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CALENDAR   2012   CULTURAL 3

 
 
 
  1 ian. - Ziua Mondială a Păcii 
  1 ian. - 580 de ani de la moartea domnitorului mol-

dovean Alexandru cel Bun (1432) 
  1 ian. - 115 ani de la naşterea medicului Ana Aslan 

(1897) 
  4 ian. - 135 de ani de la naşterea lingvistului şi filo-

logului Sextil Puşcariu (1877) 
  6 ian. - 600 de ani de la naşterea Ioanei d' Arc 

(1412) 
  6 ian. - 210 ani de la naşterea poetului şi proza-

torului Ion Heliade Rădulescu (1802) 
  6 ian. - 115 ani de la naşterea prozatorului Ionel 

Teodoreanu (1897) 
  6 ian. - 85 de ani de la naşterea baritonului David 

Ohanesian (1927) 
  8 ian. - 370 de ani de la moartea fizicianului şi 

astronomului italian Galileo Galilei (1642) 
14 ian. - 145 de ani de la moartea pictorului francez 

Jean Auguste Dominique Ingres (1867) 
14 ian. - 55 de ani de la moartea actorului american 

Humphrey Bogart (1957) 
15 ian. - 390 de ani de la naşterea dramaturgului, 

regizorului şi actorului francez Molière 
(1622) 
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15 ian. - 162 de ani de la naşterea poetului Mihai 
Eminescu (1850) 

15 ian. - 75 de ani de la moartea prozatorului Anton 
Holban (1937) 

21 ian. - 85 de ani de la naşterea eseistului, poetului 
şi traducătorului Petru Creţia (1927) 

22 ian. - 160 de ani de la naşterea preotului şi 
omului politic Vasile Lucaciu (1852) 

25 ian. - 385 de ani de la naşterea fizicianului şi chi-
mistului britanic Robert Boyle (1627) 

28 ian. - 125 de ani de la naşterea etnografului şi 
geografului Romulus Vuia (1887) 

30 ian. - 160 de ani de la naşterea marelui dramaturg 
şi prozator Ion Luca Caragiale (1852) 

30 ian. - 80 de ani de la naşterea prozatorului Dinu 
Săraru (1932) 

30 ian. - 65 de ani de la naşterea ziaristului şi 
poetului Dragomir Ignat (1947) 

31 ian. - 195 de ani de la naşterea revoluţionarului 
maramureşean Iosif Man (1817) 

31 ian. - 75 de ani de la naşterea prozatorului şi 
poetului Mircea Micu (1937) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Sextil Puşcariu” (135 de ani de la naşterea lingvis-

tului şi filologului) – vitrină de carte realizată de 
Secţia Colecţii Speciale  – 4 ian. 

„Ion Heliade Rădulescu” (210 ani de la naşterea 
poetului şi prozatorului) – expoziţie de carte 
realizată de Sala de Lectură – 6 ian. 

„Teatrul lui Molière” (390 de ani de la naşterea 
dramaturgului, regizorului şi actorului francez) 
– expoziţie de carte realizată de Secţia 
Multiculturală – 14 ian. 

„Dor de Eminescu” (162 de ani de la naşterea poetu-
lui)– complex de activităţi dedicate poetului 
„Mihai Eminescu” organizate de Secţia pentru 
Copii; - Vitrine de carte realizate de Sala de 
Lectură, Împrumut pt. Adulţi, Filiala „Ion 
Şiugariu” – 15 ian. 

„Anton Holban” (75 de ani de la moartea proza-
torului) - expoziţie de carte realizată de Sala de 
Lectură – 15 ian. 

„Dumbrava minunată” - vizionare de film pentru 
preşcolari – activitate organizată de Secţia pentru 
Copii în colaborare cu Grădiniţa Nr. 29 - 19 ian. 
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„Vasile Lucaciu, Leul din Şişeşti” – vitrină de carte 
realizată de Secţia Colecţii Speciale – 22 ian. 

„D’ale lui Caragiale” (160 de ani de la naşterea 
marelui dramaturg şi prozator)  
– vitrine de carte realizate de Filiala „Traian” şi 
Sala de Lectură – 30 ian. 
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  1 feb. - 100 de ani de la naşterea istoricului Vasile 

Netea (1912) 
  2 feb. - 130 de ani de la naşterea scriitorului irlan-

dez James Augustine Aloysius Joyce (1882) 
  2 feb. - 105 ani de la moartea chimistului rus 

Dmitri Ivanovici Mendeleev (1907) 
  2 feb. - 75 de ani de la naşterea actorului Paul 

Antoniu (1937) 
  2 feb. - 60 de ani de la naşterea poetului Mircea 

Petean (1952) 
  3 feb. - 210 ani de la naşterea generalului şi omului 

politic Gheorghe Magheru (1802) 
  4 feb. - 140 de ani de la naşterea pictorului Octav 

Băncilă (1872) 
  7 feb. - 235 de ani de la naşterea boierului cărturar 

Dinicu Golescu (1777) 
  7 feb. - 200 de ani de la naşterea scriitorului englez 

Charles Dickens (1812) 
  7 feb. - 80 de ani de la naşterea eseistului şi criti-

cului de artă Dan Hăulică (1932) 
  8 feb. - 80 de ani de la naşterea actorului Emanoil 

Petruţ (1932) 
10 feb. - 175 de ani de la moartea poetului rus 

Aleksandr Sergheevici Puşkin (1837) 



CALENDAR   2012   CULTURAL 8 

10 feb. - 110 ani de la naşterea prozatorului Anton 
Holban (1902) 

10 feb. - 80 de ani de la moartea prozatorului şi 
dramaturgului englez Edgar Wallace (1932) 

