
.



 

 

 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PETRE DULFU” 

BAIA MARE 
Director: Prof. dr. Teodor ARDELEAN 

 
 
 
 
 
 
 

Selectarea datelor, a activităţilor profesionale şi a 
manifestărilor de popularizare a colecţiilor:  

Laviniu ARDELEAN şi Adina DOROLŢAN 

 

 

 

Copertă şi tehnoredactare: Alex. Ioan Roman 
Multiplicare şi legare: Adriana Brandlhofer



CALENDAR   2014   CULTURAL 
 

 

3

IANUARIE 
 

1 ian. – Ziua Mondială a Păcii 
1 ian. – 80 de ani de la naşterea actorului 

Gheorghe Dinică (1934) 
1 ian. – 75 de ani de la naşterea poetului Emil 

Brumaru (1939) 
4 ian. – 60 de ani de la moartea poetei Elena Farago 

(1954) 
 5 ian. – 105 ani de la naşterea principesei Ileana de 

România (1909) 
5 ian. – 65 de ani de la naşterea poetului, proza-

torului şi eseistului Leo Butnaru (1949) 
7 ian. – 70 de ani de la moartea omului de ştiinţă, 

geologului şi geografului Ion Simionescu 
(1944) 

8 ian. – 690 de ani de la moartea comerciantului şi 
călătorului italian Marco Polo (1324) 

8 ian. – 190 de ani de la naşterea scriitorului englez 
William Wilkie Collins (1824) 

9 ian. – 185 de ani de la naşterea dramaturgului 
englez Thomas William Robertson (1829) 

10 ian. – 215 ani de la naşterea cărturarului Petrache 
Poenaru (1799) 
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10 ian. – 145 de ani de la naşterea publicistului şi 

omului politic Valeriu Branişte (1869) 
10 ian. – 75 de ani de la moartea sopranei Hariclea 

Darclée (1939) 
13 ian. – 135 de ani de la naşterea omului de ştiinţă 

şi zoologului Ioan Borcea (1879) 
14 ian. – 80 de ani de la moartea medicului şi 

biologului Ioan Cantacuzino (1934) 
15 ian. – Ziua Culturii Naţionale 
15 ian. – 205 ani de la naşterea filosofului şi econo-

mistului francez Pierre Joseph Proudhon 
(1809) 

15 ian. – 164 de ani de la naşterea poetului Mihai 
Eminescu (1850) 

17 ian. – 90 de ani de la naşterea prozatorului Radu 
Theodoru (1924) 

17 ian. – 65 de ani de la naşterea scriitorului mara-
mureşean Mihai Nebeleac (1949) 

18 ian. – 325 de ani de la naşterea filosofului şi 
romancierului francez Charles–Louis Mon-
tesquieu (1689) 

19 ian. – 205 ani de la naşterea poetului şi 
nuvelistului american Edgar Allan Poe (1809) 

19 ian. – 175 de ani de la naşterea pictorului francez 
Paul Cézanne (1839) 



CALENDAR   2014   CULTURAL 
 

 

5

20 ian. – 30 de ani de la moartea actorului american de 
origine română Johnny Weissmuller (1984) 

21 ian. – 90 de ani de la moartea omului politic 
Vladimir Ilici Lenin (1924) 

22 ian. – 285 de ani de la naşterea poetului german 
Gotthold Ephraim Lessing (1729) 

22 ian. – 165 de ani de la naşterea scriitorului suedez 
August Strindberg (1849) 

23 ian. – 465 de ani de la moartea umanistului sas 
Ioan Honterus (1549) 

23 ian. – 25 de ani de la moartea pictorului spaniol 
Salvador Dali (1989) 

24 ian. – 65 de ani de la naşterea mitropolitului 
maramureşean Andrei Andreicuţ (1949) 

24 ian. – 165 de ani de la naşterea lui Gheorghe 
(Badea) Cârţan (1849) 

24 ian. – 125 de ani de la naşterea dramaturgului şi 
poetului Victor Eftimiu (1889) 

25 ian. – 170 de ani de la naşterea avocatului şi 
istoricului maramureşean Ioan Mihaly de 
Apşa (1844) 

25 ian. – 140 de ani de la naşterea scriitorului englez 
William Somerset Maugham (1874) 

27 ian. – Ziua Internaţională pentru Comemorarea 
Victimelor Holocaustului 
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27 ian. – 160 de ani de la naşterea magistratului şi 

omului de stat Alexandru Marghiloman 
(1854) 

28 ian. – 75 de ani de la moartea dramaturgului 
irlandez William Butler Yeats (1939) 

31 ian. – 70 de ani de la moartea scriitorului francez 
Jean Giraudoux (1944)  

 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 

Eu lucesc şi sar – 60 de ani de la moartea poetei Elena 
Farago – vitrină de carte realizată de Filiala „Ion 
Şiugariu”  – 4 ian. 

Între poveşti şi filmele Disney – vizionare filme Disney 
din colecţia bibliotecii şi prezentare de carte, 
activităţi organizate de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret în colaborare cu Grădiniţa 
Baia Sprie  – 7 ian. 

Eminescu şi copiii – moment aniversar şi prezentare 
de carte realizate de Filiala „Nicolae Iorga” în 
colaborare cu Grădiniţa nr. 9, grupa Step by step  
                                                                       – 14 ian. 

Dor de Eminescu– expoziţie de carte realizată de 
Serviciul Săli de lectură  – 15 ian. 
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Tezaur eminescian la colecţiile speciale – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Colecţii Speciale 
 – 15 ian. 

Vremea Luceafărului – 164 de ani de la naşterea poetului 
Mihai Eminescu – vitrină de carte realizată de 
Filiala „Traian”  – 15 ian. 

Dor de Eminescu – 164 de ani de la naşterea poetului – 
complex de activităţi dedicate marelui scriitor: 
expoziţie de desene, recital de poezie, expoziţii şi 
prezentări de carte, organizate de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret          – 15 ian. 

Radu Theodoru – 90 de ani de la naştere – expoziţie de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură – 17 ian. 

Edgar Allan Poe – 205 ani de la naştere – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Britannica şi 
American Corner   – 19 ian. 

Paul Cézanne – 175 de ani de la naştere – expoziţie de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură – 19 ian. 

Victor Eftimiu – 125 de ani de la naştere – expoziţie de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură – 24 ian. 

Înşir–te mărgărite – 125 de ani de la naşterea drama-
turgului şi poetului Victor Eftimiu – vitrine de carte  
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realizate de Filiala „Traian” şi Serviciul Împrumut 

carte pentru copii şi tineret                           – 24 ian. 
 
Ioan Mihaly de Apşa – 170 de ani de la naştere – vitrină 

de carte realizată de Serviciul Săli de lectură  
                                                                       – 25 ian. 

Plăcerile lecturii – 140 de ani de la naşterea scriitorului 
englez William Somerset Maugham – vitrină de 
carte realizată de Serviciul Împrumut carte pentru 
adulţi   – 25 ian. 

Lumea copilăriei în poezie – medalion literar Elena 
Farago, activitate realizată de Filiala „Nicolae 
Iorga” în colaborare cu Grădiniţa nr. 9, grupa mare    
                                                                      – 28 ian.  
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FEBRUARIE 
 
  1 feb. – 120 de ani de la naşterea pictorului Lucian 

Grigorescu (1894) 
1 feb. – 80 de ani de la naşterea scriitorului 

maramureşean Nicolae Breban (1934) 
2 feb. – 125 de ani de la naşterea omului de ştiinţă 

şi botanistului Traian Săvulescu (1889) 
2 feb. – 60 de ani de la moartea compozitorului şi 

pianistului Theodor Rogalski (1954) 
2 feb. – 50 de ani de la moartea dramaturgului şi 

romancierului Ion Marin Sadoveanu (1964) 
2 feb. – 5 ani de la moartea scriitorului, criticului şi 

istoricului literar Constantin Ciopraga (2009) 
3 feb. – 205 ani de la naşterea pianistului şi compo-

zitorului german Felix Mendelssohn–
Bartholdy (1809) 

3 feb. – 60 de ani de la moartea prozatorului Ionel 
Teodoreanu (1954) 

4 feb. – 165 de ani de la moartea poetului Costache 
Conachi (1849) 

4 feb. – 85 de ani de la naşterea pictorului 
Constantin Piliuţă (1929) 

4 feb. – 85 de ani de la naşterea pictorului 
maramureşean Traian Hrişcă (1929) 
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5 feb. – 155 de ani de la moartea prozatorului 

