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IANUARIEIANUARIEIANUARIEIANUARIE    
 
 

6-15 ianuarie 
■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici” 

 „Tradi Ńii şi personalităŃi din cultura şi istoria României”: 
► Ion Budai-Deleanu (1760-1820) - scriitor, filolog, lingvist, 

istoric şi jurist român, reprezentant de seamă al Şcolii Ardelene – 
250 de ani de la naştere 

► Mihai Eminescu şi lumea în care a trăit (1850-1889). 
– 160 de ani de la naştere – 

(medalioane aniversarare, vitrine cu carte şi fotografii) 
  

24 ianuarie 
Ziua Unirii Principatelor Romane  

 
■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 

► Masă rotundă: „Momente din lupta naŃională a românilor din 
Maramureş.” 

 ■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici” 
► ExpoziŃie de carte: „Unirea oglindită în literatura română” 

■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş. 
► Simpozion dedicat Unirii 

■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 
► Spectacol folcloric dedicat Unirii 

FEBRUARIEFEBRUARIEFEBRUARIEFEBRUARIE    

26 februarie 
■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 
► Editura şi revista TRIBUNA la Sighet 

(Prezentări de cărŃi şi numerele de pe anul 2009-2010 ale revistei) 
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MARTIEMARTIEMARTIEMARTIE    

8 martie 
■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei & 
■ AsociaŃia culturală „Dacia” (Apşa de Jos). 
► ExpoziŃie: „łesături şi broderii din dreapta Tisei”. 

■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 
► SPECTACOL FOLCLORIC DEDICAT ZILEI FEMEII susŃinut de 

Ansamblul folcloric MARA şi invităŃii săi. 
■  Casa de Cultură  a I.J.P.F. Maramureş 

► Momente artistice susŃinute de către personalul Casei de Cultura 
şi membrii Ansamblului „Pintea Viteazul” din cadrul I.J.P.F. 

Maramureş. 
 

15-21martie 
■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici” 

■ Liceul „Regele Ferdinand I” 
■ Colegiul NaŃional „Dragoş Vodă” 

■ Radio Sighet 
■ Sighet – on line 

▼ 

      

*) Se va edita Program separat. 
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APRILIEAPRILIEAPRILIEAPRILIE    

2 aprilie 
 

■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 
► Colocviile Radu SĂPLĂCAN. 

 
15 aprilie 

■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici” 
■ Radio Sighet 

(Sala Radio Sighet) 
► ExpoziŃie de goblenuri. Expune: DoiniŃa MIHALACHE. 

Organizatori: Biblioteca municipală „LaurenŃiu Ulici” şi Radio Sighet 
 

MAIMAIMAIMAI    

5-7 mai 
 

■ Zilele Bibliotecii municipale „LaurenŃiu Ulici” *)  

 

                           
*) Se va edita Program separat. 
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    7 mai 

■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 
în colaborare cu Comunitatea evreilor din Sighetul MarmaŃiei 

(Casa „Elie Wiesel”) 
 ► Masa rotundă: „Deportarea evreilor maramureşeni.  
   ÎnvăŃămintele holocaustului” 
 

9 mai 
Ziua Europei 

 
■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 

►  Masă rotundă: „Tripla semnificaŃie a zile de 9 Mai în istoria 
poporului român şi a Europei” 

■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş 
► „SemnificaŃia zilei de 9 Mai în istoria poporului român” –  

Simpozion organizat la nivelul I.J.P.F. Maramures. 
   

18-19 mai 
 

■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 
ZILELE UNIVERSIT ĂłII POPULARE *) 

EdiŃia a XXV-a 
(simpozioane, lecŃii deschise, expoziŃii, seminarii, concursuri) 

 

  
 *) Se va edita Program separat.  
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15-16 mai 
■ Clubul de Dans Sportiv „Mini Maxi Dance Club” 

(Sala Polivalentă) 
FESTIVALUL INTERNA łIONAL DE DANS SPORTIV *) – 

FormaŃii 2010 şi Cupa „Chris Teens”, EdiŃia a II-a – 
 

*) Se va edita Program separat. 

20 mai 
Ziua Eroilor  

 
■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş 

► Depuneri de coroane la monumente istorice din municipiu. 
 

22-23 mai 
Ziua Interna Ńională a Muzeelor 

Sărbătoarea primăverii în Muzeul Satului Maramureşean 
 

■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 
■ Clubul Copiilor din Sighetul MarmaŃiei 



7 

 

„Obiceiuri agro-pastorale”.  
► Simpozion naŃional cu participare internaŃională sub egida 

Europa Muzeu Km. Zero 
► Deschiderea Casei monument Codrea din Berbeşti (1704) – 

prima reconstituire a unei case monument într-un muzeu din 
România; 

► Festivalul de datini şi obiceiuri de primăvară  „Am fo’ ş’om si ”;  
► Spectacole folclorice în aer liber ale grupurilor folclorice din 

localităŃile reprezentate în Muzeul Satului Maramureşean. 
 

23 mai 
■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 
►  „ Şcoala confesională română din Bârsana” 
(ExpoziŃie documentară şi expoziŃie etnografică) 

 
29 mai 

■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 
(Casa „Ioan Mihalyi de Apşa”) 

► Masa rotundă: „ 100 de ani de la Adunarea de protest a 
românilor greco – catolici împotriva înfiinŃării Episcopiei de la 

Hajdudorog, Ńinută la Alba Iulia la 29 mai 1910”. 

IUNIEIUNIEIUNIEIUNIE    

1 iunie 
■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş 

Ziua Interna Ńională a Copilului 
► Actiuni umanitare la unităŃi de profil de pe raza municipiului. 

 
4 iunie 

■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 
(Casa „Ioan Mihalyi de Apşa”) 

►Masa rotundă: „ Maramureşul şi ConferinŃa de Pace de la Paris” 
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7-11 iunie 
■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 

►Valorile etnografice – mărci identitare ale Maramureşului 
(serie de conferinŃe în parteneriat cu şcolile şi liceele din municipiu) 

 
15 iunie 

■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici” 
►ExpoziŃie: „Memoria căr Ńii poştale” 

(cărŃi poştale, timbre, afişe etc.) 
 

IULIEIULIEIULIEIULIE    

2 iulie 
■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş 

►Hramul Bisericii Sf. Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt din cadrul 
I.J.P.F. Maramureş. 

