar (2010) 

21 oct. – 230 de ani de la naşterea scriitorului şi politicianului 
francez Alphonse de Lamartine (1790) 

21 oct. – 40 de ani de la moartea jurnalistului şi omului poli-
tic Pamfil Şeicaru (1980) 

22 oct. – 115 ani de la naşterea geografului Nicolae A. Rădu-

lescu (1905), membru corespondent al Academiei 
Române 

24 oct. – Ziua Naţiunilor Unite 

25 oct. – Ziua Armatei Române 
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26 oct. – 170 de ani de la naşterea istoricului, arheologului şi 
folcloristului Grigore Tocilescu (1850), membru titu-
lar al Academiei Române 

26 oct. – 165 de ani de la moartea scriitorului polonez Adam 

Mickiewicz (1855) 

26 oct. – 100 de ani de la naşterea filologului Adrian Fochi 
(1920) 

27 oct. – 110 ani de la naşterea istoricului Alexandru Elian 
(1910), membru titular al Academiei Române 

28 oct. – 15 ani de la moartea sculptorului Ion Irimescu 
(2005), membru de onoare al Academiei Române 

29 oct. – Ziua Internaţională a Internetului 

29 oct. – 145 de ani de la naşterea reginei Maria a României 
(1875), membru de onoare al Academiei Române 

29 oct. – 145 de ani de la naşterea botanistului Iuliu Prodan 
(1875), membru corespondent al Academiei Române 

29 oct. – 140 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului 
Jean Alexandru Steriadi (1880), membru titular al 
Academiei Române 

29 oct. – 90 de ani de la naşterea scriitorului Radu Cosaşu 
(1930) 

29 oct. – 45 de ani de la moartea matematicianului Tiberiu 

Popovici (1975), membru titular al Academiei Române 

30 oct. – 135 de ani de la naşterea poetului american Ezra 

Pound (1885) 

31 oct. – Ziua Internaţională a Mării Negre 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

Ziua Mondială a Profesorilor – expoziţie de carte, realizată de 
Serviciul săli de lectură            – 5 oct. 
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Ziua Mondială a Profesorilor – expoziţie de reviste, realizată de 
Compartimentul sală de lectură – periodice          – 5 oct. 
 

Povestiri eroice – 110 ani de la naşterea scriitorului şi traducăto-
rului Eusebiu Camilar – expoziţie de carte, realizată la Filiala 
„Ion Şiugariu”             – 7 oct. 
 

Să mâncăm sănătos! – expoziţie de carte, realizată la Filiala 
„Traian”, cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentaţiei       – 16 oct. 
 

Poezia – chipul sufletului – expoziţie de carte, realizată de Filiala 
„Nicolae Iorga”           – 20 oct. 
 

Rosetti, unul dintre cei mai longevivi membri ai Academiei Române, 
printre puţinii oameni de cultură din România care au cunoscut o par-
te semnificativă dintre intelectualii români şi străini ai secolului în care 
a trăit – 125 de ani de la naşterea lingvistului, filologului, peda-
gogului şi editorului Alexandru Rosetti (1895) – vitrină de carte, 
realizată de Serviciul împrumut carte pentru adulţi          – 20 oct.  
 

Ion Burnar – memorandum liric – 10 ani de la moartea scriitoru-
lui şi jurnalistului maramureşean Ion Burnar (2010) – vitrină 
de carte, realizată de Serviciul săli de lectură       – 20 oct. 
 

Emoţii delicate în poezia dragostei, a naturii şi a morţii – 230 de ani 
de la naşterea poetului şi politicianului francez Alphonse de 
Lamartine (1790) – vitrină de carte, realizată la Compartimen-
tul „Multiculturalia”            – 21 oct 
 

Ziua Armatei Române – vitrină de carte, realizată de Comparti-
mentul colecţii speciale          – 25 oct. 
 