Alecu Russo (1859) 
5 feb. – 75 de ani de la moartea omului de ştiinţă şi 

matematicianului Gheorghe Ţiţeica (1939) 
9 feb. – 140 de ani de la moartea istoricului şi 

eseistului francez Jules Michelet (1874) 
10 feb. – 80 de ani de la moartea publicistului şi 

omului politic Vasile Goldiş (1934) 
11 feb. – 150 de ani de la naşterea preotului şi 

folcloristului maramureşean Emil Bran (1864) 
11 feb. – 65 de ani de la moartea scriitorului suedez 

Axel Munthe (1949) 
12 feb. – 210 ani de la moartea filosofului german 

Immanuel Kant (1804) 
12 feb. – 205 ani de la naşterea biologului englez 

Charles Darwin (1809) 
12 feb. – 205 ani de la naşterea omului politic 

american Abraham Lincoln (1809) 
12 feb. – 120 de ani de la naşterea poetei Otilia 

Cazimir (1894) 
14 feb. – 235 de ani de la moartea navigatorului şi 

exploratorului englez James Cook (1779) 
15 feb. – 450 de ani de la naşterea fizicianului şi 

astronomului italian Galileo Galilei (1564) 
15 feb. – 220 de ani de la naşterea mitropolitului 

Alexandru Sterca–Şuluţiu (1794) 
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15 feb. – 180 de ani de la naşterea istoricului şi 
scriitorului Vasile A. Urechia (1834) 

16 feb. – 75 de ani de la naşterea ziaristului mara-
mureşean Ion P. Pop (1939) 

17 feb. – 65 de ani de la naşterea economistului şi 
diplomatului maramureşean Ioan Mircea 
Pascu (1949) 

18 feb. – 450 de ani de la moartea artistului italian 
Michelangelo Buonarroti (1564) 

18 feb. – 155 de ani de la naşterea publicistului 
Corneliu Diaconovici (1859) 

20 feb. – 90 de ani de la naşterea prozatorului Eugen 
Barbu (1924) 

20 feb. – 60 de ani de la naşterea interpretului de 
muzică populară Grigore Leşe (1954) 

21 feb. – Ziua Internaţională a Limbii Moderne 
22 feb. – 75 de ani de la moartea matematicianului 

Gheorghe Ţiţeica (1939) 
23 feb. – 95 de ani de la moartea omului politic 

Gheorghe Pop de Băseşti (1919) 
24 feb. – Ziua Tricolorului Românesc 
24 feb. – 85 de ani de la naşterea actriţei Marga 

Barbu (1929) 
27 feb. – 55 de ani de la moartea botanistului Iuliu 

Prodan (1959) 
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28 feb. – 260 de ani de la naşterea istoricului şi 

filologului Gheorghe Şincai (1754) 
28 feb. – 145 de ani de la moartea poetului şi 

prozatorului Alphonse de Lamartine (1869) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Nicolae Breban – 80 de ani de la naştere – expoziţie de 

carte realizată de Serviciul Săli de lectură  
– 1 feb. 

Bunavestirea lui Nicolae Breban – 80 de ani de la 
naşterea scriitorului maramureşean – vitrină de 
carte realizată de Filiala „Traian”  – 1 feb. 

Constantin Ciopraga – 5 ani de la moarte – vitrină de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură  
                                                                   – 2 feb. 

Felix Mendelssohn–Bartholdy – 205 ani de la naştere – 
expoziţie de materiale audio–video realizată 
de Compartimentul Mediatecă  – 3 feb. 

Pe uliţa copilăriei… cu Ionel Teodoreanu – 60 de ani de 
la moartea prozatorului  – expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Împrumut carte pentru 
copii şi tineret  – 3 feb. 

Ionel Teodoreanu – 60 de ani de la moarte – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Colecţii 
Speciale   – 3 feb. 

Vasile Goldiş – 80 de ani de la moarte – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură   – 10 feb. 
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Abraham Lincoln – 205 ani de la naştere – vitrină de carte 

realizată de Compartimentul Britannica şi Ameri-
can Corner  – 12 feb. 

Baba Dochia – 120 de ani de la naşterea poetei Otilia 
Cazimir – recital de poezie realizat de Filiala 
„Ion Şiugariu în colaborare cu Şcoala Gimna-
zială „I.L. Caragiale”  – 12 feb. 

În lumea versurilor Otiliei Cazimir – 120 de ani de la 
naşterea poetei – medalion literar organizat de 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret   
                                                                 – 12 feb. 

Eugen Barbu – 90 de ani de la naştere – expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură  – 20 feb. 

Gheorghe Pop de Băseşti – 95 de ani de la moarte – 
vitrină de carte realizată de Serviciul Săli de 
lectură  – 23 feb. 

Gheorghe Şincai – promotor al culturii în Transilvania – 
vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Colecţii Speciale – 28 feb. 



CALENDAR   2014   CULTURAL 
 

 

15

MARTIE 
 

  2 mar. – 190 de ani de la naşterea compozitorului şi 
pianistului ceh Bedřich Smetana (1824) 

  4 mar. – 70 de ani de la naşterea poetului mara-
mureşean Vasile Igna (1944) 

  6 mar. – 170 de ani de la naşterea compozitorului 
rus Nikolai Rimski–Korsakov (1844) 

  6 mar. – 25 de ani de la moartea istoricului Vasile 
Netea (1989) 

  7 mar. – 740 de ani de la moartea teologului şi 
filosofului italian Toma de Aquino (1274) 

  8 mar. – Ziua Internaţională a Femeii 
  8 mar. – 145 de ani de la moartea compozitorului 

francez Hector Berlioz (1869) 
  9 mar. – 560 de ani de la naşterea navigatorului 

italian Amerigo Vespucci (1454) 
  9 mar. – 200 de ani de la naşterea poetului şi 

pictorului ucrainean Taras Şevcenko (1814) 
  9 mar. – 155 de ani de la naşterea mareşalului 

Alexandru Averescu (1859) 
  9 mar. – 70 de ani de la moartea biologului, 

zoologului, ecologului şi profesorului univer-
sitar Grigore Antipa (1944) 
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10 mar. – 135 de ani de la naşterea criticului şi 

istoricului literar Dumitru Caracostea (1879) 
11 mar. – 500 de ani de la moartea pictorului şi 

arhitectului italian Donato Bramante (1514) 
11 mar. – 470 de ani de la naşterea poetului italian 

Torquato Tasso (1544) 
12 mar. – 15 ani de la moartea compozitorului 

american Yehudi Menuhin (1999) 
14 mar. – 210 ani de la naşterea compozitorului 

austriac Johann Strauss–tatăl (1804)  
14 mar. – 160 de ani de la naşterea poetului, 

prozatorului şi dramaturgului Alexandru 
Macedonski (1854) 

14 mar. – 135 de ani de la naşterea fizicianului 
german Albert Einstein (1879) 

14 mar. – 95 de ani de la naşterea scriitorului, 
criticului literar şi omului politic Alexandru 
Paleologu (1919) 

14 mar. – 85 de ani de la naşterea actorului Iurie 
Darie (1929) 

15 mar. – 70 de ani de la naşterea preotului–poet 
Gheorghe Pop (1944) 

17 mar. – 195 de ani de la naşterea prozatorului 
Alecu Russo (1919) 

17 mar. – 130 de ani de la naşterea pictorului mara-
mureşean Andrei Mikola (1884) 
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17 mar. – 50 de ani de la moartea scriitorului 
Păstorel Teodoreanu (1964) 

18 mar. – 430 de ani de la moartea ţarului rus Ivan 
al IV–lea „cel Groaznic” (1584) 

18 mar. – 115 ani de la naşterea actorului Ion 
Finteşteanu (1899) 

19 mar. – 35 de ani de la moartea criticului şi 
istoricului literar Alexandru Dima (1979) 

19 mar. – 75 de ani de la naşterea scriitorului mara-
mureşean Iurii Pavliş ( 1939) 

20 mar. – Ziua Francofoniei 
20 mar. – Ziua Internaţională a Teatrului pentru 

Copii şi Tineret 
20 mar. – 80 de ani de la naşterea scriitorului mara-

mureşean Ioan Nistor Bud (1934) 
21 mar. – Ziua Internaţională a Poeziei 
22 mar. – Ziua Mondială a Apelor 
22 mar. – 415 ani de la naşterea pictorului flamand 