 
15 iulie 

■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici” 
►„Maramureş – oferte turistice şi... literare pentru concedii şi 

vacanŃe”: 
(expoziŃie de carte, ghiduri, pliante; pachete turistice prezentate de 

agenŃii turistice din Sighetul MarmaŃiei) 
  

24 iulie 
■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş 

Ziua PoliŃiei de Frontieră 
 

►Momente artistice sustinute de Ansamblul folcloric  
„Pintea Viteazul” şi alŃi invitaŃi surpriză. 
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AUGUSTAUGUSTAUGUSTAUGUST    

6 august 
■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 

(Casa „Ioan Mihalyi de Apşa”) 
►Masa rotundă: „ 70 de ani de la apariŃia  lucrării Istoria 

Maramureşului   de Alexandru Filipaşcu”. 
 

15 august 
■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 

■ Căminul Cultural Mara 
„IO-S FECIOR DE PE MARA” 

► Simpozion şi spectacole folclorice dedicate memoriei profesorului 
şi interpretului de muzică populară Viorel COSTIN. 
■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş 

(Biserica cu hramul Sf. Voievod Stefan cel Mare şi Sfânt din cadrul 
I.J.P.F. Maramureş) 
► Recital de pricesne 

 
28 august 

■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 
(Casa „Ioan Mihalyi de Apşa”) 

►Simpozion: „ConsecinŃele nefaste  ale Dictatului de la Viena 
asupra Maramureşului. ÎnvăŃămintele istoriei” 

 

SEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIE    

17-18 septembrie 
■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 
► Colocviile Ion IUGA . EdiŃia a X-a. 
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■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 
(Muzeul Satului Maramureşean de pe Dealul Dobăieş) 

►ExpoziŃie documentară: „Antropomorfismul în cultura populară 
din Maramureş”.  

 
21 septembrie 

■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici”  
TradiŃii şi personalităŃi din cultura şi istoria universală: 
►Arthur Schopenhauer (22.02.1788-21.09.1860) 

 – 150 de la moartea filosophului german – 
 
 

OCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIE    
 

7-9 octombrie 
■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 

FESTIVALUL INTERNA łIONAL DE POEZIE *)  

 
9 octombrie 

■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 
în colaborare cu Comunitatea evreilor din Sighetul MarmaŃiei 

(Muzeul culturii evreieşti - Casa „Elie Wiesel) 
►Masă rotundă: „Holocaust în România. ÎnvăŃămintele istoriei” 

 
16 octombrie 

■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici” 
Scriitori maramureşeni - miniportrete aniversare: 

►Vasile DRAGOŞ (17.10.1960, Deseşti-19.04.2004, Baia Mare) 
– 50 de ani de la naştere – 

 
 
 
*) Se va edita Program separat. 
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NOIEMBRIENOIEMBRIENOIEMBRIENOIEMBRIE    
 

17 noiembrie 
■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici” 

„Tradi Ńii şi personalităŃi din cultura şi istoria României”: 
► LaurenŃiu Ulici (1943-2000) 

– 10 de la moarte – 
Masă rotundă: „Între Mitic ă şi Hyperion” 

 
27-28 noiembrie 

■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 
SĂRBĂTORILE ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARA”  

 
30 noiembrie 

■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 
Casa „Ioan Mihalyi de Apşa 

► ExpoziŃie şi simpozion: „150 de ani de la înfiinŃarea AsociaŃiunii 
pentru cultura poporului român din Maramureş şi 110 ani de la 

apariŃia lucrării  Diplome maramureşene din sec XIV şi XV de Ioan 
Mihalyi de Apşa”. 

  

DECEMBRIEDECEMBRIEDECEMBRIEDECEMBRIE    

1 decembrie 
Ziua NaŃională a României 

 
■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 

(Casa „Ioan Mihalyi de Apşa”) 
► Simpozion şi expoziŃie documentară: „ ContribuŃia 

maramureşenilor la Marea Unire de la Alba Iulia din 1Decembrie 
1918” 
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■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş 
► Program artistic susŃinut de Ansamblul „Pintea Viteazul” a 

I.J.P.F. Maramureş. 
■ Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici” 

►1 Decembrie – pagini literare inspirate din marele eveniment”. 
 (minicolocviu realizat în colaborare cu Centrul de Studii 

Maramureşene; - expoziŃie de carte şi desene) 
  

6 decembrie 
■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş 

►Cuvânt de învăŃătură rostit de preot Grigor Vasile; 
► Spectacol de teatru; 

► Moment artistic (colinde) -  Sala „Viorel Costin” 
 

21 - 23 decembrie 
■ Casa de Cultură a I.J.P.F. Maramureş 

►„Să pornim la colindat” 
(Casa de bătrâni şi casele de tip familial) 

  
21-27 decembrie 

■ Casa de Cultură Sighetul MarmaŃiei 
FESTIVALUL DE DATINI  „MARMATIA 2010” *) 

                    
 

27 decembrie 2010 
■ Muzeul Maramureşului Sighetul MarmaŃiei 

(Muzeul Satului Maşamureşean de pe Dealul Dobăieş) 
Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Marma Ńia 2010” 
► Sesiune ştiin Ńifică pe teme de etnografie şi folclor 
►ExpoziŃie: „Masca în obiceiurile de iarnă la români” 

 
 
 
*) Se va edita Program separat. 
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ANIVERSANIVERSANIVERSANIVERSAAAARIRIRIRI    CULTURALECULTURALECULTURALECULTURALE
    

– CALENDAR 2010
1111 – 

2001-2010 – Deceniul InternaŃional al promovării culturii, p ăcii şi a non-
violenŃei în favoarea copiilor lumii 

 
■ ÎN ANUL 2010 în łARA MARAMUREŞULUI 

SE VOR ANIVERSA/COMEMORA: 
 
- 125 de ani de la naşterea 
folcloristului Alexandru CIPLEA  
(28.06.1885, Biserica Albă-
12.11.1938, Cluj-Napoca); 
- 100 de ani de la naşterea primului 
poet-Ńăran ucrainean din România 
Juri HAVRELO KLEMPUS  
(22.03.1910, Valea Vişeului-1990?); 
- 90 de ani de la naşterea 
dramaturgului şi prozatorului Ludovik 
BRUCKSTEIN  (27.07.10920, 
Munkacevo-o4.08.1988, Israel); 
- 80 de ani de la naşterea poetului 
Tiberiu UTAN  (21.03.1930, Văleni-
26.05.1994, Bucureşti); 
- 70 de ani de la naşterea poetului şi 
traducătorului Ion IUGA  (06.01.1940, 
Săliştea de Sus-19.10.1993, 
Bucureşti); 
- 60 de ani de la naşterea poetei Ileana 
ZUBAŞCU-CRISTESCU 
(07.01.1950, Dragomireşti); 
- 60 de la naşterea scriitorului Ion 
BAIAS  (14.02.1950, Satu Mare 
(Deseşti) - 29.12.2005,Satu Mare); 
- 60 de scriitorului ucrainean Mikola 
KORSIUK  (30.03.1950, Lunca la 
Tisa); 