145 de ani de la naşterea Reginei Maria a României – expoziţie de 
reviste, realizată de Compartimentul sală de lectură – periodi-
ce             – 29 oct. 
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NOIEMBRIE 

 

1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române 

1 nov. – 250 de ani de la naşterea pedagogului şi scriitorului 
Constantin Diaconovici-Loga (1770) 

2 nov. – 70 de ani de la moartea dramaturgului irlandez 
George Bernard Show (1950) 

3 nov. – Ziua Vânătorilor de Munte din România 

3 nov. – 50 de ani de la moartea medicului Ştefan G. Nico-

lau (1970), membru titular al Academiei Române 

4 nov. – 120 ani de la naşterea omului politic Lucreţiu Pă-
trăşcanu (1900) 

4 nov. – 50 de ani de la moartea dramaturgului Tudor Mu-

şatescu (1970) 

5 nov. – 140 de ani de la naşterea scriitorului Mihail Sado-
veanu (1880), membru titular al Academiei Române 

5 nov. – 10 ani de la moartea scriitorului, directorului de 
reviste şi omului politic Adrian Păunescu (2010) 

8 nov. – 120 de ani de la naşterea scriitoarei şi jurnalistei 
americane Margaret Mitchell (1900) 

8 nov. – 85 de ani de la naşterea actorului francez Alain 

Delon (1935) 

8 nov. – 65 de ani de la naşterea profesorului, criticului şi 
istoricului literar băimărean Ecaterina Vaum (1955) 

9 nov. – Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Rasismu-
lui şi Antisemitismului 

9 nov. – 50 de ani de la moartea generalului şi politicianului 
francez Charles de Gaulle (1970) 



64 CALENDAR  2020  CULTURAL  
 

 

10 nov. – Ziua Artileriei Române 

10 nov. – 125 de ani de la moartea prozatorului, arheologului 
şi omului politic Alexandru Odobescu (1895) 

10 nov. – 95 de ani de la naşterea actorului englez Richard 

Burton (1925) 

10 nov. – 75 de ani de la naşterea solistului de muzică popula-
ră maramureşean Titus Perşe (1945) 

10 nov. – 75 de ani de la naşterea poetului George Ţărnea (1945) 

11 nov. – 165 de ani de la moartea filosofului şi teologului 
danez Søren Aabye Kierkegaard (1855) 

11 nov. – 70 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului 
Mircea Dinescu (1950) 

11 nov. – 65 de ani de la naşterea filosofului şi profesorului 
universitar maramureşean Petru Dunca (1955) 

11 nov. – 25 de ani de la moartea omului politic Corneliu Co-

posu (1995) 

12 nov. – 180 de ani de la naşterea sculptorului francez Au-

guste Rodin (1840) 

12 nov. – 105 ani de la naşterea eseistului, criticului şi filoso-
fului francez Roland Barthes (1915) 

12 nov. – 70 de ani de la naşterea scriitorului Mircea Nedel-

ciu (1950) 

14 nov. – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului 

14 nov. – 180 de ani de la naşterea pictorului francez Claude 

Monet (1840) 

15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor Întemniţaţi 

15 nov. – 390 de ani de la moartea astronomului şi matemati-
cianului german Johannes Kepler (1630) 
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15 nov. – 350 de ani de la moartea filosofului şi pedagogului 
ceh Comenius (1670) 

15 nov. – 175 de ani de la naşterea filosofului şi scriitorului 
Vasile Conta (1845) 

15 nov. – 20 de ani de la moartea criticului literar şi scriitoru-
lui maramureşean Laurenţiu Ulici (2000) 

16 nov. – Ziua Internaţională a Toleranţei 

16 nov. – 60 de la moartea actorului american Clark Gable 
(1960) 

17 nov. – Ziua Internaţională a Studentului 

18 nov. – 115 ani de la naşterea medicului şi fiziologului Gri-

gore Benetato (1905), membru titular al Academiei 
Române 

18 nov. – 40 de ani de la moartea chimistului Mircea Ionescu 
(1980), membru corespondent al Academiei Române 