10 feb. - 70 de ani de la naşterea muzeografului şi 
etnografului Mihai Dăncuş (1942) 

11 feb. - 165 de ani de la naşterea inventatorului 
american Thomas Alva Edison (1847) 

11 feb. - 105 ani de la naşterea sociologului şi 
eseistului Traian Herseni (1907) 

12 feb. - 290 de ani de la naşterea episcopului 
Atanasie Rednic (1722) 

12 feb. - 150 de ani de la naşterea dramaturgului 
Alexandru Davila (1862) 

13 feb. - 135 de ani de la moartea actorului şi 
scriitorului Costache Caragiale (1877) 

15 feb. - 155 de ani de la moartea compozitorului rus 
Mihail Ivanovici Glinka (1857) 

17 feb. - 95 de ani de la naşterea cântăreţei Ioana 
Radu (1917) 

17 feb. - 65 de ani de la moartea scriitoarei Elena 
Văcărescu (1947) 

20 feb. - 85 de ani de la naşterea eseistului, matema-
ticianului şi academicianului Mircea Maliţa 
(1927) 

21 feb. - 335 de ani de la moartea filosofului olandez 
Benedict Spinoza (1677) 
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21 feb. - 160 de ani de la moartea scriitorului rus 
Nicolai Vasilievici Gogol (1852) 

22 feb. - 500 de ani de la moartea navigatorului 
italian Amerigo Vespucci (1512) 

22 feb. - 280 de ani de la naşterea preşedintelui 
american George Washington (1732) 

23 feb. - 100 de ani de la naşterea etnologului 
Romulus Vulcănescu (1912) 

24 feb. - Ziua Tricolorului Românesc 
24 feb. - 15 ani de la moartea compozitorului Ion 

Voicu (1997) 
25 feb. - 305 ani de la naşterea dramaturgului italian 

Carlo Goldoni (1707) 
25 feb. - 170 de ani de la naşterea prozatorului 

german Karl May (1842) 
25 feb. - 160 de ani de la moartea poetului irlandez 

Thomas Moore (1852) 
26 feb. - 210 ani de la naşterea scriitorului francez 

Victor Hugo (1802) 
27 feb. - 110 ani de la naşterea scriitorului american 

John Ernst Steinbeck (1902) 
27 feb. - 80 de ani de la naşterea actriţei americane 

Elizabeth Taylor (1932) 
29 feb. - 220 de ani de la naşterea compozitorului 

italian Gioacchino Rossini (1792) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Vasile Netea” (100 de ani de la naşterea istoricului) 

– vitrină de carte realizată de Secţia Colecţii Spe-
ciale – 1 feb. 

„James Joyce” - vitrină de carte realizată de Ameri-
can Corner – 2 feb. 

„Marile Speranţe ale lui Charles Dickens”  (200 de 
ani de la naşterea scriitorului)  
– vitrină de carte realizată de Filiala „Traian” – 7 feb.  
– vizionare de film la American Corner – 7 feb. 

„Poveştile Iernii” – dramatizare după povestea 
populară rusă „Fetiţa de zăpadă”; expoziţie de 
kirigami- activitate organizată de Secţia pentru 
Copii în colaborare cu Grădiniţa „Otilia Cazimir” 
– 8 feb. 

„Mihai Dăncuş” (70 de ani de la naşterea muzeo-
grafului şi etnografului) – expoziţie cu articole 
din revistele de cultură maramureşene realizată 
de Secţia Periodice – 10 feb. 

„Victor Hugo” (210 ani de la naşterea scriitorului 
francez) – expoziţie de carte organizată de Secţia 
Multiculturală şi Sala de Lectură – 26 feb. 
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  1 mar. - 80 de ani de la prima apariţie, la Sighet, a 

publicaţiei „Graiul Maramureşului” (1932) 
  4 mar. - 180 de ani de la moartea egiptologului 

francez Jean François Champollion (1832) 
  4 mar. - 35 de ani de la moartea scriitorului 

Alexandru Ivasiuc (1977) 
  5 mar. - 90 de ani de la moartea dascălului mara-

mureşean Elie Pop (1922) 
  6 mar. - 85 de ani de la naşterea scriitorului colum-

bian Gabriel Garcia Marquez (1927) 
  6 mar. - 55 de ani de la moartea filosofului, psiholo-

gului şi profesorului universitar Constantin 
Rădulescu-Motru (1957) 

  8 mar. - Ziua Internaţională a Femeii 
  9 mar. - 105 ani de la naşterea filosofului, prozato-

rului şi eseistului Mircea Eliade (1907) 
  9 mar. - 70 de ani de la naşterea actorului Ion 

Caramitru (1942) 
10 mar. - 156 de ani de la naşterea scriitorului Petre 

Dulfu (1856) 
16 mar. - 55 de ani de la moartea sculptorului 

Constantin Brâncuşi (1957) 
18 mar. - 170 de ani de la naşterea poetului şi 

eseistului francez Stéphane Mallarmé (1842) 
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18 mar. - 85 de ani de la naşterea profesorului şi 
folcloristului Dumitru Pop (1927) 

19 mar. - 95 de ani de la naşterea compozitorului şi 
pianistului Dinu Lipatti (1917) 

20 mar. - Ziua Francofoniei 
20 mar. - 285 de ani de la moartea fizicianului şi 

matematicianului englez Isaac Newton (1727) 
20 mar. - 135 de ani de la naşterea compozitorului şi 

folcloristului Tiberiu Brediceanu (1877) 
21 mar. - Ziua Internaţională a Poeziei 
21 mar. - 60 de ani de la naşterea poetului şi criti-

cului literar Ioan Moldovan (1952) 
21 mar. - 55 de ani de la naşterea scriitoarei Florica 

Bud (1957) 
22 mar. - Ziua Mondială a Apelor 
22 mar. - 180 de ani de la moartea scriitorului 

german Johann Wolfgang Goethe (1832) 
23 mar. - 170 de ani de la moartea scriitorului fran-

cez Stendhal (1842) 
23 mar. - 165 de ani de la naşterea istoricului A. D. 