- 60 de ani de la naşterea poetului şi 
gazetarului Gheorghe PÂRJA 
(27.04.1950, Deseşti); 
- 55 de ani de la naşterea poetului 
Alexandru DOHI  (04.06.1955, 
Sighetul MarmaŃiei); 
- 55 de ani de la naşterea poetului 
ucrainean Ivan ONUJEK  (1955, 
Valea Vişeului); 
- 50 de ani de la naşterea poetului 
Vasile DRAGOŞ (17.10.1960, 
Deseşti-19.04.2004, Baia Mare); 
- 45 de ani de la moartea poetului 
Ńăran Ilie GODJA  (07.07.1938, Valea 
Stejarului-aprilie 1965, Bucureşti); 
- 30 de ani de la moartea diplomatului 
şi scriitorului Mihai MARINA  
(04.10.1907, Apşa de Jos-15.03.1980, 
Cluj-Napoca); 
- 10 ani de la moartea folcloristului 
Mihai POP (18.11.1907, Glod-
08.10.2000, Bucureşti); 
- 10 ani de la moartea criticului literar, 
eseistului, poetului şi omului politic de 
origine maramureşeană LaurenŃiu 
ULICI  (06.05.1943, Buzău-
17.11.2000, Pârău/Braşov). A fost 
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din 
România (1996-2000) şi senator în 
Parlamentul României (1996-2000).
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■ IANUARIE  
 
JOACHIM DU BELLAY (1522-
01.01.1560) - 450 de ani de la moartea 
poetului francez; 
BALDASSARE GALUPPI (1706-
03.01.1785) - 225 de ani de la moartea 
compozitorului italian; 
GIOVANNIBATTISTA PERGOLESI 
(04.01.1710-1736) - 300 de ani de la 
naşterea compozitorului italian. 
JACOB GRIMM (04.01.1785-1863) - 225 
de ani de la naşterea lingvistului şi 
filologului german; 
ALBERT CAMUS (1913-04.01.1960) – 50 
de ani de la moartea romancierului, 
dramaturgului şi filosofului francez; 
CLAUDE FAVRE de VAUGELAS 
(06.01.1585-1650) - 425 de ani de la 
naşterea filologului francez; 
ION BUDAI-DELEANU (06.01.1760-
1820) – 250 de ani de la moartea 
scriitorului, filologului, lingvistului, 
istoricului şi juristului român, 
reprezentant de seamă al Şcolii Ardelene; 
CÉSAR ANTONOVICI CUI (06.01.1835-
1918) -175 de ani de la naşterea 
compozitorului şi criticului muzical rus. 
PETER CHRISTEN ASBJØRNSEN (1812-
06.01.1885) - 125 de ani de la moartea 
folcloristului norvegian. 
TEOHARI ANTONESCU (1866-
11.01.1910) - 100 de ani de la moartea 
istoricului, arheologului şi epigrafistului 
român; 
MIHAI EMINESCU (15.01.1850-1889) – 
160 de ani de la naşterea Poetului 
NaŃional; 

ANTANAS BARANAUSKAS 
(17.01.1835-1902) - 175 de ani de la 
naşterea poetului lituanian; 
ANTON PAVLOVICI CEHOV 
(17/29.01.1860-1904) - 150 de ani de la 
naşterea prozatorului şi dramaturgului rus; 
LUDU U HLA (19.01.1910-1982) - 100 de 
ani de la naşterea prozatorului birmanez; 
FEDERICO FELLINI (20.01.1920-1993) – 
90 de ani de la naşterea regizorului, 
scenaristului şi actorului italian; 
UMBERTO NOBILE (21.01.1885-1978) - 
125 de ani de la naşterea constructorului 
(dirijabile), aviatorului şi exploratorului 
polar italian; 
GEORGE VÂLSAN (21.01.1885-1935) - 
125 de ani de la naşterea geografului 
român; 
GHEORGHE DEMETRESCU 
(22.01.1885-1969) - 125 de ani de la 
naşterea astronomului şi seismologului 
român; 
AMEDEO MODIGLIANI (1884-
24.01.1920) – 90 de ani de la moartea 
pictorului şi sculptorului italian;  
EDUARD ROD (1857-29.01.1910) - 100 
de ani de la moartea romancierului elveŃian 
de limbă franceză; 
KENZABURO OE (31.01.1935) – 75 de 
aniu de la naşterea scriitorului japonez, 
laureate al Premiului Nobel pentru 
Literatură (1994); 
FERNANDO MONTEIRO de CASTRO 
SOROMENHO (31.01.1910-1968) - 100 de 
ani de la naşterea prozatorului angolez de 
limbă portugheză.

 
■ FEBRUARIE 

 
EMIL PRAGER (1888-01.02.1985) - 25 
de ani de la moartea arhitectului şi 
inginerului constructor român ; 

IGNACY KRASICKI (03.02.1735-1801) - 
275 de ani de la naşterea scriitorului 
iluminist polonez; 
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UYS KRIGE (04.02.1910-1987) - 100 de 
ani de la naşterea dramaturgului sud-african 
de limbă afrikaans şi engleză; 
SINCLAIR LEWIS (07.02.1885-1951) - 125 
de ani de la naşterea scriitorului american, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură (1930); 
ALBAN BERG (09.02.1885-24.12.1935) -
125 de ani de la naşterea/ 75 de ani de la 
moartea compozitorului austriac; 
JOHN MAXWELL COETZEE 
(09.02.1940) – 70 de ani de la naşterea 
scriitorului sud-african, laureat al premiului 
Nobel pentru Literatură (2003); 
BORIS PASTERNAK (10/29.02.1890-
30.05.1960) – 120 de ani de la naştere/50 
de ani de la moartea scriitorului rus, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură (1958); 
IOAN BIANU (1856-13.02.1935) -75 de 
ani de la moartea filologului român; 
JULES VALLÈS (1832-14.02.1885) - 125 
de ani de la moartea prozatorului francez; 
GRIGORE VIERU (14.02.1935-2009) - 
75 de ani de la naşterea poetului român 
din Basarabia; 
TITU MAIORESCU (15.02.1840-1917) – 
170 de ani de la naşterea 
academicianului, avocatului, criticului 
literar, eseistului, esteticianului, 
filosofului, politicianului (prim-ministru 
şi ministru de interne) şi scriitorului 
român, membru fondator al Academiei 
Române;  
DENIS AUGUSTE MARIE RAFFET 
(1804-16.02.1860) - 150 de ani de la 
moartea pictorului şi graficianului francez; 