20 nov. – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului 

20 nov. – 110 ani de la moartea scriitorului rus Lev Nikolae-

vici Tolstoi (1910) 

21 nov. – Ziua Internaţională a Filosofiei 

21 nov. – 465 de ani de la moartea omului de ştiinţă german 
Georgius Agricola (1555) 

21 nov. – 125 de ani de la naşterea tenorului Traian Groză-

vescu (1895) 

21 nov. – 90 de ani de la naşterea matematicianului Lazăr 

Dragoş (1930), membru titular al Academiei Române 

22 nov. – 130 de ani de la naşterea generalului şi omului poli-
tic francez Charles de Gaulle (1890) 

23 nov. – 115 ani de la naşterea criticului de artă, traducătoru-
lui şi eseistului Petru Comarnescu (1905) 
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23 nov. – 85 de ani de la naşterea medicului şi scriitorului 
băimărean Felix Marian (1935) 

24 nov. – 100 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi 
dramaturgului Alexandru Macedonski (1920) 

25 nov. – 135 de ani de la moartea poetului şi fabulistului Gri-

gore Alexandrescu (1885) 

25 nov. – 90 de ani de la naşterea inginerului geofizician Do-

rel Zugrăvescu (1930), membru corespondent al Aca-
demiei Române 

26 nov. – 50 de ani de la moartea scriitorului Vladimir Strei-

nu (1970) 

27 nov. – 135 de ani de la naşterea medicului chirurg Nicolae 
Hortolomei (1885), membru titular al Academiei Ro-
mâne 

27 nov. – 135 de ani de la naşterea prozatorului şi dramatur-
gului Liviu Rebreanu (1885), membru titular al Aca-
demiei Române 

27 nov. – 125 de ani de la moartea scriitorului francez Ale-

xandre Dumas-fiul (1895) 

27 nov. – 80 de ani de la moartea istoricului, criticului literar, 
dramaturgului, poetului şi omului politic Nicolae 

Iorga (1940) 

27 nov. – 80 de ani de la moartea economistului şi omului 
politic Virgil Madgearu (1940) 

28 nov. – 200 de ani de la naşterea filosofului german Frie-

drich Engels (1820) 

28 nov. – 140 de ani de la moartea istoricului şi omului politic 
Iosif Hodoş (1880), membru fondator al Academiei 
Române 

29 nov. – Ziua Infanteriei Marine Române 
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29 nov. – 240 de ani de la moartea împărătesei Austriei, Maria 

Terezia (1780) 

29 nov. – 140 de ani de la naşterea avocatului, scriitorului şi 
publicistului Nicolae D. Cocea (1880) 

29 nov. – 90 de ani de la naşterea poetului şi ziaristului băi-
mărean Mircea Pop (1930) 

29 nov. – 70 de ani de la naşterea solistei maramureşene de 
muzică populară Titiana Mihali (1950) 

30 nov. – Ziua Românilor de Pretutindeni 

30 nov. – 185 de ani de la naşterea scriitorului american Mark 

Twain (1835) 

30 nov. – 135 de ani de la naşterea pictorului Maticska Jenő 
(1885) 

30 nov. – 120 ani de la moartea scriitorului Oscar Wilde (1900) 

 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

Amintiri despre Tudor Muşatescu – 50 de ani de la moartea dra-
maturgului Tudor Muşatescu (1970) – vitrină de carte, realiza-
tă de Serviciul săli de lectură           – 4 nov. 
 
Cărţile lui Mihail Sadoveanu – expoziţie de carte, realizată la 
Filiala „Traian”, cu ocazia aniversării a 140 de ani de la naşte-
rea scriitorului Mihail Sadoveanu          – 5 nov. 
 
Mihail Sadoveanu – o viaţă şi un nume pentru eternitate – 140 de 
ani de la naşterea scriitorului Mihail Sadoveanu – expoziţie de 
carte, realizată de Filiala „Nicolae Iorga”         – 5 nov. 
 