Xenopol (1847) 
25 mar. - 70 de ani de la naşterea poetei Ana 

Blandiana (1942) 
26 mar. - 185 de ani de la moartea compozitorului 

german Ludwig van Beethoven (1827) 
26 mar. - 120 de ani de la moartea poetului american 

Walt Whitman (1892) 
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26 mar. - 75 de ani de la naşterea comentatorului 
sportiv Cristian Ţopescu (1937) 

27 mar. - Ziua Mondială a Teatrului 
27 mar. - 215 ani de la naşterea poetului, proza-

torului şi dramaturgului francez Alfred de 
Vigny (1797) 

31 mar. - 280 de ani de la naşterea compozitorului 
austriac Franz Joseph Haydn (1732) 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Graiul Maramureşului” (80 de ani de la prima 

apariţie a publicaţiei) – vitrină de carte realizată 
de Secţia Colecţii Speciale – 1 mar. 

„Fascinaţia Egiptului” (180 de ani de la moartea 
egiptologului francez Jean François Champo-
llion)  – vizionare de film - activitate realizată de 
Secţia Multiculturală – 4 mar. 

„În lumea lui Păcală” – activitate organizată de 
Filiala „N. Iorga” în colaborare cu Grădiniţa Nr. 9  
                                    – 5 mar. 

Ziua Internaţională a Femeii – vitrină de carte 
realizată de Filiala „Traian”şi Sala de Lectură – 8 mar. 

„Pe urmele adolescentului miop” (105 ani de la 
naşterea filosofului, prozatorului şi eseistului 
Mircea Eliade) – vitrină de carte realizată de 
Filiala „Ion Şiugariu” – 9 mar. 
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„Petre Dulfu” -  vitrină de carte realizată de Secţia 
Colecţii Speciale şi Sala de lectură – 10 mar. 

Ziua Francofoniei – acţiune organizată de Secţia 
Multiculturală în colaborare cu Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” – 20 mar. 

Ziua Internaţională a Poeziei - vitrină de carte rea-
lizată de Filiala „Traian” – 21 mar. 

  - concurs de poezie organizat de Sala de Lectură în 
colaborare cu C. N. „Emil Racoviţă” – 21 mar. 

„Poveştile Primăverii” – „Legenda ghiocelului”; 
„Ploaie pentru floarea cea mică”; scenetă; expo-
ziţie de pictură pe sticlă - activitate organizată de 
Secţia pentru Copii în colaborare cu Grădiniţa 
„Otilia Cazimir”  – 21 mar. 

„Florica Bud” - vitrină de carte realizată de Sala de 
Lectură – 21 mar. 

„Întâmplări din grădina copilăriei” (70 de ani de la 
naşterea poetei Ana Blandiana) – activitate 
organizată de Secţia pentru Copii – 25 mar. 

„L. van Beethoven” (185 de ani de la moartea com-
pozitorului german) – expoziţie de CD-uri reali-
zată de Secţia Multimedia – 26 mar. 

„Ziua Mondială a Teatrului” – spectacol de teatru 
organizat de Sala de Lectură în colaborare cu 
Teatrul Ararat – 27 mar. 
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  1 apr. - 50 de ani de la moartea pictorului Camil 

Ressu (1962) 
  1 apr. – 10 ani de la înfiinţarea Clubului epigra-

miştilor  „Spinul” (2002) 
  2 apr. - Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 
  2 apr. - 140 de ani de la moartea inventatorului 

american Samuel F. B. Morse (1872) 
  3 apr. - Ziua Jandarmeriei Române 
  3 apr. - 115 ani de la moartea compozitorului 

german Johannes Brahms (1897) 
  5 apr. - 80 de ani de la naşterea prozatorului Fănuş 

Neagu (1932) 
  6 apr. - 20 de ani de la moartea scriitorului ame-

rican de origine rusă Isaac Asimov (1992) 
  7 apr. - Ziua Mondială a Sănătăţii 
  8 apr. - 365 de ani de la moartea cronicarului mol-

dovean Grigore Ureche (1647) 
  8 apr. - 180 de ani de la naşterea medicului Carol 

Davila (1832) 
10 apr. - 80 de ani de la naşterea actorului franco-

egiptean Omar Sharif (1932) 
11 apr. - 105 ani de la moartea preotului şi folclo-

ristului Simeon Florea Marian (1907) 
11 apr. - 80 de ani de la naşterea poetului şi epi-
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gramistului Ioan Şiman (1932) 
11 apr. - 35 de ani de la moartea poetului francez 

Jacques Prévert (1977) 
14 apr. - 100 de ani de la scufundarea „Titanicului” 

(1912) 
15 apr. - 560 de ani de la moartea omului de ştiinţă 

Leonardo da Vinci (1452) 
15 apr. - 110 ani de la naşterea folcloristului şi omului 

de cultură Titus Bilţiu Dăncuş (1902) 
18 apr. - Ziua Mondială pentru Conservarea Monu-

mentelor 
19 apr. - 130 de ani de la moartea naturalistului 

englez Charles Darwin (1882) 
20 apr. - 110 ani de la naşterea istoricului Alexandru 

I. Filipaşcu (1902) 
21 apr. - 130 de ani de la moartea filosofului şi 

omului politic Vasile Conta (1882) 
22 apr. - Ziua Mondială a Pământului 
22 apr. - 305 ani de la naşterea prozatorului şi 

dramaturgului englez Henry Fielding (1707) 
23 apr. - Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de 

Autor. Ziua Bibliotecarilor din România 
26 apr. - 90 de ani de la naşterea poetului Ştefan 

Augustin Doinaş (1922) 
29 apr. - Ziua Mondială a Dansului 
29 apr. - 85 de ani de la naşterea istoricului culturii 

şi academicianului Virgil Cândea (1927) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
Săptămâna Cărţii pentru Copii – complex de 

activităţi realizate de Secţia pentru Copii – 2-6 apr. 