LUCIA DEMETRIUS (16.02.1910-1992) 
- 100 de ani de la naşterea scriitoarei 
române; 
ALFRED MENDELSOHN (17.02.1910-
1966) - 100 de ani de la naşterea 
compozitorului român; 
ANDERS ZORN (18.02.1860-1920) - 150 
de ani de la naşterea pictorului şi gravorului 
suedez; 
KAREL MATĔJ ČAPEK-CHOL 
(21.02.1860-1927) - 150 de ani de la 
naşterea prozatorului ceh; 
GRIGORE ALEXANDRESCU 
(22.02.1810-1885) – 200 de ani de la 
naşterea poetului şi fabulistului român; 
GYÖRGY KOVÁCS (22.02.1910-1977) - 
100 de ani de la naşterea actorului de 
naŃionalitate maghiară din România; 
GEORG FRIEDERICH HÄNDEL 
(23.02.1685-1759) - 325 de ani de la 
naşterea compozitorului, organistului şi 
violonistului german; 
JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI 
(24.02.1885-1944) - 125 de ani de la 
naşterea prozatorului polonez; 
STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ 
(24.021885-1939) - 125 de ani de la 
naşterea dramaturgului, prozatorului şi 
eseistului, pictorului, fotografului şi 
filosofului polonez; 
HOREA/ Vasile Nicola Ursu (c.1730-
28.02.1785) - 225 de ani de la moartea 
Ńăranului român, conducător al r ăscoalei 
din 1784-1785 din Transilvania; 
JEAN ATHANASIU (28.02.1885-1938) - 
125 de ani de la naşterea baritonului 
român.

 
MARTIE 

 
CONSTANTIN SUDEłEANU 
(martie/1885-1960) - 125 de ani de la 
naşterea sociologului român; 
FREDERIC CHOPIN (01.03.1810-1849) - 
200 de ani de la naşterea pianistului şi 
compozitorului polonez; 

MOISESCU IUSTIN (05.1910-1986) - 
100 de ani de la naşterea teologului, al 
IV-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române (1977-1986); 
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MAURICE RAVEL (07.03.1875-1937) – 
135 de ani de la naşterea compozitorului 
francez; 
MICHELANGELO BUONARROTI 
(06.03.1475-1564) – 535 de ani de la 
naşterea pictorului, sculptorului, poetului, 
inginerului şi arhitectului italian; 
ALESSANDRO MANZONI (07.03.1785-
1873) - 225 de ani de la naşterea 
scriitorului italian; 
RADU TUDORAN (08.03.1910-1992) - 
100 de ani de la naşterea scriitorului 
român; 
GEORGE BERKELEY (12.03.1685-1753) - 
325 de ani de la naşterea episcopului şi 
filosofului englez; 
HUGO WOLF (13.03.1860-1903) - 150 de 
ani de la naşterea compozitorului şi 
criticului muzical austriac; 
KEMAL TAHIR (13.03.1910-1973) - 100 
de ani de la naşterea prozatorului turc; 
JULIO HERRERA y REISSIG (1875-
18.03.1910) - 100 de ani de la moartea 
poetului Uruguayan; 
ION BARBU/ Dan Barbilian (18.03.1895-
1941) - 115 ani de la naşterea 
matematicianului şi scriitorului român; 
JOHANN SEBASTIAN BACH (21.03.1685-
1750) - 325 de ani de la naşterea 
compozitorului şi organistului german; 

ŞTEFAN CIUBOT ĂRAŞU (21.03.1910-
1970) - 100 de ani de la naşterea actorului 
român; 
AKIRA KUROSAWA (23.03.1910-1998) – 
100 de ani de la naşterea regizorului, 
producătorului şi scenaristului japonez; 
DUILIU MARCU (23.03.1885-1966) - 125 
de ani de la naşterea arhitectului, 
urbanistului şi profesorului universitar 
român; 
DIMITRIE CUCLIN (24.03.1885-1978) - 
125 de ani de la naşterea compozitorului, 
muzicologului, filosofului, scriitorului şi 
traducătorului român; 
MATEIU I. CARAGIALE (25.03.1885-
1936) - 125 de ani de la naşterea 
scriitorului român ; 
ALEXANDRE HERCULANO DE 
CARVALHO E ARAÚJO (28.03.1810-
1877) - 200 de ani de la naşterea poetului şi 
istoricului portughez; 
MARC CHAGALL (1887-28.03.1985) – 25 
de ani  de la moartea pictorului de origine 
bielorusă; 
DEZSÖ KOSZTOLÁNYI (29.03.1885-
1936) - 125 de ani de la naşterea scriitorului 
ungur; 
MOSES MAIMONIDE (30.03.1135-1204) 
- 875 de ani de la naşterea filosofului şi 
medicului evreu din Spania.

 
APRILIE 

 
MIHAIL ALEKSANDROVICI VRUBEL 
(1856-01.04.1910) - 100 de ani de la 
moartea pictorului rus; 
KAROL  JÓZEF WOJTYLA/ Papa IOAN 
PAUL al II-lea (1920-02.04.2005 – 5 ani de 
la moartea Suveranului Pontif (1978-2005); 
BETTINA von ARNIM (04.04.1785-1859) 
- 225 de ani de la naşterea prozatoarei 
germane; 
WILHEL von HUMBOLDT (1767-
08.04.1835) - 175 de ani de la moartea 
filologului, lingvistului, filosofului, 
scriitorului şi omului politic german; 

CONSTANTIN A. ROSETTI (1816-
08.04.1885) - 125 de ani de la moartea 
omului politic şi publicistului român ; 
ROBERT DELAUNAY (12.04.1885-1941) - 
125 de ani de la naşterea pictorului 
francez; 
JAMES ENSOR (13.04.1860-1949) - 150 
de ani de la naşterea pictorului şi gravorului 
belgian; 
GYÖRGY (Georg) LUKÁCS (13.04.1885-
1971) - 125 de ani de la naşterea 
filosofului, esteticianului, criticului şi 
istoricului literar ungur; 
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GIORGIO BASSANI (1916-13.04.2000) – 
10 ani de la moartea scriitorului italian; 
JEAN-MARIE GUSTAVE Le CLÉZIO 
(13.04.1940) – 70 de ani de la naşterea 
scriitorului francez, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură (2008); 
IULIU I. HA łIEGANU (14.04.1885-
1959) - 125 de ani de la naşterea 
medicului şi profesorului universitar 
român; 
NICOLAE HORTOLOMEI 14) (14 XI 
1885-1961)- 125 de ani de la naşterea 
medicului, anatomistului şi chirurgului 
român 
PANAIT ISTRATI (1884-16.04.1935) - 75 
de ani de la moartea scriitorului român; 
GUSTAV NACHTIGAL (1834-
19.04.1885) - 125 de ani de la moartea 
exploratorului german; 
VERONICA MICLE (22.04.1850-1889) 
160 de ani de la naşterea poetei române; 
*** / ZIUA MONDIAL Ă A CĂRłII ŞI 
DREPTULUI DE AUTOR. ZIUA 
BIBLIOTECARULUI (23.04.); 