Cel mai mare prozator român – 140 de ani de la naşterea scriito-
rului Mihail Sadoveanu (1880) – vitrină de carte, realizată de 
Serviciul împrumut carte pentru adulţi         – 5 nov. 
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Manifest pentru sănătatea Pământului – 10 ani de la moartea scri-
itorului şi omului politic Adrian Păunescu – vitrină de carte, 
realizată la Filiala „Ion Şiugariu”          – 5 nov. 
 

Adrian Păunescu sau manifest pentru mileniul trei – 10 ani de la 
moartea scriitorului, directorului de reviste Adrian Păunescu 
(2010) – expoziţie de carte, realizată de Serviciul săli de lectură 

– 5 nov. 
 

10 ani de la moartea scriitorului, directorului de reviste şi omului 
politic Adrian Păunescu – expoziţie de reviste, realizată de Com-
partimentul sală de lectură – periodice         – 5 nov. 
 

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului – expoziţie de carte, 
realizată la Filiala „Ion Şiugariu”        – 14 nov. 
 

Să nu-i uităm! – expoziţie de carte, realizată la Filiala „Traian” 
pentru a marca Ziua Internaţională a Scriitorilor Întemniţaţi 

– 15 nov. 
 

Un epic de nemaiatins: socio-psihologic, tragic şi omenesc, măreţ şi-
atât de simplu – 110 ani de la moartea scriitorului rus Lev 
Nicolaevici Tolstoi (1910) – vitrină de carte, realizată la Com-
partimentul „Multiculturalia”        – 20 nov. 
 

In Memoriam poetul rondelurilor – 100 de ani de la moartea poe-
tului, prozatorului şi dramaturgului Alexandru Macedonski 
(1920) – vitrină de carte, realizată de Compartimentul colecţii 
speciale           – 24 nov. 
 

Mircea Pop: Invitaţie la lectură – activitate realizată la Serviciul 
împrumut carte pentru copii şi tineret, în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „George Coşbuc”, cu ocazia împlinirii a 90 de ani 
de la naşterea poetului şi ziaristului băimărean Mircea Pop
            – 27 nov. 
  



69 CALENDAR  2020  CULTURAL  
 

 

 

DECEMBRIE 

 

1 dec. – Ziua Naţională a României 

1 dec. – Ziua Mondială de Combatere a SIDA 

1 dec. – 85 de ani de la naşterea regizorului, scenaristului şi 
actorului american Woody Allen (1935) 

2 dec. – 85 de ani de la naşterea poetului Nicolae Labiş 
(1935) 

2 dec. – 70 de ani de la moartea pianistului şi compozitoru-
lui Dinu Lipatti (1950) 

3 dec. – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 

3 dec. – 140 de ani de la naşterea generalului Ioan Dragalina 
(1880) 

4 dec. – 145 de ani de la naşterea poetului austriac Rainer 

Maria Rilke (1875) 

4 dec. – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar 
băimărean Constantin Corniţă (1945) 

4 dec. – 20 de ani de la moartea artistului plastic Horia Ber-

nea (2000) 

5 dec. – Ziua Internaţională a Voluntariatului 

5 dec. – 150 de ani de la moartea scriitorului francez Ale-

xandre Dumas-tatăl (1870) 

5 dec. – 95 de ani de la moartea scriitorului polonez Wła-

disław Stanisław Reymont (1925) 

5 dec. – 45 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar 
Dinu Pillat (1975) 
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5 dec. – 45 de ani de la moartea chimistei Raluca Ripan 
(1975), membru titular al Academiei Române 

6 dec. – 185 de ani de la naşterea medicului Nicolae Kalin-

deru (1835) 

7 dec. – 80 de ani de la naşterea scriitorului Sorin Titel 
(1935) 

8 dec. – Ziua Constituţiei României 

8 dec. – 155 de ani de la naşterea compozitorului finlandez 
Jean Sibelius (1865) 