Anton van Dyck (1599) 
22 mar. – 95 de ani de la naşterea scriitorului şi 

medicului maramureşean Petru Ulian (1919) 
23 mar. – Ziua Mondială a Meteorologiei 
24 mar. – 520 de ani de la naşterea savantului 

german Georgius Agricola (1494) 
25 mar. – 60 de ani de la moartea scriitorului Emil 

Isac (1954) 



CALENDAR   2014   CULTURAL 

 

18 
 
27 mar. – Ziua Mondială a Teatrului 
28 mar. – 65 de ani de la naşterea profesorului şi 

omului de cultură maramureşean Dorel 
Todea (1949) 

28 mar. – 20 de ani de la moartea scriitorului Eugen 
Ionescu (1994) 

29 mar. – 65 de ani de la naşterea profesorului 
maramureşean Ion Petrovai (1949) 

30 mar. – 170 de ani de la naşterea poetului francez 
Paul Verlaine (1844) 

30 mar. – 25 de ani de la moartea monahului 
Nicolae Steinhardt (1989) 

 
 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Vasile Igna – 70 de ani de la naştere – vitrină de carte 

realizată de Serviciul Săli de lectură  
  – 4 mar. 
Vasile Netea – 25 de ani de la moarte – vitrină de carte 

realizată de Compartimentul Colecţii Speciale  
  – 6 mar. 
Ziua Internaţională a Femeii – expoziţie de carte 

realizată de Serviciul Săli de lectură şi Compar-
timentul Britannica şi American Corner – 8 mar. 
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Ziua Internaţională a Femeii – Femei celebre – expoziţie 
de carte realizată de Filiala „Traian”   – 8 mar. 

Mama mea e cea mai bună – activităţi dedicate Zilei 
Internaţionale a Femeii realizate de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret în 
colaborare cu instituţii de învăţământ preşcolar  

  – 8 mar. 
Taras Şevcenko – poetul naţional al Ucrainei – 200 de ani 

de la naştere – expoziţie de carte realizată de 
Serviciul Săli de lectură  – 9 mar. 

Eroii poveştilor lui Petre Dulfu prin ochii copiilor – 
expoziţie de desene, expoziţie şi prezentare 
de carte – activităţi organizate de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret  – 10 mar. 

Johann Strauss – tatăl – 210 ani de la naştere – 
expoziţie de materiale audio–video realizată 
de Compartimentul Mediatecă  – 14 mar. 

Alexandru Paleologu – 95 de ani de la naştere – 
expoziţie de carte realizată de Serviciul Săli de 
lectură  – 14 mar. 

Alecu Russo – 195 de ani de la naştere – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Colecţii Speciale  

  – 17 mar. 
Ioan Nistor Bud – 80 de ani de la naştere – vitrină de 

carte realizată de Serviciul Săli de lectură  
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  – 20 mar. 
 
 
 
Ziua Francofoniei – Le français, oui merci – expoziţie de 

carte în limba franceză dedicată copiilor, 
realizată de Serviciul Împrumut carte pentru 
copii şi tineret   – 20 mar. 

Ziua Francofoniei – Autori francofoni în colecţia Secţiei 
Multicultural – expoziţie de carte realizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru adulţi  

  – 20 mar. 
Ziua Internaţională a Poeziei – Cele mai frumoase 100 de 

poezii ale limbii române – expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Împrumut carte pentru 
copii şi tineret  – 21 mar. 

Teen poetry : a world of rhymes, ed. a II–a – activitate 
realizată de Compartimentul Britannica şi 
American Corner  – 21 mar. 

Ziua Mondială a Apelor – Apa, miracolul vieţii – expo-
ziţie de carte realizată de Serviciul Împrumut 
carte pentru copii şi tineret  – 22 mar. 

Ziua Mondială a Teatrului – expoziţie de carte reali-
zată de Serviciul Săli de lectură  – 27 mar. 
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Ziua Mondială a Teatrului – Toţi copiii pe scenă – expo-
ziţie de carte realizată de Serviciul Împrumut 
carte pentru copii şi tineret  – 27 mar. 

Eugen Ionescu – 20 de ani de la moarte – vitrină de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură  

  – 28 mar. 
Obiceiuri de primăvară – activitate organizată de 

Serviciul Împrumut carte pentru adulţi (invitat 
de onoare profesorul etnograf Pamfil Bilţiu)  

  – 28 mar. 
Dăruind vei dobândi – 25 de ani de la moartea monahului 

Nicolae Steinhardt – vitrină de carte realizată 
de Filiala „Ion Şiugariu”  – 30 mar. 
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APRILIE 
 
  2 apr. – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 
  2 apr. – 105 ani de la moartea Elenei Cuza (1909) 
  2 apr. – 40 de ani de la moartea omului politic 

francez Georges Pompidou (1974) 
  2 apr. – 75 de ani de la naşterea filosofului mara-

mureşean Adrian Dohotaru (1939) 
  3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române 
  3 apr. – 90 de ani de la naşterea actorului american 

Marlon Brando (1924) 
  3 apr. – 70 de ani de la moartea pictorului Octav 

Băncilă (1944) 
  4 apr. – 85 de ani de la moartea inginerului german 

Karl Benz (1929) 
  5 apr. – 220 de ani de la moartea omului politic 

francez Georges Jacques Danton (1794) 
  6 apr. – 35 de ani de la moartea folcloristului 

maramureşean Petre Lenghel–Izanu (1979) 
  6 apr. – 30 de ani de la moartea poetului Virgil 

Carianopol (1984) 
  7 apr. – Ziua Mondială a Sănătăţii 
  7 apr. – 80 de ani de la naşterea scriitorului mara-

mureşean Sever Iuliu Utan (1934) 
  7 apr. – 75 de ani de la naşterea regizorului ame-

rican Francis Ford Coppola (1939) 
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  9 apr. – Ziua limbii finlandeze 
  9 apr. – 360 de ani de la moartea domnitorului 

Matei Basarab (1654) 
10 apr. – 100 de ani de la naşterea poetei Maria 

Banuş (1914) 
11 apr. – 70 de ani de la moartea poetului, proza-

torului şi dramaturgului Ion Minulescu 
(1944) 

11 apr. – 50 de ani de la moartea matematicianului 
Alexandru Ghika (1964) 

12 apr. – Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmo-
nauticii 

14 apr. – 255 de ani de la moartea compozitorului 
german Georg Friedrich Händel (1759) 

15 apr. – 135 de ani de la naşterea lingvistului şi 
folcloristului Theodor Capidan (1879) 

15 apr. – 70 de ani de la naşterea scriitorului mara-
mureşean Valer Turcu–Iorga (1944) 

16 apr. – 170 de ani de la naşterea scriitorului 
francez Anatole France (1844) 

16 apr. – 135 de ani de la naşterea prozatorului Gala 
Galaction (1879) 

16 apr. – 125 de ani de la naşterea actorului şi 
regizorului american Charles Spencer 
Chaplin (1889) 
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17 apr. – 60 de ani de la moartea omului politic, 

economistului, sociologului si juristului 
Lucreţiu Pătrăşcanu (1954) 

18 apr. – Ziua Mondială pentru Conservarea 
Monumentelor 

19 apr. – 360 de ani de la moartea domnitorului 
Matei Basarab (1654) 

19 apr. – 190 de ani de la moartea poetului englez 
George Gordon Byron (1824) 

19 apr. – 160 de ani de la naşterea inginerului 
constructor, academicianului, ministrului şi 
pedagogului Anghel Saligny (1854) 

20 apr. – 125 de ani de la naşterea omului politic 
german Adolf Hitler (1889) 

21 apr. – 315 ani de la moartea poetului francez Jean 
Racine (1699) 

22 apr. – Ziua Mondială a Pământului 
22 apr. – 290 de ani de la naşterea filosofului german 

Immanuel Kant (1724) 
22 apr. – 120 de ani de la naşterea prozatorului, poetului 

şi dramaturgului Camil Petrescu (1894) 
22 apr. – 20 de ani de la moartea pictoriţei mara-

mureşene Lidia Agricola (1994) 
23 apr. – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de 

Autor. Ziua Bibliotecarilor din România 
23 apr. – Ziua Naţională a Angliei 
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23 apr. – 450 de ani de la naşterea dramaturgului 
englez William Shakespeare (1564) 

23 apr. – 155 de ani de la naşterea lingvistului şi 
folcloristului Lazăr Şăineanu (1859) 

23 apr. – 120 de ani de la naşterea prozatorului şi 
dramaturgului Gib Mihăescu (1894) 

25 apr. – 415 ani de la naşterea omului politic englez 
Oliver Cromwell (1599) 

25 apr. – 270 de ani de la moartea astronomului 
suedez Anders Celsius (1744) 

25 apr. – 140 de ani de la naşterea inginerului italian 
Guglielmo Marconi (1874) 

26 apr. – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
29 apr. – Ziua Mondială a Dansului 
30 apr. – 35 de ani de la moartea omului politic 

basarabean Pan Halippa (1979) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Ziua Umorului – „Umorul – un alt mod de a spune ceva 

serios” – activitate organizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru adulţi în colaborare cu 
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”  – 1 apr. 