MARK TWAIN/ Samuel Langhorne Clemens 
(30.11.1835-21.04.1910) - 175 de ani de la 
naşterea/100 de ani de la moartea 
scriitorului american; 
ALESSANDRO TASSONI (1565-
25.04.1635) - 375 de ani de la moartea 
scriitorului italian; 
THOMAS REID (26.04.1710-1796) - 300 
de ani de la naşterea filosofului englez; 
BJØRNSTJERNE MARTINIUS 
BJØRNSON (1832-26.04.1910) - 
100 de ani de la moartea prozatorului, 
dramaturgului, poetului şi publicistului 
norvegian; 
EGON ERWIN KISCH (29.04.1885-1948) 
- 125 de ani de la naşterea ziaristului şi 
scriitorului ceh de limbă germană; 
JENS PETER JACOBSEN (1847-
30.04.1885) - 125 de ani de la moartea 
prozatorului şi poetului danez; 
JEAN MORÉAS (1856-30.04.1910) - 100 
de ani de la moartea poetului francez de 
origine greacă.

 
 

MAI 
 
ALESSANDRO SCARLATTI (02.05.1660-
1725) - 350 de ani de la naşterea 
compozitorului italian; 
GEROLAMO ROVETTA (1851-
08.05.1910) - 100 de ani de la moartea 
prozatorului şi dramaturgului italian; 
LUCIAN BLAGA (09.05.1895-1961) - 
115 ani de la naşterea filosofului, 
scriitorului, traduc ătorului, jurnalistului, 
profesorului universitar şi diplomatului 
român; 
CLAUDE JOSEPH ROUGET DE LISLE 
(10.05.1760-1836) - 250 de ani de la 
naşterea ofiŃerului, compozitorului şi 
scriitorului francez; 
MATTEO RICCI (1552-11.05.1610) - 400 
de ani dc la moartea geografului italian; 

Sir CHARLES BARRY (1795-12.05.1860) 
- 150 de ani de la moartea arhitectului 
englez; 
AL. T. STAMATIAD (12.05.1885-1956) - 
125 de ani de la naşterea poetului român; 
KARL AUGUST TAVASTJERNA 
(13.05.1860-1898) - 150 de ani de la 
naşterea poetului şi prozatorului finlandez 
de limbă suedeză; 
OTTO KLEMPERER (14.05.1885-1973) - 
125 de ani de la naşterea dirijorului şi 
compozitorului german; 
MILI ALEKSEEVICI BALAKIREV 
(1837-16/29.05.1910) -100 de ani de la 
moartea compozitorului, pianistului şi 
dirijorului rus; 
SANDRO BOTTICELLI/ Alessandro di 
Mariano Filipepi (1445-17.05.1510) -500 
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de ani de la moartea pictorului renascentist 
italian; 
MARTIN KUKUČIN (17.05.1860-1928) - 
150 de ani de la naşterea scriitorului slovac; 
PAUL DUKAS (1865-17.05.1935) -75 de 
ani de la moartea compozitorului şi 
criticului muzical francez; 
ELIZA ORZESZKOWA (1841-18.05.1910) 
- 100 de ani de la moartea prozatoarei 
poloneze; 
CONSTANTIN DOBROGEANU-
GHEREA (21.05.1855-1920) – 155 de ani 
de la naşterea criticului literar şi omului 
politic român; 
VICTOR HUGO (1802-22.05.1885) - 125 
de ani de la moartea scriitorului francez; 
JULES RENARD (1864-22.05.1910) - 100 
de ani de la moartea prozatorului şi 
dramaturgului francez; 
TUDOR ARGHEZI/ Ion N. Theodorescu 
(23.05.1880-1967) – 130 de ani de la 
naşterea scriitorului român; 

IOSIF BRODSKI (24.05.1940-1996) – 70 
de ani de la naşterea poetului, eseistului şi 
dramaturgului rus, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură (1987); 
GRIGORE al VII-lea/ Hildebrand de Soana 
(c. 1028-25.05.1085) - 925 de ani de la 
moartea papei (1073-1085); 
FRANCESCO BERNI (1497/1498-
26.05.1535) - 475 de ani de la moartea 
poetului renascentist italian; 
MAURICE DEKOBRA (26.05.1885-1973) 
- 125 de ani de la naşterea prozatorului 
francez; 
ROBERT KOCH (1843-27.05.1910) -100 de 
ani de la moartea bacteriologului german; 
KÁLMÁN MIKSZATH (1847-28.05.1910) 
- 100 de ani de la moartea prozatorului 
ungur. 
DANTE ALIGHIERI (29.05.1265-1321) – 
745 de ani de la naşterea poetului, 
filosofului italian şi omului politic florentin.

 
 

 

IUNIE 
 
THOMAS MANN (06.06.1875-1955) – 135 
de ani de la naşterea scriitorului german, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură; 
ROBERT SCHUMANN (08.06.1810-1856) - 
200 de ani de la naşterea compozitorului 
german; 
HARICLEA DARCLEE (10.06.1860-
1939) - 150 de ani de la naşterea sopranei 
române; 
JOHANN GOTTFRIED SEUME (1763-
13.06.1810) - 200 de ani de la moartea 
prozatorului german; 
GONZALO TORRENTE BALLESTER 
(13.06.1910-1999) - 100 de ani de la 
naşterea scriitorului spaniol; 
ANTOINE de SAINT-EXUPÉRY 
(19.06.1900-1944) – 110 ani de la naşterea 
scriitorului francez; 

JEAN ANOUILH (23.06.1910-1987) - 100 
de ani de la naşterea dramaturgului francez; 
GUSTAVE CHARPENTIER (25.06.1860-
1956) - 150 de ani de la naşterea 
compozitorului francez; 
BENITO LYNCH (25.06.1885-1951) - 125 
de ani de la naşterea prozatorului 
argentinian; 
ANTOINE-JEAN GROS (1771-
26.06.1835) - 175 de ani de la moartea 
pictorului francez; 
JOHN GAY (30.06.1685-1732) - 325 de ani 
de la naşterea poetului şi dramaturgului 
englez; 
DOMINIKUS ZIMMERMANN 
(30.06.1685-1766) - 325 de ani de la 
naşterea arhitectului german.
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IULIE 
 