„Paradisul Cărţilor pentru Copii” – prezentare de 
noutăţi editoriale – 2 apr. 

„Vă invităm la teatru!” – prezentare scenetă - 
activitate realizată de Secţia pentru Copii în 
colaborare cu Grădiniţa cu P.P. Nr. 29 – 4 apr. 

„Fănuş Neagu - Frumoşii nebuni ai marilor oraşe” 
(80 de ani de la naşterea prozatorului) - vitrină de 
carte realizată de Secţia Împrumut pt. Adulţi şi Sala 
de Lectură – 5 apr. 

„Sărbătorile la români” (105 ani de la moartea 
preotului şi folcloristului Simeon Florea Marian)  
- activitate realizată de Secţia pentru Copii în 
colaborare cu Şcoala „Avram Iancu” -11 apr. 
- vitrină de carte realizată de Secţia Colecţii 
Speciale 
- expoziţie de carte şi concurs de referate , 
organizate de Sala de Lectură în colaborare cu 
Universitatea de Nord 

„Ziua Bibliotecarilor din România” – vitrină de 
carte realizată de Filiala „Traian” – 23 apr. 
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„De la Cartea de căpătâi la Biblioteca de suflet” – 
expoziţie de carte realizată de Sala de Lectură  
                                                                    – 23 apr. 

„Ziua Mondială a Pământului” - vitrină de carte 
realizată de Filiala „Traian” – 24 apr. 
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  1 mai - Ziua Internaţională a Muncii 
  1 mai - 100 de ani de la naşterea poetului Lucian 

Georgiu (1912) 
  1 mai - 50 de ani de la naşterea actriţei Maia 

Morgenstern (1962) 
  2 mai - 240 de ani de la naşterea poetului german 

Novalis (Friedrich Leopold von Harden-
berg) (1772) 

  2 mai - 155 de ani de la moartea poetului, drama-
turgului şi prozatorului francez Alfred de 
Musset (1857) 

  3 mai - Ziua Mondială a Libertăţii Presei 
  4 mai - 335 de ani de la moartea matematicianului 

englez Isaac Barrow (1677) 
  7 mai - 75 de ani de la moartea poetului George 

Topîrceanu (1937) 
  9 mai - Ziua Uniunii Europene 
10 mai - 135 de ani de la Proclamarea Indepen-

denţei de stat a României (1877) 
14 mai - 55 de ani de la moartea prozatorului, 

poetului şi dramaturgului Camil Petrescu 
(1957) 

15 mai - Ziua Internaţională a Familiei 
17 mai - Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 
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18 mai - Ziua Internaţională a Muzeelor 
19 mai - 250 de ani de la naşterea filosofului german 

Johann Gottlieb Fichte (1762) 
19 mai - 125 de ani de la naşterea sculptorului Ion 

Jalea (1887) 
21 mai - Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale 
22 mai - 55 de ani de la moartea poetului George 

Bacovia (1957) 
24 mai - 70 de ani de la naşterea poetului şi 

pictorului Daniel Mureşan (1942) 
28 mai - 105 ani de la moartea folcloristului Petru 

Bilţiu-Dăncuş (1907) 
31 mai - Ziua Mondială Fără Tutun 
31 mai - 125 de ani de la naşterea poetului şi eseis-

tului Saint-John Perse (1887) 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Poveştile Verii” – „Povestea fluturaşului”; „Scufiţa 

roşie”; „Hansel şi Grettel” - activitate realizată de 
Secţia pentru Copii în colaborare cu Grădiniţa 
„Otilia Cazimir” – 3 mai 

„Libertatea presei – un risc asumat?” – masă 
rotundă organizată de Secţia Împrumut pt. Adulţi 
în colaborare cu studenţi de la Universitatea de 
Nord, Secţia Jurnalism şi reprezentanţi ai presei 
băimărene – 3 mai 
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„George Topârceanu” (75 de ani de la moartea 
poetului)- vitrină de carte realizată de Sala de 
Lectură – 7 mai 

„George Topârceanu – Poezii de primăvară” – 
activitate organizată de Filiala ”N. Iorga” în 
colaborare cu Şcoala „N. Iorga” – 7 mai 

„Şi noi suntem europeni” - recital de poezie bilingv 
(român-englez) - activitate realizată de Secţia 
pentru Copii în colaborare cu Şcoala „Dimitrie 
Cantemir” – 9 mai 

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

„Un om între oameni – Camil Petrescu” (55 de ani 
de la moartea prozatorului, poetului şi drama-
turgului) -  vitrină de carte realizată de Filiala 
„Ion Şiugariu” şi Sala de Lectură– 14 mai 

„Micile nimicuri...lucruri de luat in serios” – 
expoziţie de creaţie şi prezentare scenete - 
activitate realizată de Secţia pentru Copii în 
colaborare cu Clubul Emagic – 28 mai 

„Ziua Mondială fără tutun” – expoziţie tematică 
organizată de Secţia Împrumut pt. Adulţi – 31 mai 
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  1 iun. - Ziua Internaţională a Copilului 
  2 iun. - Ziua Naţională a Italiei 
  2 iun. - 130 de ani de la naşterea mareşalului Ion 