8 dec. – 65 de ani de la naşterea chimistului Cristian Sorin 

Silvestru (1955), membru titular al Academiei Româ-
ne 

8 dec. – 40 de ani de la moartea muzicianului englez John 

Lennon (1980) 

10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 

10 dec. – 190 de ani de la naşterea poetei americane Emily 

Dickinson (1830) 

11 dec. – 210 ani de la naşterea poetului, dramaturgului şi 
prozatorului francez Alfred de Musset (1810) 

11 dec. – 65 de ani de la naşterea poetului maramureşean 
Dorel Macarie (1955) 

12 dec. – 125 de ani de la naşterea juristului şi omului politic 
maramureşean Ilie Lazăr (1895) 

12 dec. – 105 ani de la naşterea cântăreţului şi actorului ame-
rican Frank Sinatra (1915) 

12 dec. – 65 de ani de la naşterea cineastului băimărean Sorin 
Ilieşiu (1955) 

13 dec. – Ziua Tipografului Român 
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13 dec. – 120 ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului 
Ionel Perlea (1900) 

13 dec. – 65 de ani de la moartea fizicianului Alexandru Pro-

ca (1955) 

14 dec. – 125 de ani de la naşterea poetului francez Paul 

Éluard (1895) 

15 dec. – 345 de ani de la moartea pictorului olandez Johan-

nes Vermeer (1675) 

16 dec. – 250 de ani de la naşterea compozitorului german 
Ludwig van Beethoven (1770) 

16 dec. – 245 de ani de la naşterea scriitoarei engleze Jane 

Austen (1775) 

16 dec. – 55 de ani de la moartea scriitorului englez William 

Somerset Maugham (1965) 

17 dec. – 190 de ani de la moartea omului de stat venezuelean 
Simón Bolívar (1830) 

17 dec. – 35 de ani de la moartea esteticianului, istoricului 
literar şi psihologului Liviu Rusu (1985), membru 
post-mortem al Academiei Române 

18 dec. – Ziua Internaţională a Minorităţilor 

18 dec. – 105 ani de la naşterea scriitorului Vintilă Horia 
(1915) 

19 dec. – 105 ani de la moartea psihiatrului german Alois 
Alzheimer (1915) 

21 dec. – 80 de ani de la moartea scriitorului american F. 

Scott Fitzgerald (1940) 

22 dec. – 140 de ani de la moartea scriitoarei engleze George 

Eliot (1880) 
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22 dec. – 90 de ani de la moartea omului politic Vintilă I. C. 

Brătianu (1930), membru de onoare al Academiei 
Române 

23 dec. – 230 de ani de la naşterea orientalistului francez Jean 

François Champollion (1790) 

25 dec. – 160 de ani de la naşterea scriitorului maramureşean 
Palmer Kálmán (1860) 

26 dec. – 130 de ani de la moartea arheologului german Hein-

rich Schliemann (1890) 

27 dec. – 95 de ani de la moartea poetului rus Serghei Esenin 
(1925) 

27 dec. – 30 de ani de la moartea medicului veterinar mara-
mureşean Vasile Gheţie (1990), membru titular al 
Academiei Române 

28 dec. – 75 de ani de la moartea scriitorului american Theo-

dore Dreiser (1945) 

28 dec. – 70 de ani de la moartea diplomatului, juristului, 
bibliografului şi bibliofilului Constantin Karadja 
(1950), membru de onoare al Academiei Române 

28 dec. – 65 de ani de la naşterea poetei Magda Cârneci 
(1955) 

29 dec. – 195 de ani de la moartea pictorului francez Jacques-

Louis David (1825) 

29 dec. – 155 de ani de la naşterea scriitorului englez 
Rudyard Kipling (1865) 

29 dec. – 85 de ani de la moartea chimistului Ştefan Minovici 
(1935) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

Bucuria Crăciunului – complex de activităţi dedicate sărbători-
lor de iarnă, realizate de Serviciul împrumut carte pentru copii 
şi tineret        – 1-31 dec. 
 