PAUL SCARRON (iulie 1610-07.10.1660) 
- 400 de ani de la naşterea /350 de ani de la 
moartea scriitorului francez; 
ANDRÉ LHOTE (05.07.1885-1962) - 125 
de ani de la naşterea pictorului, criticului de 
artă şi esteticianului francez; 
Sir THOMAS MORUS/ MORE (1478-
06.07.1535) - 475 de ani de la moartea 
filosofului, umanistului şi omului de stat 
englez; 
GUSTAV MAHLER (07.07.1860-1911) - 
150 de ani de la naşterea compozitorului şi 
dirijorului austriac; 
ERNST BLOCH (08.07.1885-1977) - 125 
de ani de la naşterea filosofului german; 
ACHIM STOIA (08.07.1910-1973) - 100 
de ani de la naşterea compozitorului, 
dirijorului, folcloristului şi pedagogului 
român; 
HENRYK WIENIAWSKI (10.07.1835-
1880) - 175 de ani de la naşterea 
violonistului şi compozitorului polonez; 
ROSALIA de CASTRO (1837-15.07.1885) 
- 125 de ani de la moartea poetei spaniole; 
OTTO JESPERSEN (16.07.1860-1943) - 
150 de ani de la naşterea lingvistului danez; 
HEINRICH BÖLL (1917-16.07.1985) – 25 
de ani de la moartea scriitorului german, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură (1972); 

AUGUST TREBONIU LAURIAN 
(17.07.1810-1881) - 200 de ani de la 
naşterea lingvistului şi istoricului român ; 
CLARA VIEBIG (17.07.1860-1952) - 150 
de ani de la naşterea prozatoarei germane; 
CARAVAGGIO/ Michelangelo da Merisi 
(1573-18.07.1610) - 400 de ani de la 
moartea pictorului italian; 
MARINO MORETTI (18.07.1885-1979) - 
125 de ani de la naşterea poetului şi 
prozatorului italian; 
ION łUCULESCU (19.07.1910-1962) - 
100 de ani de la naşterea pictorului 
român; 
ALEXANDRU A. OBREGIA 
(20.07.1860-1937) - 150 de ani de la 
naşterea medicului psihiatru român; 
VINCENZO BELLINI (1801-23.07.1835) - 
175 de ani de la moartea compozitorului 
italian; 
ELOY FARIÑA NÚÑEZ (25.07.1885-
1929) - 125 de ani de la naşterea poetului 
paraguayan; 
ANDRÉ MAUROIS (26.07.1885-1967) - 
125 de ani de la naşterea scriitorului 
francez; 
GIOSSUÈ CARDUCCI (27.07.1835-1907) - 
175 de ani de la naşterea poetului şi 
criticului italian, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură (1906). 
 

 
AUGUST 

 
GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI 
(01.08.1835-1919) - 175 de ani de la 
naşterea omului politic român; 
GEORGE-MAURICE de GUÉRIN du 
CAYLA (04.08.1810-1839) -200 de ani de 
la naşterea poetului francez; 
ERIK JOHAN LINDEGREN (05.08.1910-
1968) - 100 de ani de la naşterea poetului 
suedez; 

GUY de MAUPASSANT (05.08.1850-
1893) – 160 de ani de la naşterea 
scriitorului francez; 
AUREL POPP (1879-08.08.1960) - 50 de 
ani de la moartea pictorului, 
graficianului şi sculptorului român ; 
CAMILLO BENSO, conte de 
CAVOUR(10.08.1810-1861) - 200 de ani 
de la naşterea omului politic italian; 
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PIERRE SCHAEFFER (14.08.1910-1995) - 
100 de ani de la naşterea compozitorului, 
inginerului de sunet şi scriitorului francez; 
THOMAS DE QUINCEY (15.08.1785-
1859) - 225 de ani de la naşterea eseistului 
şi prozatorului englez; 
ZOE BĂICOIANU (15.08.1910-1987) - 
100 de ani de la naşterea sculptoriŃei şi 
ceramistei române; 
JULES LAFORGUE (16.08.1860-1887) - 
150 de ani de la naşterea poetului francez; 
DIMITRIE POPOVICI-BAYREUTH 
(18.08.1860-1927) - 150 de ani de la 
naşterea bas-baritonului român; 
DINO CAMPANA (20.08.1885-1932) - 
125 de ani de la naşterea poetului italian; 
EERO SAARINEN (20.08.1910-1961) - 
100 de ani de la naşterea arhitectului 
american de origine finlandeză; 
JEAN-BAPTISTE PIGALLE (1714-
22.08.1785) - 225 de ani de la moartea 
sculptorului francez; 
OCTAVIAN COTESCU (1931-
22.08.1985) - 25 de ani de la moartea 
actorului român; 
 

GEORG WILHELM PABST (25.08.1885-
1967) - 125 de ani de la naşterea regizorului 
austriac de film; 
JULES ROMAINS (26.08.1885-1972) - 
125 de ani de la naşterea scriitorului 
francez; 
WILLIAM JAMES (1842-26.08.1910) - 
100 de ani de la moartea filosofului şi 
psihologului american; 
AGNESË GONXHE BOJAXHIU cunoscută 
sub numele de MAICA TEREZA 
(27.08.1910-1997) – 100 de ani de la 
naşterea fondatoarei Ordinului „Misionarii 
carităŃii”, laureată a Premiului Nobel 
pentru Pace (1979); 
LOPE DE VEGA/ Lope Félix de Vega 
Carpio (1562-27.08.1635) - 375 de ani de 
la moartea scriitorului spaniol; 
JUAN BAUTISTA ALBERDI (29.08.1810-
1884) - 200 de ani de la naşterea 
prozatorului argentinian; 
AUGUSTIN Z.N. POP (30.08.1910-1986) 
- 100 de ani de la naşterea istoricului 
literar român ;  
HENRI BARBUSSE (1873-30.08.1935) - 75 
de ani de la moartea scriitorului francez. 