Antonescu (1882) 
  2 iun. - 55 de ani de la naşterea scriitorului şi 

jurnalistului Octavian Butuza (1957) 
  3 iun. - 90 de ani de la moartea prozatorului Duiliu 

Zamfirescu (1922) 
  5 iun. - Ziua Internaţională a Mediului  
  8 iun. - 45 de ani de la moartea poetei Otilia 

Cazimir (1967) 
  9 iun. - 100 de ani de la moartea prozatorului şi 

dramaturgului Ion Luca Caragiale (1912) 
17 iun. - 80 de ani de la naşterea pictorului Sabin 

Bălaşa (1932) 
21 iun. - 485 de ani de la moartea prozatorului şi 

dramaturgului italian Niccolo Machiavelli 
(1527) 

22 iun. - 110 ani de la naşterea matematicianului 
Alexandru Ghica (1902) 

24 iun. - 320 de ani de la naşterea episcopului Ioan 
Inochentie Micu (1692) 

25 iun. - 15 ani de la moartea oceanologului francez 
Jacques Yves Cousteau (1997) 
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26 iun. - 85 de ani de la moartea istoricului Vasile 
Pârvan (1927) 

28 iun. - 435 de ani de la naşterea pictorului flamand 
Peter Paul Rubens (1577) 

28 iun. - 300 de ani de la naşterea romancierului şi 
filosofului francez Jean Jacques Rousseau 
(1712) 

28 iun. - 145 de ani de la naşterea scriitorului italian 
Luigi Pirandello (1867) 

28 iun. - 100 de ani de la naşterea dirijorului Sergiu 
Celibidache (1912) 

29 iun. - 175 de ani de la naşterea omului politic 
Petre Carp (1837) 

 
 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Comorile copilăriei” – complex de manifestări 

dedicate copiilor şi realizate de copii, festivitatea 
de premiere a concursului „Cel mai bun şi cel mai 
fidel cititor al Secţiei pentru Copii”, ediţia a XIX, în 
colaborare cu Şcoala „Avram Iancu” – 1 iun. 

Ziua Internaţională a Copilului – vitrină de carte 
realizată de Filiala „Traian” – 1 iun. 
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„Ion Antonescu” (130 de ani de la naşterea mareşa-
lului) – vitrină de carte realizată de Sala de Lectură  
                                                                – 2 iun. 

„Albumul cu poze al Otiliei Cazimir ” (45 de ani de 
la moartea poetei) – vitrină de carte  şi medalion 
literar organizate de Filiala „Ion Şiugariu” în 
colaborare cu Şcoala „I.L. Caragiale” – 8 iun. 

„În lumea versurilor Otiliei Cazimir” (45 de ani de 
la moartea poetei) – activitate organizată de Secţia 
pentru Copii în colaborare cu Şcoala „Avram 
Iancu” – 8 iun. 

„I.L. Caragiale” (100 de ani de la moartea prozato-
rului şi dramaturgului) - vitrină de carte realizată 
de Secţia Colecţii  Speciale – 9 iun. 

„Peter Paul Rubens” (435 de ani de la naşterea 
pictorului flamand) – expoziţie de albume de artă 
realizată de Sala de Lectură – 28 iun. 

Sergiu Celibidache (100 de ani de la naşterea 
dirijorului) – expoziţie de CD-uri realizată de 
Secţia Multimedia – 28 iun. 
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  2 iul. – 135 de ani de la naşterea scriitorului elve-

ţian Hermann Hesse (1877) 
  4 iul. – Ziua Naţională a Statelor Unite ale 

Americii 
  6 iul. – 50 de ani de la moartea scriitorului ameri-

can William Faulkner (1962) 
  8 iul. – 190 de ani de la moartea poetului englez 

Percy Bysshe Shelley (1822) 
14 iul. – Ziua Naţională a Franţei 
14 iul. – 45 de ani de la moartea poetului Tudor 

Arghezi (1967) 
16 iul. – 140 de ani de la naşterea poetului şi 

prozatorului Dimitrie Anghel (1872) 
18 iul. – 195 de ani de la moartea scriitoarei engleze 

Jane Austen (1817) 
20 iul. -  85 de ani de la moartea regelui Ferdinand 

Întregitorul (1927) 
21 iul. - 105 ani de la moartea pictorului român 

Nicolae Grigorescu (1907) 
22 iul. - 190 de ani de la naşterea naturalistului 

austriac Gregor Johann Mendel (1822) 
24 iul. - 210 ani de la naşterea dramaturgului şi 

romancierului francez Alexandre Dumas – 
tatăl (1802) 
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24 iul. – 35 de ani de la moartea poetului şi 
prozatorului Emil Botta (1977) 

27 iul. – 50 de ani de la moartea pictorului român 
Ion Ţuculescu (1962) 

29 iul. – Ziua Imnului Naţional al României 
29 iul. – 100 de ani de la naşterea scriitorului, 

publicistului şi criticului literar Nicolae 
Steinhardt (1912) 

29 iul. – 20 de ani de la moartea scriitoarei Lucia 
Demetrius (1992) 

 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„De la carte la film şi înapoi iarăşi la carte” – Zilele 

filmului pentru Copii – activitate organizată de 
Secţia pentru Copii  - 25 iun. – 06.iul. 

„Testamentul lui Tudor Arghezi” (45 de ani de la 
moartea poetului) – vitrină de carte realizată de 
Filiala „Traian”  şi Secţia Colecţii Speciale – 14 iul. 