Ziua Internaţională a cărţii pentru copii – prezentare 
de carte, noutăţi editoriale pentru preşcolari, 
activitate realizată de Filiala „Nicolae Iorga” în 
colaborare cu Grădiniţa nr. 9  – 1 apr. 

Săptămâna Cărţii pentru copii – ediţia a XII–a, 
complex de activităţi dedicate Zilei Interna-
ţionale a cărţii pentru copii : activităţi, expoziţii 
şi vitrine de carte tematice,  realizate de 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret   
                                                               – 1–5 apr. 

Ziua Mondială a Păsărilor – Descoperă păsările de lângă 
tine – scurtă prezentare a păsărilor de grădină 
şi parc – activitate realizată de Filiala „Traian” 
în colaborare cu Şcoala „Victor Babeş”şi Grupa 0 
a Şcolii „Dimitrie Cantemir”  – 1 apr. 

Ziua Jandarmeriei Române – vitrină de carte realizată 
de Serviciul Săli de lectură  – 3 apr. 
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Sever Iuliu Utan – 80 de ani de la naştere – vitrină de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură  
                                                                  – 7 apr. 

Ziua Mondială a Sănătăţii – expoziţie de publicaţii şi 
reviste realizată de Compartimentul Sală de 
lectură – Periodice  – 7 apr. 

World Health Day – expoziţie de publicaţii şi reviste 
realizată de Compartimentul Britannica şi 
American Corner – 7 apr. 

Ziua limbii finlandeze – vitrină de carte realizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru adulţi  – 9 apr. 

Şcoala altfel în bibliotecă – complex de activităţi 
(vizionări de filme, prezentări de carte, vizite) 
realizat de Serviciul Împrumut carte pentru copii 
şi tineret în colaborare cu unităţile de 
învăţământ din judeţ  – 7–11 apr. 

Ion Minulescu – 70 de ani de la moarte – vitrine de 
carte realizate de Serviciul Săli de lectură şi 
Compartimentul Colecţii Speciale – 11 apr. 
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Georg Friedrich Händel – 255 de ani de la moarte – 

expoziţie de materiale audio–video realizată 
de Compartimentul Mediatecă – 14 apr. 

Sărbătoarea Învierii – expoziţie de artă plastică 
dedicată Sărbătorii Pascale realizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret în 
colaborare cu instituţiile de învăţământ din 
judeţ  – 14-28 apr. 

Charles Spencer Chaplin – 125 de ani de la naştere – 
vizionare de film organizată de Comparti-
mentul Britannica şi American Corner  – 16 apr. 

Lord Byron – poetul romantic – vitrină de carte 
realizată de Compartimentul Colecţii Speciale   
                                                                – 19 apr. 

Ziua Mondiala a Pământului – Universul – un mare 
mister – concurs tematic realizat de Filiala 
„Nicolae Iorga” în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „Nicolae Iorga”  – 22 apr. 

Ziua Mondială a Pământului – Uzina Terra – expoziţie 
de carte realizată de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret  – 22 apr. 

Ziua Bibliotecarilor din România – expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură  – 23 apr. 
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Ziua Mondială a cărţii – „Să cunoaştem biblioteca” - 
activitate organizată de Serviciul Împrumut 
carte pentru adulţi în colaborare cu Colegiul 
Tehnic „Aurel Vlaicu”   – 23 apr. 

William Shakespeare – 450 de ani de la naştere – vitrină 
de carte realizată de Compartimentul Britannica 
şi American Corner  – 23 apr. 

Lebăda de pe Avon – 450 de ani de la naşterea drama-
turgului englez William Shakespeare –  vitrină de 
carte realizată de Filiala „Ion Şiugariu”   
                                                                – 23 apr. 
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MAI 
 
  1 mai – Ziua Internaţională a Muncii 
  1 mai – 155 de ani de la naşterea filologului şi 

istoricului Alexandru Philippide (1859) 
  1 mai – 110 ani de la moartea compozitorului ceh 

Antonin Dvořák (1904) 
  1 mai – 80 de ani de la moartea criticului literar 

Paul Zarifopol (1934) 
  1 mai – 70 de ani de la naşterea muzeografei mara-

mureşene Viorica Ursu (1944) 
  2 mai – 495 de ani de la moartea pictorului, 

sculptorului, arhitectului şi omului de ştiinţă 
italian Leonardo da Vinci (1519) 

  3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei 
  3 mai – 545 de ani de la naşterea scriitorului, 

istoricului şi omului politic italian Niccolò 
Machiavelli (1469) 

  4 mai – 95 de ani de la naşterea actriţei americane 
Audrey Hepburn (1929) 

  4 mai – 75 de ani de la naşterea scriitorului 
israelian Amos Oz (1939) 

  5 mai – 110 ani de la moartea scriitorului maghiar 
Jókai Mór (1904) 
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  6 mai – 155 de ani de la moartea naturalistului şi 
geografului german Alexander von Hum-
boldt  (1859) 

  8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii 
  8 mai – 90 de ani de la naşterea scriitorului Petru 

Dumitriu (1924) 
  9 mai – Ziua Independenţei României 
  9 mai – Ziua Uniunii Europene 
  9 mai – 75 de ani de la naşterea tenismanului Ion 

Ţiriac (1939)  
10 mai – 185 de ani de la moartea fizicianului şi 

medicului Thomas Young (1829) 
10 mai – 115 ani de la naşterea actorului, dansatorului 

şi cântăreţului american Fred Astaire (1899) 
11 mai – 165 de ani de la moartea istoricului, gândi-

torului şi profesorului sas Stephan Ludwig 
Roth (1849) 

11 mai – 110 ani de la naşterea pictorului spaniol 
Salvador Dalí (1904) 

11 mai – 80 de ani de la moartea lingvistului şi 
folcloristului Lazăr Şăineanu (1934) 

13 mai – 55 de ani de la moartea juristului şi 
academicianului Emil Haţieganu (1959) 

13 mai – 45 de ani de la moartea învăţătorului, 
folcloristului şi preotului maramureşean Ion 
Bârlea (1969) 
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14 mai – 160 de ani de la naşterea inginerului 

Anghel Saligny (1854) 
15 mai – Ziua Internaţionala a Familiilor 
15 mai – Ziua Latinităţii 
15 mai – 155 de ani de la naşterea fizicianului şi 

chimistului francez Pierre Curie (1859) 
15 mai – 110 ani de la naşterea scriitorului mara-

mureşean Aurel Buteanu (1904) 
16 mai – 150 de ani de la moartea gânditorului, 

istoricului şi omului politic Simion Bărnuţiu 
(1864) 

17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 
17 mai – 110 ani de la naşterea actorului francez 

Jean Gabin (1904) 
17 mai – 75 de ani de la naşterea poetului şi ziaris-

tului maramureşean Vasile Radu Ghenceanu 
(1939) 

18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor 
18 mai – 215 ani de la moartea dramaturgului 

francez Pierre–Augustin Caron de Beau-
marchais (1799) 

20 mai – 215 ani de la naşterea romancierului 
francez Honoré de Balzac (1799) 

20 mai – 100 de ani de la naşterea omului politic 
Corneliu Coposu (1914) 
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20 mai – 65 de ani de la naşterea scriitorului mara-
mureşean Ion Boloş (1949) 

21 mai – Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale 
21 mai – 50 de ani de la moartea esteticianului, 

criticului şi istoricului literar Tudor Vianu 
(1964) 

22 mai – 75 de ani de la naşterea istoricului Răzvan 
Theodorescu (1939) 

24 mai – 450 de ani de la moartea reformatorului 
religios francez Jean Calvin (1564) 

25 mai – 30 de ani de la moartea scriitoarei 
Henriette Yvone Stahl (1984) 

26 mai – 20 de ani de la moartea poetului mara-
mureşean Tiberiu Utan (1994) 

29 mai – 685 de ani de la prima menţiune docu-
mentară a Băii Mari (1329) 

30 mai – 270 de ani de la moartea poetului englez 
Alexander Pope (1744) 