 
SEPTEMBRIE 

 
HENRI ROUSSEAU/ Le Douanier, 
„Vameşul” (1844-02.09.1910) - 100 de ani 
de la moartea pictorului francez; 
LAVRENTIOS (LORENZO) MAVILIS 
(06.09.1860-1912) - 150 de ani de la 
naşterea poetului grec; 
FRANZ THEODOR CSOKOR 
(06.09.1885-1969) - 125 de ani de la 
naşterea dramaturgului austriac; 
JEAN LOUIS BARRAULT (08.09.1910-
1994) - 100 de ani de la naşterea actorului 
francez; 
LUIGI CHERUBINI (08 sau 14.09.1760-
1842) - 250 de ani de la naşterea 
compozitorului francez de origine italiană; 
ARMAND JEAN DU PLESSIS de 
RICHELIEU (09.09.1585-1642) - 425 de 

ani de la naşterea omului politic şi 
cardinalului francez; 
DAVID HERBERT LAWRENCE 
(11.09.1885-1930) - 125 de ani de la 
naşterea scriitorului englez; 
EMMANUEL FREMIET (1824-
11.09.1910) - 100 de ani de la moartea 
sculptorului francez; 
ION FRUNZETTI (1918-11.09.1985) - 25 
de ani de la moartea criticului de artă, 
poetului şi traducătorului român ; 
TOMA IONESCU (13.09.1860-1926) - 
150 de ani de la naşterea chirurgului şi 
anatomistului român; 
AQUILINO RIBEIRO (13.09.1885-1963) - 
125 de ani de la naşterea scriitorului 
portughez; 
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HANNIBAL HAMLIN GARLAND 
(14.09.1860-1940) - 150 de ani de la 
naşterea prozatorului american; 
ARTURO ONOFRI (15.09.1885-1928) - 
125 d ani de la naşterea poetului italian; 
INA SEIDEL (15.09.1885-1974) - 125 de 
ani de la naşterea scriitoarei germane; 
AGATHA CRISTIE (15.09.1890.-1976) – 
120 de ani de la naşterea scriitoarei engleze 
de romane poliŃiste; 
OLE (OLAUS) CHRISTEN SEN RØMER 
(1644-19.09.1710) - 300 de ani de la 
moartea astronomului danez; 
KONSTANT EDUARDOVICI 
łIOLKOVSKI (1857-19.09.1935) - 75 de 
ani de la moartea savantului sovietic; 

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-
21.09.1860) - 150 de ani de la moartea 
filosofului german; 
ERICH OSWALD von STROHEIM 
(22.09.1885-1957) - 125 de ani de la 
naşterea actorului şi regizorului american de 
film de origine austriacă; 
CAO YU/ Wan Jiobao (24.09.1910-1996) - 
100 de ani de la naşterea dramaturgului 
chinez; 
CHRISTIAN FLECHTENMACHER 
(25.09.1785-1843) - 225 de ani de la 
naşterea juristului român ; 
ELIZABETH CLEGHORN GASKELL 
(29.09.1810-1865) -200 de ani de la 
naşterea romancierei engleze. 
 
 

OCTOMBRIE 
 
PAUL GOMA (02.10.1935) – 75 de ani de 
la naşterea prozatorului român din 
Basarabia; 
SERGHEI ESENIN (03.10.1895-
27.12.1925) – 115 ani de la naştere/ 75 de 
ani de la moarte a poetului rus; 
GUDMUNDUR DANIELSSON 
(04.10.1910-1990) - 100 de ani de la 
naşterea prozatorului şi poetului islandez; 
NIELS BOHR (07.10.1885-1962) -125 de 
ani de la naşterea fizicianului danez; 
EUSEBIU CAMILAR (07.10.1910-1965) 
- 100 de ani de la naşterea scriitorului 
român; 
CAMILLE SAINT-SAËNS (09.10.1835-
1921) - 175 de ani de la naşterea 
compozitorului, organistului, pianistului, 
dirijorului şi pedagogului francez; 
JOAN MARAGALL I GORINA 
(10.10.1860-1911) - 150 de ani de la 
naşterea poetului şi eseistului spaniol, de 
origine catalană; 
FRANCOIS MAURIAC (11.10.1885-1970) - 
125 de ani de la naşterea scriitorului 
francez; 
ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF 
(11.10.1875-1913) – 135 de ani de la 

naşterea poetului şi traducătorului 
român, membru fondator al SocietăŃii 
Scriitorilor Români; 
GHEORGHE I. IONESCU-ŞIŞEŞTI 
(16.10.1885-1967) - 125 de ani de la 
naşterea agronomului român; 
TOMA T. SOCOLESCU (1893-
16.10.1960) - 50 de ani de la moartea 
arhitectului, publicistului şi profesorului 
universitar român; 
MIHAIL SORBUL (29.10.1885-1966) - 
125 de ani de la naşterea scriitorului 
român; 
CONSTANTIN I. NOTTARA (1859-
16.10.1935) - 75 de ani de la moartea 
actorului român; 
GIB MIH ĂESCU (1894-19.10.1935) - 75 
de ani de la moartea prozatorului român; 
GIORGIONE/ Giorgio Barbarelli da 
Castelfranco (1477 sau 1478-25.10.1510) - 
500 de ani de la moartea pictorului italian; 
JOHN ADAMS (30.10.1735-1826) - 275 de 
ani de la naşterea omului politic american, 
fost Preşedinte al Statelor Unite ale 
Americii (1797-1801); 
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EZRA WESTON LOOMIS POUND 
(30.10.1885-1972) - 125 de ani de la 
naşterea poetului şi eseistului american; 
MIGUEL HERNÁNDEZ GILABERT 
(30.10.1910-1942) - 100 de ani de la 
naşterea poetului spaniol; 

ADOLF von BAEYER (31.10.1835-1917)- 
175 de ani de la naşterea chimistului 
german.

 
 

NOIEMBRIE 
 
GEORGE MATEI-CANTACUZINO 
(1899-01.11.1960) - 50 de ani de la 
moartea arhitectului român; 
ION LUCIAN MURNU (02.11.1910-
1984) - 100 de ani de la naşterea 
pictorului, graficianului şi sculptorului 
român; 
KAREL ZEMAN (03.11.1910-1989) – 100 
de ani de la naşterea regizorului şi 
producătorului (film de animaŃie) ceh; 
Sir HENRY CRESWICKE RAWLINSON 
(04.11.1810-1895) -200 de ani de la 
naşterea orientalistului englez; 
MIHAIL SADOVEANU (05.11.1880-
1961) – 130 de ani de la naşterea 
scriitorului şi politicianului român; 
CESARE LOMBROSO (06.11.1835-1909) 
- 175 de ani de la naşterea medicului şi 
criminologului italian; 
GHEORGHE PANU (1848-06.11.1910)- 
100 de ani de la moartea omului politic, 
publicistului şi scriitorului român ; 
ERKEL FERENC (07.11.1810-1893) - 200 
de ani de la naşterea compozitorului 
pianistului şi dirijorului ungur; 
LEV NIKOLAEVICI TOLSTOI (1828-
07/20.11.1910) - 100 de ani de la moartea 
scriitorului rus; 
VELIMIR HLEBNIKOV/ Victor 
Vladimirovici (09.11.1885-1922) -125 de 
ani de la naşterea poetului rus; 
MIHAIL DAVIDOGLU (11.11.1910-
1987) - 100 de ani de la naşterea 
dramaturgului român ; 