„Vive la France” – Ziua Naţională a Franţei – 
expoziţie de carte realizată de Secţia 
Multiculturală – 14 iul. 

„Nicolae Grigorescu” (105 ani de la moartea 
pictorului) – expoziţie de albume realizată de Sala 
de Lectură – 21 iul. 
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„Între viaţă şi cărţi” (100 de ani de la naşterea  lui 
Nicolae Steinhardt) – vitrină de carte realizată de 
Filiala „Traian” – 29 iul. 

„Dăruind vei dobândi” (100 de ani de la naşterea  
lui Nicolae Steinhardt) – dezbateri pe marginea 
operei scriitorului – activitate organizată de Sala 
de Lectură în colaborare cu Universitatea de Nord  
                           – 29 iul. 
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  1 aug. - 60 de ani de la naşterea actorului, regizorului 

şi caricaturistului Horaţiu Mălăele (1952) 
  2 aug. - 90 de ani de la moartea inventatorului 

Alexander Graham Bell (1922) 
  4 aug. - 220 de ani de la naşterea poetului romantic 

englez Percy Bysshe Shelley (1792) 
  4 aug. - 70 de ani de la naşterea poetei şi traducă-

toarei Elisabeta Kirchmajer-Donca (1942) 
  5 aug. - 90 de ani de la naşterea prozatorului Marin 

Preda (1922) 
  5 aug. - 50 de ani de la moartea actriţei americane 

Marilyn Monroe (1962) 
  7 aug. - 70 de ani de la naşterea poetului şi folclo-

ristului Ion Bogdan (Dumitru Iuga) (1942) 
  9 aug. - 50 de ani de la moartea scriitorului elveţian 

Hermann Hesse (1962) 
  9 aug. - 15 ani de la moartea profesorului şi istori-

cului literar Eugen Todoran (1997) 
12 aug. - 185 de ani de la moartea poetului şi picto-

rului englez William Blake (1827) 
13 aug. - 95 de ani de la naşterea folcloristului 

Ovidiu Bîrlea (1917) 
14 aug. - 145 de ani de la naşterea scriitorului englez 

John Galsworthy (1867) 
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15 aug. - 135 de ani de la moartea primului scriitor 
maramureşean consacrat Artemiu Anderco 
(1877) 

15 aug. - Ziua Marinei Române 
16 aug. - 35 de ani de la moartea cântăreţului ame-

rican Elvis Presley (1977) 
17 aug. - 140 de ani de la naşterea inventatorului 

Traian Vuia (1872) 
19 aug. - 350 de ani de la moartea scriitorului Blaise 

Pascal (1662) 
19 aug. - 95 de ani de la moartea folcloristului Tit 

Bud (1917) 
20 aug. - 165 de ani de la naşterea scriitorului polo-

nez Boleslaw Prus (1847) 
20 aug. - 140 de ani de la moartea poetului Dimitrie 

Bolintineanu (1872) 
20 aug. - 120 de ani de la naşterea matematicianului 

Octav Onicescu (1892) 
21 aug. - 40 de ani de la moartea poetului Nichifor 

Crainic (1972) 
22 aug. - 95 de ani de la naşterea criticului şi 

istoricului literar Alexandru Piru (1917) 
25 aug. - 105 ani de la moartea  scriitorului Bogdan 

Petriceicu Hasdeu (1907) 
28 aug. - 95 de ani de la moartea scriitorului 

Calistrat Hogaş (1917) 
28 aug. - 95 de ani de la naşterea dramaturgului 
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Horia Lovinescu (1917) 
29 aug. - 380 de ani de la naşterea filosofului englez 

John Locke (1632) 
31 aug. - 145 de ani de la moartea poetului francez 

Charles Baudelaire (1867) 
31 aug. - 85 de ani de la naşterea poetului Dan 

Deşliu (1927) 
31 aug. - 15 ani de la moartea Prinţesei Diana (1997) 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Marin Preda: Cel mai iubit dintre pământeni”  

(90 de ani de la naştere) – vitrină de carte realiza-
tă de Filiala „Traian”  şi Sala de Lectură – 5 aug. 

„Ion Bogdan” (70 de ani de la naşterea poetului şi 
folcloristului) – expoziţie cu articole din 
publicaţiile de cultură maramureşene realizată de 
Secţia Periodice – 7 aug. 

„Ovidiu Bîrlea” (95 de ani de la naşterea 
folcloristului) – expoziţie de carte realizată de 
Sala de Lectură – 13 aug. 

„Tit Bud” (95 de ani de la moartea folcloristului) – 
vitrină de carte realizată de Secţia Colecţii Speciale  
                          – 19 aug. 
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„Alexandru Piru” (95 de ani de la naşterea criticului 
şi istoricului literar) - expoziţie de carte realizată 
de Sala de Lectură – 22  aug. 

„Incursiune în opera lui B. P. Hasdeu” (105 ani de la 
moartea  scriitorului) - vitrină de carte realizată 
de Filiala „Ion Şiugariu” – 25 aug. 
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  3 sep. - 125 ani de la moartea filologului şi ling-

vistului Timotei Cipariu (1887) 
  3 sep. - 105 ani de la naşterea prozatorului Pavel 

Dan  (1907) 
  6 sep. - 195 de ani de la naşterea omului politic, 

istoricului şi scriitorului Mihail Kogălni-
ceanu  (1817) 

  7 sep. - 145 de ani de la moartea mitropolitului 
Alexandru Şterca Şuluţiu (1867) 

  7 sep. - 110 ani de la naşterea criticului şi istoricului 
literar Şerban Cioculescu (1902) 

  8 sep. - 105 ani de la moartea omului de cultură şi 
publicistului Iosif Vulcan (1907)  