31 mai – Ziua Mondială a Luptei Împotriva 
Fumatului 

31 mai – 420 de ani de la moartea pictorului italian 
Tintoretto (1594) 

31 mai – 205 ani de la moartea compozitorului 
austriac Joseph Haydn (1809) 

31 mai – 195 de ani de la naşterea poetului american 
Walt Whitman (1819)  
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Ziua Mondială a Libertăţii Presei – expoziţie de publi-

caţii si reviste realizată de Compartimentul Sală 
de lectură –  Periodice  – 3 mai 

„Jókai Mór – 110 ani de la moarte” – vitrină de carte 
realizată de Secţia Colecţii Speciale  – 5 mai 

Un „Om de aur” al literaturii maghiare –  110 ani de la 
moartea scriitorului maghiar Jókai Mór – expo-
ziţie de carte realizată de Serviciul Împrumut 
carte pentru adulţi  – 5 mai 

Jocul de–a culoarea – activitate realizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret în 
colaborare cu Grădiniţa nr. 2 Baia Sprie – 6 mai 

Ziua Uniunii Europene – expoziţii de carte realizate 
de Serviciul Săli de lectură  şi Filiala „Traian” 

  – 9 mai 
Ziua Uniunii Europene –  O Europă de descoperit – 

expoziţie de carte realizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru copii şi tineret  – 9 mai 

Ion Bârlea – 45 de ani de la moarte – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură   – 13 mai 
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Vasile Radu Ghenceanu – 75 de ani de la naştere – 
vitrină de carte realizată de Serviciul Săli de 
lectură  – 17 mai 

International Museum Day – expoziţie de carte 
realizată de Compartimentul Britannica şi 
American Corner – 18 mai 

Honoré de Balzac – romancierul vizionar – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Colecţii 
Speciale   – 20 mai 

Ion Boloş –  65 de ani de la naştere – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură   – 20 mai 

Tudor Vianu – 50 de ani de la moarte – expoziţie de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură   

  – 21 mai 
Baia Mare – 685 de ani de la prima menţiune docu-

mentară – expoziţie de carte realizată de 
Serviciul Săli de lectură    – 29 mai 

Ziua Internaţională a Copilului –  Copilăria – o lume 
dintr–o altă lume – complex de activităţi dedi-
cate copiilor şi realizate de copii, festivitatea 
de premiere a concursurilor „Cel mai bun citi-
tor” şi „Cel mai fidel cititor al Secţiei pentru 
copii”, ediţia a XXI-a – activităţi realizate de  
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Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret   
                                                                – 30 mai 

Joseph Haydn – 205 ani de la moarte – expoziţie de 
materiale audio–video realizată de Compar-
timentul Mediatecă  – 31 mai  

Walt Whitman – 195 de ani de la naştere – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Britannica şi 
American Corner  – 31 mai 
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IUNIE 
 
  1 iun. – Ziua Internaţională a Copilului 
  1 iun. – 210 ani de la naşterea compozitorului rus 

Mihail Ivanovici Glinka (1804) 
  2 iun. –  Ziua Naţională a Italiei 
  2 iun. – 110 ani de la naşterea actorului american 

de origine română Johnny Weissmuller 
(1904) 

  2 iun. – 50 de ani de la moartea criticului şi 
istoricului literar Dumitru Caracostea (1964) 

  3 iun. – 90 de ani de la moartea scriitorului ceh 
Franz Kafka (1924) 

  5 iun. – Ziua Internaţională a Mediului 
  5 iun. – 235 de ani de la naşterea pedagogului 

Gheorghe Lazăr (1779) 
  5 iun. – 155 de ani de la naşterea actorului 

Constantin Nottara (1859) 
  5 iun. – 10 ani de la moartea omului politic 

american Ronald Reagan (2004) 
  6 iun. – 415 ani de la naşterea pictorului spaniol 

Diego Velázquez (1599) 
  6 iun. – 215 ani de la naşterea poetului rus 

Aleksandr Puşkin (1799) 
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  6 iun. – 120 de ani de la naşterea compozitorului 

Sabin Drăgoi (1894) 
  6 iun. – 100 de ani de la naşterea poetului mara-

mureşean Ion Şiugariu (1914) 
  9 iun. – 75 de ani de la naşterea ziaristului şi scrii-

torului maramureşean Ştefan Bellu (1939) 
10 iun. – 195 de ani de la naşterea pictorului francez 

Gustave Courbet (1819) 
10 iun. – 35 de ani de la moartea dramaturgului 

Aurel Baranga (1979) 
10 iun. – 10 ani de la moartea muzicianului Ray 

Charles (2004) 
11 iun. – 150 de ani de la naşterea compozitorului 

austriac Richard Strauss (1864) 
12 iun. – Ziua Naţională a Rusiei 
15 iun. – 125 de ani de la moartea poetului Mihai 

Eminescu (1889) 
15 iun. – 85 de ani de la moartea matematicianului 

Traian Lalescu (1929) 
16 iun. – 75 de ani de la naşterea artistului plastic 

maramureşean Nicolae Apostol (1939) 
19 iun. – 115 ani de la naşterea prozatorului, criti-

cului şi istoricului literar George Călinescu 
(1899) 
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23 iun. – 180 de ani de la naşterea scriitorului 
Alexandru Odobescu (1894) 

23 iun. – 105 ani de la naşterea folcloristului, criti-
cului şi istoricului literar Ovidiu Papadima 
(1909) 

25 iun. – 120 de ani de la naşterea omului de ştiinţă 
Hermann Oberth (1894) 

25 iun. – 5 ani de la moartea cântăreţului american 
Michael Jackson (2009) 

27 iun. – 440 de ani de la moartea pictorului şi 
arhitectului italian Giorgio Vasari (1574) 

28 iun. – 100 de ani de la izbucnirea Primului 
Război Mondial (1914) 

28 iun. – 70 de ani de la naşterea poetului şi proza-
torului maramureşean Dumitru Fânăţeanu 
(1944) 

29 iun. – 195 de ani de la naşterea istoricului şi 
scriitorului Nicolae Bălcescu (1819) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Ziua Internaţională a Copilului – prezentare de carte 

în format 3D realizată de Filiala „Traian” în 
colaborare cu Grupa 0 a Şcolii „Dimitrie 
Cantemir”  – 1 iun. 

Dumitru Caracostea – 50 de ani de la moarte – 
vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Colecţii Speciale  – 2 iun. 

Ziua Internaţională a Mediului – expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură  – 5 iun. 

Ziua Internaţională a Mediului – Un mediu curat, o 
viaţă sănătoasă – activitate organizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru adulţi  – 5 iun. 

Ronald Regan – 10 ani de la moarte – expoziţie de carte 
realizată de Compartimentul Britannica şi 
American Corner  – 5 iun. 

Ion Şiugariu  – 100 de ani de la naştere –  vitrină de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură   
                                                                  – 6 iun. 

Deasupra satului a răsărit o stea... – 100 de ani de la naş-
terea poetului maramureşean Ion Şiugariu – acti-
vitate realizată de Filiala „Ion Şiugariu” în 
colaborare cu Şcoala Gimnazială „I. L. 
Caragiale”  – 6 iun. 
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Ştefan Bellu – 75 de ani de la naştere – expoziţie de 
publicaţii realizată de Compartimentul Sală de 
lectură – Periodice  – 9 iun. 

Miracolul eminescian – 125 de ani de la moartea poetului 
M. Eminescu – vitrină de carte realizată de  
Compartimentul Colecţii Speciale  – 15 iun. 

Trecut–au anii – 125 de ani de la moartea poetului 
Mihai Eminescu – vitrină de carte realizată de 
Filiala „Ion Şigariu”  – 15 iun. 

George Călinescu – 115 ani de la naştere – expoziţie de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură   

  – 19 iun. 
De la carte la film şi înapoi iarăşi la carte – Zilele 

filmului pentru copii, ediţia a X-a – proiecţii de 
filme şi prezentări de carte – activităţi 
realizate de Serviciul Împrumut carte pentru 
copii şi tineret   
                                                      – 23 iun.-4 iul. 