Marea carte a Crăciunului – expoziţie de carte tematică, realizată 
la Serviciul împrumut carte pentru copii şi tineret       – 1-31 dec. 
 

Ziua Naţională a României – vitrină de carte, realizată de Servi-
ciul împrumut carte pentru adulţi           – 1 dec. 
 

1 Decembrie – desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului 
român – Ziua Naţională a României – expoziţie de carte, reali-
zată de Serviciul săli de lectură           – 1 dec. 
 

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

Dacă toate acestea fi-vor învăţate – 85 de ani de la naşterea poetu-
lui Nicolae Labiş – expoziţie de carte, realizată la Filiala „Ion 
Şiugariu”              – 2 dec. 
 

Cine a fost cel mai popular scriitor francez de romane istorice de 
aventuri din lume? Răspunsul (şi omul) nu poate fi decât unul – 150 
de ani de la moartea scriitorului francez Alexandre Dumas-
tatăl (1870) – vitrină de carte, realizată la Compartimentul 
„Multiculturalia”              – 5 dec. 
 

Ziua Internaţională a Voluntariatului – expoziţie de carte, realizată 
la Compartimentul Britannica şi American Corner         – 5 dec. 
 

210 ani de la naşterea poetului, dramaturgului şi prozatorului fran-
cez Alfred de Musset (1810) – vitrină de carte, realizată de Com-
partimentul colecţii speciale          – 11 dec. 
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Magia Crăciunului – expoziţie de carte, realizată de Serviciul 
săli de lectură            – 20 dec. 
 
Vine, vine Moş Crăciun! – vitrină de carte, realizată la Filiala 
„Ion Şiugariu”           – 21 dec. 
 
Tradiţii şi obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă – expoziţie de 
carte, realizată de Filiala „Nicolae Iorga”        – 22 dec. 
 
Colindăm... colindăm... iarna! – expoziţie de carte, realizată la Fi-
liala „Traian” pentru a marca Naşterea Domnului Iisus Cristos 

– 25 dec. 
  

Colecţia de medalii a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” 
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ATESTĂRI DOCUMENTARE 2020 

- localităţi maramureşene - 
 
1315 – Băiuţ (705 ani) 
1325 – Rohia, Suciul de Jos, Suciul de Sus (695 de ani) 
1345 – Sarasău (675 de ani) 
1355 – Ocna-Şugatag (665 de ani) 
1360 – Breb, Deseşti, Hărniceşti, Hoteni, Onceşti, Rona de Jos, 

Rona de Sus, Sat-Şugatag (660 de ani) 
1365 – Bocicoel, Borşa, Ieud, Moisei, Săliştea de Sus, Vişeul de 

Jos, Vişeul de Sus (655 de ani) 
1385 – Crăciuneşti, Dragomireşti (635 de ani) 
1390 – Vima Mare, Vima Mică (630 de ani) 
1405 – Arieşul de Pădure, Berinţa, Boiul Mare, Bozânta Mică, 

Cărpiniş, Coltău, Copalnic, Curtuiuşul Mic, Dăneşti, 
Dăneştii Chioarului, Făureşti, Pribileşti, Săcălăşeni, 
Sârbi (Budeşti), Tulghieş, Ulmeni, Văleni (615 ani) 

1410 – Stremţ (610 ani) 
1415 – Mara (605 ani) 
1430 – Poienile Izei (590 de ani) 
1455 – Cavnic (565 de ani) 
1475 – Băiţa de Sub Codru, Hideaga, Iadăra (545 de ani) 
1490 – Ilba, Tăuţii-Măgherăuş (530 de ani) 
1500 – Răzoare (520 de ani) 
1555 – Nistru, Posta (465 de ani) 
1570 – Brebeni (450 de ani) 
1630 – Cufoaia (390 de ani) 
1610 – Larga (410 ani) 
1770 – Izvoarele (250 de ani) 
1835 – Strâmbu-Băiuţ (185 de ani) 
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Cele mai vechi lucrări din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, 
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