OLA HANSSON (12.11.1860-1925) - 150 
de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 
suedez; 
NIKOLAI IVANOVICI PIROGOV 
(13/25.11.1810-1881) - 200 de ani de la 
naşterea chirurgului rus; 
JERZY PUTRAMENT (14.11.1910-1986) - 
100 de ani de la naşterea poetului, 
prozatorului şi criticului literar polonez; 
WILHELM RAABE (1831-15.11.1910) - 
100 de ani de la moartea scriitorului 
german; 
KAREL HYNEK MÁCHA (16.11.1810-
1836) - 200 de ani de la naşterea poetului şi 
prozatorului ceh; 
IGNACY JAN PADEREWSKI (18.11.1860-
1941) - 150 de ani de la naşterea 
pianistului, compozitorului şi omului politic 
polonez; 
GRIGORE ALEXANDRESCU 
(22.02.1810? 18147-25.11.1885) - 125 de 
ani de la moartea poetului şi prozatorului 
român; 
JOHANNES FRIEDERICH WILHELM 
GROSSKOPF(25.11.1885-1948) - 125 de 
ani de la naşterea dramaturgului sud-african 
de limbă afrikaans; 
LAZA KOSTIĆ (1841-26.11.1910) -100 de 
ani de la moartea poetului şi dramaturgului 
sârb; 
LIVIU REBREANU (27.11.1885-1944) - 
125 de ani de la naşterea scriitorului 
român. 
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DECEMBRIE 
 
NGUYĒN BINH KHIÈM/ Trang Trinh 
(1491-decembrie 1585) - 425 de ani de la 
moartea scriitorului vietnamez; 
DAVID TENIERS/ „Teniers cel Tânăr” 
(decembrie 1610-1690) - 400 de ani de la 
naşterea pictorului flamand; 
ION VASILESCU (1903-01.12.1960) - 50 
de ani de la moartea compozitorului şi 
dirijorului român ; 
PHILIPP OTTO RUNGE (1777-
02.12.1810) - 200 de ani de la moartea 
pictorului şi teoreticianului de artă german; 
NICOLAE LABI Ş (02.12.1935-1956) - 75 
de ani de la naşterea poetului român; 
SAMUEL BUTLER (04.12.1835-1902) - 
175 de ani de la naşterea romancierului 
englez; 
NICOLAE KALINDERU (06.12.1835-
1902) - 175 de ani de la naşterea 
medicului şi profesorului universitar 
român; 
TANTZI COCEA (07.12.1910-1990) - 100 
de ani de la naşterea actriŃei române; 
HORATIU/ Quintus Horatius Flaccus 
(08.12.65-8 î.Hr.) - 2075 de ani de la 
naşterea poetului latin; 
ADRIAEN van OSTADE (10.12.1610-
27.04.1685) - 400 de ani de la naşterea/325 

de ani de la moartea pictorului şi gravorului 
olandez; 
ALFRED de MUSSET (11.12.1810-1857) - 
200 de ani de la naşterea scriitorului 
francez; 
JAN KASPROWICZ (12.12.1860-1926) - 
150 de ani de la naşterea poetului polonez; 
MANUEL de, JESÚS GALVÁN (1834-
13.12.1910) - 100 de ani de la moartea 
prozatorului dominican; 
ANDRIJA KAČIČ-MIOŠIČ (1704-
14.12.1760) - 250 de ani de la moartea 
poetului croat; 
ION DRAGALINA (16.12.1860-1916) - 
150 de ani de la naşterea generalului 
român; 
JEAN GENET (19.12.1910-1986) - 100 de 
ani de la naşterea prozatorului şi 
dramaturgului francez; 
JOSE LEZAMA LIMA (19.12.1910-1976) 
– 100 de ani de la naşterea scriitorului 
cubanez; 
PIERRE de RONSARD (1524-27.12.1585) - 
425 de ani de la moartea poetului francez; 
LU YOU (1125-29.12.1210) - 800 de ani de 
la moartea poetului chinez. 

 
 

* 
* *  

 
TOROS ROSLIN (1210-1270) – 800 de ani 
de la naşterea miniaturistului armean; 
BASRAB I cel MARE (?-1352) -700 de 
ani de la începutul domniei (1310-1352) 
întemeietorului statului medieval de sine-
stătător łara Românească şi a dinastiei 
Basarabilor; 
MATTEO BANDELLO (1485-1561) - 525 
de ani de la naşterea scriitorului renascentist 
italian; 

VEROCCHIO/ Andrea del Cione (1435-
1488) - 575 de ani de la naşterea 
sculptorului şi pictorului italian; 
500 de ani de la publicarea de către 
ERASMUS a uneia dintre cele mai 
cunoscute scrieri ale sale, trilogia THE 
PRAISE OF FOLLY (Moriae encomium, 
Laus stultitiae şi Ego sum aliquantulus 
cattus atque ego amo piscis) - atac satiric la 
adresa tradiŃiilor Bisericii Catolice şi a 
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superstiŃiilor populare – şi dedicată 
prietenului său, Sir Thomas More. 
DANG TRAN CON (1710-1745) - 300 de 
ani de la naşterea poetului vietnamez de 
expresie chineză; 
PÂRVU MUTU (1657-1735) - 275 de ani 
de la moartea zugravului şi iconarului 
român; 
RAFFI/ Akop Melik-Agopian (1835-1888) 
- 175 de ani de la naşterea prozatorului 
armean. 
ALECU BELDIMAN (1760-1826) 250 de 
ani de la naşterea cărturarului român;  

DIMITRIE BOLINTINEANU (1825-
1872) – 185 de ani de la naşterea 
scriitorului şi omului politic român; 
NICOLAE COSTIN (c.1660-1712) – 350 
de ani de la naşterea cronicarului; 
DACIA LITERAR Ă (30.01.1840) – 140 
de ani la apariŃia revistei; 
GRIGORE URECHE (1590-1647) – 420 
de ani de la naşterea cronicarului; 
VAARLAM (c.1590-1657) – 420 de ani de 
la naşterea cărturarului şi  Mitropolitului 
Moldovei.

 
 

* 
* * 

        
 
 
 
1). ANIVERSĂRI CULTURALE (CALENDAR 2010) a fost 
realizat în cadrul Biroului Informare Bibliografică, ReferinŃe 
Electronice şi Internet din Biblioteca Municipală „LaurenŃiu Ulici”  
de către Echim VANCEA. 
  