100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial – 
expoziţie de carte realizată de Serviciul Săli de 
lectură   – 28 iun. 
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IULIE 
  1 iul. – Ziua Naţională a Canadei  
  1 iul. – 210 ani de la naşterea scriitoarei franceze 

George Sand (1804) 
  1 iul. – 65 de ani de la naşterea prozatorului 

maramureşean Ştefan Jurcă (1949) 
  2 iul. – 510 ani de la moartea domnitorului Ştefan 

cel Mare (1504) 
  2 iul. – 300 de ani de la naşterea compozitorului 

german Christoph Gluck (1714) 
  2 iul. – 100 de ani de la moartea scriitorului Emil 

Gârleanu (1914) 
  4 iul. – Ziua Naţională a Statelor Unite 
  4 iul. – 80 de ani de la moartea chimistei polonezo–

franceze Marie Curie (1934) 
  5 iul. – 125 de ani de la naşterea poetului, roman-

cierului, dramaturgului, cineastului şi picto-
rului francez Jean Cocteau (1889) 

  6 iul. – 50 de ani de la moartea poetului şi 
prozatorului Ion Vinea (1964) 

  7 iul. – 130 de ani de la naşterea scriitorului 
german Lion Feuchtwanger (1884) 

  9 iul. – 100 de ani de la naşterea pictoriţei mara-
mureşene Lidia Agricola (1914)  

10 iul. – 505 ani de la naşterea reformatorului reli-
gios Jean Calvin (1509) 
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10 iul. – 120 de ani de la naşterea scriitorului Al. O. 
Teodoreanu (1894) 

11 iul. – 40 de ani de la moartea scriitorului suedez 
Pär Lagerkvist (1974) 

11 iul. – 25 de ani de la moartea actorului şi regizo-
rului britanic Laurence Olivier (1989) 

12 iul. – 130 de ani de la naşterea pictorului şi sculp-
torului italian Amedeo Modigliani (1884) 

12 iul. – 110 ani de la naşterea poetului chilian Pablo 
Neruda (1904) 

12 iul. – 15 ani de la moartea scriitorului Mircea 
Nedelciu (1999) 

12 iul. – 10 ani de la moartea lingvistei Mioara 
Avram (2004) 

13 iul. – 60 de ani de la naşterea scriitorului Valeriu 
Sabău (1954) 

14 iul. – Ziua Naţională a Franţei 
14 iul. – 75 de ani de la naşterea etnologului mara-

mureşean Pamfil Bilţiu (1939) 
14 iul. – 15 ani de la moartea poetei Maria Banuş 

(1999) 
17 iul. – 65 de la naşterea profesorului maramure-

şean Adrian Istrate (1949) 
20 iul. – Ziua Aviaţiei Române 
20 iul. – Ziua Mondială a Şahului 
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20 iul. – 710 ani de la naşterea poetului italian 

Francesco Petrarca (1304) 
21 iul. – 115 ani de la naşterea scriitorului american 

Ernest Hemingway (1899) 
25 iul. – 50 de ani de la moartea sculptorului Cornel 

Medrea (1964) 
26 iul. – 75 de ani de la naşterea poetului Cezar 

Baltag (1939) 
27 iul. – 190 de ani de la naşterea romancierului şi 

dramaturgului francez Alexandre Dumas–
fiul (1824) 

27 iul. – 170 de ani de la moartea fizicianului şi 
chimistului englez John Dalton (1844) 

28 iul. – 210 ani de la naşterea filosofului german 
Ludwig Feuerbach (1804) 

28 iul. – 160 de ani de la naşterea medicului şi 
bacteriologului Victor Babeş (1854) 

29 iul. – Ziua Imnului Naţional al României 
31 iul. – 230 de ani de la moartea filosofului, eseis-

tului, romancierului şi dramaturgului francez 
Denis Diderot (1784) 

31 iul. – 100 de ani de la naşterea actorului francez 
Louis de Funès (1914) 

31 iul. – 70 de ani de la moartea scriitorului francez 
Antoine de Saint–Exupéry (1944) 
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ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Din lumea celor care nu cuvântă – 100 de ani de la 

moartea scriitorului Emil Gârleanu – vitrină de 
carte realizată de Filiala „Ion Şiugariu” – 2 iul. 

În lumea necuvântătoarelor – 100 de ani de la moartea 
scriitorului – vitrină de carte realizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret   
                                                                   – 2 iul. 

Independence Day – expoziţie de carte realizată de 
Compartimentul Britannica şi American Corner   
                                                                    – 4 iul. 

Ion Vinea – 50 de ani de la moarte – expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură    – 6 iul. 

Călătorim cu cartea prin ţările lumii – expoziţie de 
enciclopedii, ghiduri, atlase şi ilustrate reali-
zată de Serviciul Împrumut carte pentru copii şi 
tineret  – 7 iul.-15 aug. 

Mioara Avram – 10 ani de la moarte – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură   – 12 iul. 
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Ziua Naţională a Franţei – expoziţie de carte realizată 

de Serviciul Săli de lectură   – 14 iul. 
Ziua Naţională a Franţei – C'est ça la France – vitrină 

de carte cu cele mai frumoase imagini din 
Franţa realizată de Serviciul Împrumut carte 
pentru adulţi  – 14 iul. 

Ziua Aviaţiei Române – vitrină de carte realizată de 
Serviciul Săli de lectură  – 20 iul. 

Ziua Mondială a Şahului – Concurs de Şah realizată de 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret în 
colaborare cu Clubul se Şah al Municipiului 
Baia Mare  

Ernest Hemingway – 115 ani de la naştere – expoziţie 
de carte realizată de Compartimentul Britannica 
şi American Corner                                 – 21 iul. 

Cornel Medrea – 50 de ani de la moarte – vitrină de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură    
                                                                 – 25 iul. 

Victor Babeş – fondatorul şcolii româneşti de micro-
biologie – vitrină de carte realizată de  Compar-
timentul Colecţii Speciale  – 28 iul. 

Ziua Imnului Naţional al României – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură  – 29 iul. 
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AUGUST 
  1 aug. – 195 de ani de la naşterea scriitorului 

american Herman Melville (1819) 
   3 aug. – 125 de ani de la naşterea poetei Veronica 

Micle (1889) 
  4 aug. – 155 de ani de la naşterea scriitorului nor-

vegian Knut Hamsun (1859) 
10 aug. – 130 de ani de la naşterea scriitorului Panait 

Istrati (1884) 
10 aug. – 85 de ani de la naşterea actriţei Tamara 

Buciuceanu (1929) 
12 aug. – Ziua Internaţională a Tineretului 
13 aug. –  115 ani de la naşterea regizorului britanic 

Sir Alfred Hitchcock (1899) 
15 aug. – Ziua Presei 
15 aug. – 300 de ani de la decapitarea Domnului 

Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu şi a 
fiilor săi Constantin, Ştefan, Radu şi Matei 
(1714) 

 
16 aug. – 65 de ani de la moartea scriitoarei ameri-

cane Margaret Mitchell (1949) 
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17 aug. – 50 de ani de la moartea eseistului şi 

filosofului Mihai Ralea (1964) 
17 aug. – 80 de ani de la naşterea epigramistului 

maramureşean Mircea Micle (1934) 
19 aug. – 195 de ani de la moartea inventatorului 

englez James Watt (1819) 
22 aug. – 15 ani de la moartea scriitorului Tudor 

Popescu (1999) 
23 aug. – 260 de ani de la naşterea regelui Franţei 

Ludovic al XVI–lea (1754) 
23 aug. – 90 de ani de la naşterea dramaturgului 

Paul Everac (1924) 
24 aug. – 130 de ani de la moartea farmacistului 

Carol Davila (1884) 
24 aug. – 115 ani de la naşterea scriitorului argen-

tinian Jorje Luis Borges (1899) 
24 aug. – 60 de ani de la naşterea poetului George T. 

Cadar (1954) 
25 aug. – 55 de ani de la naşterea publicistului şi 

prozatorului maramureşean Marian Ilea 
(1959) 

26 aug. – 25 de ani de la moartea scriitorului ame-
rican Irving Stone (1989) 
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28 aug. – 265 de ani de la naşterea scriitorului 
german Johann Wolfgang Goethe (1749) 

29 aug. – 65 de ani de la naşterea actorului american 
Richard Gere (1949) 

 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Baia Mare în imagini de altădată – expoziţie foto 

realizată de Compartimentul Colecţii Speciale   
                                                                 – 1 aug. 

Lecturile copilăriei – Lecturile vacanţei mari – expoziţie 
de carte realizată de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret  – 1-30 aug. 

Panait Istrati – 130 de ani de la naştere – expoziţie de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură   
                                                                – 10 aug. 

Ziua Internaţională a Tineretului – expoziţie de 
noutăţi editoriale dedicată tineretului, 
realizată de Serviciul Împrumut carte pentru 
copii şi tineret  – 12 aug 
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Cititori versus jurnalişti – colocviu interactiv realizat 

de Serviciul Săli de lectură  – Compartimentul 
Periodice  – 15 aug. 