10 sep. - 140 de ani de la moartea patriotului Avram 
Iancu (1872) 

12 sep. - 130 de ani de la naşterea scriitorului Ion 
Agârbiceanu (1882) 

13 sep. - Ziua Pompierilor din România 
13 sep. - 420 de ani de la moartea scriitorului şi filo-

sofului francez Michel de Montaigne (1592) 
16 sep. - 35 de ani de la moartea cântăreţei Maria 

Callas (1977) 
19 sep. - Ziua Europeană a Patrimoniului 
19 sep. - 20 de ani de la moartea scriitoarei Cella 
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Serghi (1992) 
20 sep. - 75 de ani de la naşterea scriitorului Petre 

Got (1937) 
21 sep. - 180 de ani de la moartea poetului şi roman-

cierului scoţian Walter Scott (1832) 
21 sep. – 20 de ani de la moartea scriitorului Ion 

Băieşu (1992) 
27 sep. - 95 de ani de la moartea pictorului francez 

Edgar Degas (1917) 
28 sep. - 165 de ani de la naşterea compozitorului 

Gheorghe Dima (1847) 
28 sep. - 130 de ani de la naşterea istoricului Vasile 

Pârvan (1882) 
29 sep. - 110 ani de la moartea romancierului fran-

cez Émile Zola (1902) 
 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Mihail Kogălniceanu”  (195 de ani de la naşterea 

omului politic, istoricului şi scriitorului) - - 
expoziţie de carte realizată de Sala de Lectură – 6 
sept. 

„Iosif Vulcan” (105 ani de la moartea omului de 
cultură şi publicistului) – vitrină de carte realizată 
de Secţia Colecţii Speciale – 8 sept. 
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„Vremuri şi oameni” (130 de ani de la naşterea 
scriitorului Ion Agârbiceanu) – vitrine de carte 
realizate de Filiala „Traian” şi Filiala „Ion Şiugariu” 
– 12 sept. 

„Maria Callas” (35 de ani de la moartea cântăreţei) -  
expoziţie de CD-uri realizată de Secţia Multimedia 
– 16 sept. 

„Vasile Pârvan” (130 de ani de la naşterea istori-
cului) - vitrină de carte realizată de Secţia Colecţii 
Speciale – 28 sept. 

„Émile Zola” (110 ani de la moartea romancierului 
francez) - vitrină de carte realizată de Sala de 
Lectură – 29 sept. 
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  1 oct. - Ziua Internaţională a Muzicii 
  5 oct. - Ziua Mondială a Profesorilor 
  5 oct. - 110 ani de la naşterea poetului şi proza-

torului Zaharia Stancu (1902) 
  5 oct. - 70 de ani de la naşterea interpretei de mu-

zică populară Angela Buciu (1942) 
  6 oct. - 110 ani de la naşterea scriitorului şi filoso-

fului Petre Ţuţea (1902) 
  8 oct. - 105 ani de la naşterea dramaturgului şi 

romancierului Mihail Sebastian (1907) 
  9 oct. - Ziua Mondială a Poştei 
  9 oct. - 45 de ani de la moartea romancierului, ese-

istului şi istoricului francez André Maurois 
(1967) 

12 oct. - Ziua Hispanităţii 
12 oct. - 520 de ani de la descoperirea Americii 

(1492) 
15 oct. - 90 de ani de la încoronarea regelui 

Ferdinand (1922) 
16 oct. - 85 de ani de la naşterea scriitorului german 

Günter Grass (1927) 
23 oct. - 135 de ani de la moartea istoricului 

Alexandru Papiu Ilarian (1877) 
24 oct. - Ziua Naţiunilor Unite 
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24 oct. - 65 de ani de la naşterea poetului Ion Burnar 
(1947) 

25 oct. - Ziua Armatei Române 
28 oct. - 60 de ani de la moartea scriitorului şi filoso-

fului Mircea Vulcănescu (1952) 
31 oct. - 40 de ani de la moartea pedagogului şi pu-

blicistului Onisifor Ghibu (1972) 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Zaharia Stancu” (110 ani de la naşterea poetului şi 

prozatorului) - vitrină de carte realizată de Sala de 
Lectură – 5 oct. 

„Petre Ţuţea, Socrate al românilor” (110 ani de la 
naşterea scriitorului şi filosofului) - vitrină de carte 
realizată de Secţia Împrumut pt. Adulţi – 6 oct. 

520 de ani de la descoperirea Americii - vitrină de 
carte realizată de Filiala „Traian” – 12 oct. 

„Ziua Hispanităţii” – expoziţie de carte realizată de 
Secţia Multiculturală – 12 oct. 

„Alexandru Papiu Ilarian”  (135 de ani de la 
moartea istoricului) – vitrină de carte realizată de 
Secţia Colecţii Speciale – 23 oct. 

„Mircea Vulcănescu”  (60 de ani de la moartea 
scriitorului şi filosofului) – vitrină de carte reali-
zată de Sala de Lectură – 28 oct.  
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  1 nov. - Ziua Radiodifuziunii Române 
  1 nov. - 40 de ani de la moartea poetului şi eseis-

tului Ezra Pound (1972) 
  2 nov. - 140 de ani de la naşterea epigramistului 

Cincinat Pavelescu (1872) 
  7 nov. - Ziua Internaţională a Studenţilor 
13 nov. - 150 de ani de la naşterea omului politic 

Vasile Goldiş (1862) 
15 nov. - Ziua Internaţională a Scriitorilor Întem-

niţaţi 
15 nov. - 150 de ani de la naşterea scriitorului ger-

man Gerhart Hauptmann (1862) 
17 nov. - 95 de ani de la moartea sculptorului fran-

cez Auguste Rodin (1917) 
18 nov. - 105 ani de la naşterea profesorului şi fol-

cloristului Mihai Pop (1907) 
18 nov. - 90 de ani de la moartea romancierului, 

criticului şi esteticianului francez Marcel 
Proust (1922) 