Mihai Ralea – 50 de ani de la moarte – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură    – 17 aug. 

Marian Ilea – 55 de ani de la naştere – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură    – 25 aug. 
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SEPTEMBRIE 
 
1 sep. – 120 de ani de la naşterea bibliologului şi 

folcloristului Nicolae Georgescu – Tistu 
(1894) 

1 sep. – 70 de ani de la moartea prozatorului Liviu 
Rebreanu (1944) 

5 sep. – 445 de ani de la moartea pictorului flamand 
Pieter Bruegel (1569) 

5 sep. – 85 de ani de la naşterea scriitoarei Catinca 
Ralea (1929) 

6 sep. – 195 de ani de la naşterea prozatorului 
Nicolae Filimon (1819) 

7 sep. – 90 de ani de la naşterea pictorului Ion Pacea 
(1924) 

8 sep. – Ziua Internaţională a Alfabetizării 
8 sep. – 210 ani de la naşterea scriitorului german 

Eduard Mörike (1804) 
8 sep. – 85 de ani de la naşterea prozatorului Ştefan 

Bănulescu (1929) 
8 sep. – 65 de ani de la moartea compozitorului 

austriac Richard Strauss (1949) 
 9 sep. – 15 ani de la moartea scriitorului Romulus 

Vulcănescu (1999) 
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11 sep. – 90 de ani de la naşterea istoricului şi criti-

cului literar Ion Rotaru (1924) 
13 sep. – Ziua Pompierilor din România 
14 sep. – 90 de ani de la naşterea dirijorului Iosif 

Conta (1924) 
15 sep. – Ziua Internaţională a Democraţiei 
15 sep. – 225 de ani de la naşterea scriitorului ameri-

can James Fenimore Cooper (1789) 
15 sep. – 5 ani de la moartea actorului Nicu 

Constantin (2009) 
18 sep. – Ziua Internaţională a Păcii 
18 sep. – 195 de ani de la naşterea fizicianului 

francez Jean–Bernard–Léon Foucault (1819) 
18 sep. – 60 de ani de la naşterea pictorului mara-

mureşean Valentin Muste (1954) 
19 sep. – Ziua Europeană a Patrimoniului 
19 sep. – 60 de ani de la naşterea criticului de artă 

maramureşean Tiberiu Alexa (1954) 
20 sep. – 80 de ani de la naşterea actriţei italiene 

Sophia Loren (1934) 
21 sep. – Ziua Internaţională a Păcii 
23 sep. – 125 de ani de la moartea scriitorului englez 

William Wilkie Collins (1889) 
23 sep. – 75 de ani de la moartea psihanalistului 

austriac Sigmund Freud (1939) 
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24 sep. – 10 ani de la moartea scriitoarei franceze 
Françoise Sagan (2004) 

25 sep. – 165 de ani de la moartea compozitorului 
austriac Johann Strauss (1849) 

26 sep. – Ziua Limbilor Europene 
26 sep. – 165 de ani de la naşterea fiziologului rus 

Ivan Petrovici Pavlov (1849) 
28 sep. – Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti 
28 sep. – 80 de ani de la naşterea actriţei franceze 

Brigitte Bardot (1934) 
 
 
 
 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Nicolae Georgescu – Tistu – 120 de ani de la naştere – 

vitrină de carte realizată de Compartimentul 
Colecţii Speciale  – 1 sep. 

Liviu Rebreanu – 70 de ani de la moarte – expoziţie de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură   

     – 1 sep. 
Glasul pământului. Glasul Iubirii – 70 de ani de la 

moartea prozatorului Liviu Rebreanu – vitrină de 
carte realizată de Filiala „Ion Şiugariu”  – 1 sep. 
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Nicolae Filimon – 195 de ani de la naştere – vitrină de 

carte realizată de Serviciul Săli de lectură   
                                                                  – 6 sep. 

Ştefan Bănulescu – 85 de ani de la naştere – vitrină de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură  
   – 8 sep. 

Ion Rotaru – 90 de ani de la naştere – expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură   – 11 sep. 

Ziua Pompierilor din România – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură   – 13 sep. 

Ziua Internaţională a Păcii – expoziţie de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură   – 18 sep. 

Toamna – fantezie şi culoare – expoziţie de artă 
plastică realizată de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret  – 20 sep.-20 oct. 
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OCTOMBRIE 
 

1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii 
1 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor în 

Vârstă 
2 oct. – 330 de ani de la moartea scriitorului francez 

Pierre Corneille (1684) 
3 oct. – Ziua Naţională a Germaniei 
3 oct. – 150 de ani de la naşterea scriitoarei Elena 

Văcărescu 
3 oct. – 60 de ani de la naşterea scriitorului mara-

mureşean Ioan Groşan (1954) 
4 oct. – 345 de ani de la moartea pictorului olandez 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1669) 
4 oct. – 80 de ani de la naşterea actorului Mircea 

Albulescu (1934) 
5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor 
5 oct. – 150 de ani de la naşterea inventatorului 

francez Jean Louis Lumière (1864) 
5 oct. – 20 de ani de la moartea compozitorului şi pro-

fesorului maramureşean Liviu Borlan (1994) 
6 oct. – 25 de ani de la moartea actriţei americane 

Bette Davis (1989) 
7 oct. – 165 de ani de la moartea scriitorului ameri-

can Edgar Allan Poe (1849) 



CALENDAR   2014   CULTURAL 

 

56 
 
9 oct. – Ziua Mondială a Poştei 

10 oct. – 100 de ani de la moartea regelui Carol I al 
României (1914) 

11 oct. – 85 de ani de la naşterea actriţei Olga 
Tudorache (1929) 

12 oct. – Ziua Hispanităţii 
16 oct. – 70 de ani de la naşterea lingvistei Elisabeta 

Faiciuc (1944) 
17 oct. – 165 de ani de la moartea compozitorului 

polonez Frédéric Chopin (1849) 
18 oct. – 155 de ani de la naşterea filosofului francez 

Henri – Louis Bergson (1859) 
20 oct. – 160 de ani de la naşterea poetului francez 

Jean Arthur Rimbaud (1854) 
24 oct. – Ziua Naţiunilor Unite 
24 oct. – 120 de ani de la moartea pictorului George 

Tătărescu (1894) 
25 oct. – Ziua Armatei Române 
26 oct. – 390 de ani de la naşterea poetului, tradu-

cătorului şi teologului Dosoftei (1624) 
28 oct. – 310 ani de la moartea filosofului englez 

John Locke (1704) 
28 oct. – 80 de ani de la naşterea poetului şi folclo-

ristului Vasile Latiş (1934) 
29 oct. – Ziua Internaţională a Internetului 
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30 oct. – 5 ani de la moartea antropologului francez 
Claude Lévi–Strauss (2009)  

 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Ziua Internaţională a Muzicii – expoziţie de carte 

realizată de Serviciul Săli de lectură   – 1 oct. 

„Un mod de viaţă sănătos” – prezentare de carte 
organizată de către Compartimentul Multicul-
tural pentru seniorii de la Centru de zi pentru 
Vârstnici 

Ioan Groşan – 60 de ani de la naştere – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură   – 3 oct. 

Edgar Allan Poe – 165 de ani de la moarte – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Britannica şi 
American Corner                                       – 7 oct. 

Principele de Oţel – 100 de ani de la moartea Regelui 
Carol I al României – vitrină de carte realizată 
de Compartimentul Colecţii Speciale  – 10 oct. 

Frédéric Chopin – 165 de ani de la moarte – expoziţie de 
materiale audio–video realizată de Comparti-
mentul Mediatecă  – 17 oct. 
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Ziua Armatei Române – expoziţie de carte realizată de 
Serviciul Săli de lectură  – 25 oct. 

Vasile Latiş – 80 de ani de la naştere – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură  – 28 oct. 

Internetul între informaţe, comunicare şi amuzament – 
colocviu interactiv – activitate organizată de 
Compartimentul Mediatecă în colaborare cu 
Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”  – 29 oct. 
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NOIEMBRIE 
 
1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române 
2 nov. – 260 de ani de la naşterea istoricului 

Gheorghe Şincai (1754) 
2 nov. – 160 de ani de la moartea poetului şi 

folcloristului Anton Pann (1854) 
2 nov. – 145 de ani de la naşterea scriitoarei Iulia 

Hasdeu (1869) 
2 nov. – 65 de ani de la naşterea poetului mara-

mureşean Vasile Morar (1949) 
3 nov. – 90 de ani de la naşterea istoricului literar 

Paul Cornea (1924) 
6 nov. – 100 de ani de la naşterea scriitorului şi 

traducătorului Alexandru Mitru (1914) 
8 nov. – 340 de ani de la moartea poetului şi omului 

politic englez John Milton (1674) 
10 nov. – 255 de ani de la naşterea poetului şi dra-

maturgului german Friederich von Schiller 
(1759) 

10 nov. – 5 ani de la moartea actorului Gheorghe 
Dinică (2009) 

12 nov. – 145 de ani de la moartea scriitorului 
Gheorghe Asachi (1869) 
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13 nov. – Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 
13 nov. – 100 de ani de la moartea scriitorului 

Dimitrie Anghel (1914) 
14 nov. – 70 de ani de la naşterea publicistului mara-

mureşean Augustin Cozmuţa (1944) 
15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor 

Întemniţaţi 
17 nov. – Ziua Internaţională a Studentului 
17 nov. – 70 de ani de la moartea poetei Magda 

Isanos (1944) 
19 nov. – 95 de ani de la moartea scriitorului 

Alexandru Vlahuţă (1919) 
21 nov. – 320 de ani de la naşterea filosofului şi 

prozatorului francez Voltaire (François–
Marie Arouet) (1694) 

22 nov. – 195 de ani de la naşterea scriitoarei George 
Eliot (1819) 

22 nov. – 145 de ani de la naşterea scriitorului 
francez André Gide (1869) 

24 nov. – 60 de ani de la naşterea regizorului sârb 
Emir Kusturica (1954) 

27 nov. – 130 de ani de la naşterea scriitorului 
Vasile Voiculescu (1884) 

27 nov. – 90 de ani de la naşterea poetei Nina 
Cassian  (1924) 
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27 nov. – 75 de ani de la naşterea criticului literar 
Nicolae Manolescu (1939) 

29 nov. – 140 de ani de la naşterea omului politic 
britanic Winston Churchill (1874) 

29 nov. – 25 de ani de la moartea regizorului Ion 
Popescu – Gopo (1989) 

 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
O legendă între legende – 100 de ani de la naşterea 

scriitorului şi traducătorului Alexandru Mitru, 
activitate realizată de filiala „Nicolae Iorga” în 
colaborare cu Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”  
                                                                  – 6 nov. 

Prin ţara legendelor … cu Alexandru Mitru – 100 de ani 
de la naşterea scriitorului şi traducătorului – 
expoziţie de carte realizată de Serviciul Împru-
mut carte pentru copii şi tineret  – 6 nov. 

Gheorghe Dinică – 5 ani de la moarte – expoziţie de 
publicaţii şi reviste realizată de Comparti-
mentul Sală de lectură – Periodice         – 10 nov. 

Gheorghe Asachi – 145 de ani de la moarte – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Colecţii 
Speciale                                                   – 12 nov. 
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Augustin Cozmuţa – 70 de ani de la naştere – vitrină de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură   
                                                                 – 14 nov. 

Ziua Internaţională a Scriitorilor Întemniţaţi – vitrină 
de carte realizată de Filiala „Traian” – 15 nov. 

Ziua Internaţională a Scriitorilor Întemniţaţi – Scriitori 
celebri care au făcut închisoare – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Împrumut carte pentru 
adulţi  – 14 nov. 

Vasile Voiculescu –130 de ani de la naştere – expoziţie 
de carte realizată de Serviciul Săli de lectură  
                                                                – 27 nov. 

Nina Cassian – 90 de ani de la naştere – vitrină de carte 
realizată de Serviciul Săli de lectură   
                                                                – 27 nov. 

Încurcă–lume – 90 de ani de la naşterea poetei Nina 
Cassian – recital de poezie realizat de Filiala 
„Ion Şiugariu” în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „I. L. Caragiale”  – 27 nov. 

Ziua Naţională a României  – Făcliile Unirii – expoziţie 
de carte realizată de Serviciul Împrumut carte 
pentru copii şi tineret  – 27 nov.–5 dec. 
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DECEMBRIE 
 

1 dec. – Ziua Naţională a României 
3 dec. – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Di-

zabilităţi 
3 dec. – 95 de ani de la moartea pictorului francez 

Pierre–Auguste Renoir (1919) 
5 dec. – Ziua Internaţională a Voluntariatului 
5 dec. – 40 de ani de la moartea poetului şi proza-

torului Zaharia Stancu (1974) 
7 dec. – 85 de ani de la naşterea interpretului de 

muzică populară Nicolae Sabău (1929) 
8 dec. – Ziua Constituţiei României 

10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 
14 dec. – 215 ani de la moartea preşedintelui ame-

rican George Washington (1799) 
14 dec. – 90 de ani de la naşterea actorului şi regi-

zorului indian Raj Kapoor (1924) 
20 dec. – 70 de ani de la moartea istoricului literar 

Nicolae Cartojan (1944) 
21 dec. – 375 de ani de la naşterea scriitorului 

francez Jean Racine (1639) 
21 dec. – 90 de ani de la naşterea dirijorului 

Valentin Băinţan (1924) 
 



CALENDAR   2014   CULTURAL 

 

64 
 
22 dec. – 65 de ani de la naşterea bibliotecarei 

maramureşene Maria Bilţ (1949) 
30 dec. – 195 de ani de la naşterea scriitorului 

german Theodor Fontane (1819) 
31 dec. – 145 de ani de la naşterea pictorului francez 

Henri Matisse (1869) 
31 dec. – 125 de ani de la moartea scriitorului Ion 

Creangă (1889) 
 
 
 
ACTIVITĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ 
 
Ziua Naţională a României – vitrină de carte realizată 

de Filiala „Traian”  – 1 dec. 
Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi – 

prezentare de film destinat persoanelor cu 
deficienţe de vedere, organizată de Serviciul 
Împrumut carte pentru adulţi în colaborare cu 
Fundaţia „Cartea călătoare”                     – 3 dec. 

Sărbătorile iernii … Bucuria copiilor – complex de 
activităţi (expoziţii de carte, expoziţii de artă 
plastică, concerte de colinde) realizat de 
Serviciul Împrumut carte pentru copii şi tineret   
                                                             – 3–20 dec. 
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Zaharia Stancu – 40 de ani de la moarte – expoziţie 

de carte realizată de Serviciul Săli de lectură    
                                                                  – 5 dec. 

Nicolae Cartojan – 70 de ani de la moarte – vitrină de 
carte realizată de Compartimentul Colecţii 
Speciale                                                   – 20 dec. 

Valentin Băinţan – 90 de ani de la naştere – vitrină de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură  
                                                                 – 21 dec. 

Sărbători şi obiceiuri româneşti de iarnă – expoziţie de 
carte realizată de Serviciul Săli de lectură  
                                                                 – 21 dec.  
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ATESTĂRI DOCUMENTARE 2014 
–localităţi maramureşene– 

 
1329 – Baia Mare, Baia Sprie, Câmpulung la Tisa, 

Firiza (685) 
1334 – Arduzel, Seini (680) 
1344 – Poiana Botizii (670) 
1349 – Giuleşti (665) 
1364 – Bocicoiul Mare (650) 
1374 – Tisa (640) 
1389 – Teceul Mic (625) 
1424 – Bicaz, Buteasa, Cărbunari, Cerneşti, 

Copalnic–Mănăştur, Fărcaşa, Gârdani, 
Mesteacăn, Odeşti, Sârbi (Fărcaşa), Tămăşeşti, 
Tohat, Vad (590) 

1439 – Lunca la Tisa (575) 
1459 – Sârbi (Budeşti) (555) 
1474 – Coştiui (540) 
1584 – Boiereni, Coroieni, Cupşeni, Inău, Ungureni 

(430) 
1589 – Stoiceni (425) 
1594 – Groşii Ţibleşului (420) 



CALENDAR   2014   CULTURAL 
 

 

67

 
Bibliografie selectivă: 
 
Aniversări culturale (1971–2013). 

Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Buc., 1967. 

Dicţionarul actorilor de film. Buc., 1977. 

Dicţionarul folcloriştilor. Buc., 1979. 

Encyclopaedia Britannica, 1995. 

Istoria României. Buc., 1971. 

Mic dicţionar enciclopedic. Buc., 1978. 

Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 

Dicţionar. Buc., 1982. 

România literară, col. 1998–2012. 

Scriitori francezi. Mic dicţionar. Buc., 1978. 

Scriitori români. Mic dicţionar. Buc., 1978. 



 

 

 