19 nov. - 100 de ani de la naşterea omului de ştiinţă 
şi biologului George Emil Palade (1912) 

19 nov. - 65 de ani de la moartea omului de ştiinţă, 
biologului şi zoologului Emil Racoviţă 
(1947) 
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20 nov. - 105 ani de la naşterea poetului Mihai 
Beniuc (1907) 

24 nov. - 380 de ani de la naşterea gânditorului 
materialist Benedict Spinoza (1632) 

25 nov. - 40 de ani de la moartea omului de ştiinţă şi 
inventatorului Henri Coandă (1972) 

26 nov. - 100 de ani de la naşterea dramaturgului şi 
eseistului Eugen Ionescu (1912) 

27 nov. - 125 de ani de la moartea scriitorului Petre 
Ispirescu (1887) 

27 nov. - 40 de ani de la moartea scriitorului Victor 
Eftimiu (1972) 

28 nov. - 160 de ani de la naşterea publicistului şi 
scriitorului Teodor V. Păcăţian (1852) 

28 nov. - 100 de ani de la naşterea actorului Colea 
Răutu (1912) 

28 nov. - 90 de ani de la moartea preotului şi omului 
politic Vasile Lucaciu (1922) 

29 nov. - 160 de ani de la moartea istoricului şi 
scriitorului Nicolae Bălcescu (1852) 

30 nov. - 345 de ani de la naşterea scriitorului 
irlandez Jonathan Swift (1667) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 

 
„Mihai Pop” (105 ani de la naşterea profesorului şi 

folcloristului) – vitrină de carte realizată de Sala 
de Lectură – 18 nov. 

„Mihai Beniuc” (105 ani de la naşterea poetului) - 
vitrină de carte realizată de Sala de Lectură – 20 
nov. 

„Victor Eftimiu” (40 de ani de la moartea 
scriitorului) - vitrină de carte realizată de Secţia 
Colecţii Speciale – 27 nov. 

„Basmele Româneşti” – Petre Ispirescu – activitate 
organizată de Filiala „N. Iorga” în colaborare cu 
Grădiniţa Nr. 9 – 27 nov.  
 - medalion literar realizat de Filiala „Ion Şiugariu” 
în colaborare cu Şcoala „I.L. Caragiale” 

„Nicolae Bălcescu” (160 de ani de la moartea istori-
cului şi scriitorului) – expoziţie de carte realizată 
de Sala de Lectură – 29 nov. 
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  1 dec. - Ziua Naţională a României 
  1 dec. - 120 de ani de la naşterea prozatorului 

Cezar Petrescu (1892) 
  2 dec. - 100 de ani de la naşterea poetului 

Gheorghe Chivu (1912) 
  4 dec. - 25 de ani de la moartea filosofului 

Constantin Noica (1987) 
  8 dec. - Ziua Constituţiei României 
10 dec. - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 
10 dec. - 145 de ani de la naşterea biologului 

Grigore Antipa (1867) 
10 dec. - 110 ani de la naşterea istoricului literar şi 

bibliografului Dan Simonescu (1902) 
12 dec. - 50 de ani de la moartea poetului, prozato-

rului şi dramaturgului Felix Aderca (1962) 
13 dec. - 215 ani de la naşterea poetului german 

Heinrich Heine (1797) 
14 dec. - 50 de ani de la moartea geografului Simion 

Mehedinţi (1962) 
15 dec. - 210 ani de la naşterea matematicianului 

János Bolyai (1802) 
16 dec. - 115 ani de la moartea scriitorului francez 

Alphonse Daudet (1897) 
17 dec. - 100 de ani de la moartea matematicianului 
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şi pedagogului Spiru Haret (1912) 
17 dec. - 25 de ani de la moartea scriitoarei franco-

americane Marguerite Yourcenar (1987) 
25 dec. - 35 de ani de la moartea actorului şi regizo-

rului american Charles Chaplin (1977) 
26 dec. - 50 de ani de la moartea poetului şi drama-

turgului Radu Stanca (1962) 
27 dec. - 190 de ani de la naşterea savantului francez 

Louis Pasteur (1822) 
27 dec. - 15 ani de la moartea pictorului Corneliu 

Baba (1997) 
28 dec. - 75 de ani de la moartea compozitorului 

francez Maurice Ravel (1937) 
31 dec. - 135 de ani de la moartea pictorului francez 

Gustave Courbet (1877) 
 

ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
„Constantin Noica” (25 de ani de la moartea 

filosofului) – expoziţie de carte realizată de Sala 
de Lectură – 4 dec. 

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului – vitrină 
de carte realizată de Filiala „Traian” – 10 dec. 

„Dan Simonescu” (110 ani de la naşterea istoricului 
literar şi bibliografului) – vitrină de carte realizată 
de Secţia Colecţii Speciale – 10 dec. 
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Atestări documentare 2012 
- localităţi maramureşene- 

 
1327 – Baia Mare (685) 
1327 – Săsar (685) 
1352 – Bogdan Vodă (660) 
1357  - Baba (655) 
1387 – Berbeşti (625) 
1387 – Călineşti (625) 
1387 – Sălsig (625) 
1387 – Valea Stejarului (625) 
1387 – Vicea (625) 
1402 – Fereşti (610) 
1407 – Bârgău (605) 
1407 – Cicârlău (605) 
1412 – Năneşti (600) 
1467 – Peteritea (545) 
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