ANIVERSĂRI CULTURALE 2014
IANUARIE
1 ianuarie - Ziua Mondială a Păcii;
1 ianuarie - 125 de ani de la moartea lui Johann KRAVOGL
(24 mai 1823, Rose Garden - 1 ian. 1889, Brixen) armurier,
mecanic şi inventator austriac;
5 ianuarie - 125 de ani de la naşterea lui Ioan Dumitru
CHIRESCU (5 ian. 1889, Cernavodă - 25 mar. 1980,
Bucureşti), compozitor, profesor universitar şi dirijor de cor
român;
10 ianuarie - 25 de ani de la moartea lui Avram CRISTEA
(28 aug. 1931, Bucureşti - 10 ian. 1989, Roma, Italia), actor
român;
12 ianuarie - 75 de ani de la moartea sopranei Haricleea
DARCLÉE (10 iun. 1860, Brăila - 12 ian. 1939,
Bucureşti); Giacomo Puccini a compus Tosca special pentru
ea;
12 ianuarie - 125 de ani de la naşterea lui Artur ENĂȘESCU
(12 ian. 1889, Botoşani - 4 dec. 1942, Bucureşti), poet şi
jurnalist român; multe din poemele lui au devenit texte de
pricesne şi romanţe;
13 ianuarie - 150 de ani de la naşterea lui Wilhelm WIEN (13
ian. 1864 - 30 aug. 1928, Munchen) fizician german, laureat
al Premiului Nobel pentru Fizică (1911);
14 ianuarie - 75 de ani de la naşterea lui NAARGHITA,
numele de scenă al Mariei Amarghioalei (14 ian. 1939,
Pufeşti, Vrancea - 26 feb. 2013, Bucureşti), cântăreaţă şi
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dansatoare română specializată pe muzica şi coregrafia
filmelor indiene;
14 ianuarie - 200 de ani de la moartea lui Charles BOSSUT
(1730 - 14 ian. 1814, Paris), matematician francez;
colaborator la redactarea Enciclopediei Franceze; a
promovat învăţământul superior în Franţa;
15 ianuarie - Ziua de naştere a poetului naţional Mihai
EMINESCU (1850 - 1889);
15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale, declarată prin Legea nr.
238 / 7 dec. 2010;
15 ianuarie - 200 de ani de la naşterea lui Pierre - Jules
HETZEL (15 ian. 1814 - 17 mar. 1886), editor şi publicist
francez ; a editat romanele lui Jules Verne şi ale lui Victor
Hugo;
21 ianuarie - 200 de ani de la moartea lui Jaques - Henri
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (19 ian. 1737, Le
Havre - 21 ian. 1814), scriitor şi botanist francez, precursor
al romantismului;
21 ianuarie - 225 de ani de la moartea lui Paul Henri THIRY
D' HOLBACH (8 dec. 1723, Edesheim - 21 ian. 1789),
savant, filosof materialist, enciclopedist de origine germană;
23 ianuarie - 25 de ani de la moartea lui Salvador DALI (11
mai 1904, Figueras, Spania - 23 ian. 1989, Figueras), pictor
spaniol suprarealist;
24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române (1859)
24 ianuarie - 125 de ani de la naşterea lui Victor EFTIMIU
(24 ian. 1889, Boboshtice, Macedonia - 27 nov. 1971,
Bucureşti), scriitor şi traducător de origine aromână,
membru al Academiei Române (1948); director al Teatrului
Naţional din Bucureşti;
26 ianuarie - Ziua Mondială a Vămilor
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27 ianuarie - 200 de ani de la moartea lui Johann Gottlieb
FICHTE (19 mai 1762 - 27 ian. 1814), filosof german
considerat părintele idealismului german şi urmaş al lui
Kant;
27 ianuarie - Ziua Internaţională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului;
28 ianuarie - 125 de ani de la naşterea scriitoarei Martha,
prinţesă BIBESCU (28 ian. 1889, Bucureşti - 28 nov. 1973,
Paris) romancieră, poetă, memorialistă franceză de origine
română;
28 ianuarie - 150 de ani de la naşterea lui Joseph BEDIER (28
ian. 1864, Paris - 29 aug. 1938), istoric şi critic literar
francez cunoscut ca autor al versiunii complete a mitului
Tristan şi Isolda;
29 ianuarie - 75 de ani de la moartea lui William Butler
YEATS (13 iun.1865, Sandymount - 29 ian. 1939) poet şi
dramaturg irlandez, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură (1923).

FEBRUARIE
1 februarie - Ziua Intendenţei Militare;
2 februarie - 50 de ani de la moartea lui Ion Marin
SADOVEANU, pseudonimul literar al lui Iancu - Leonte
Marinescu (15 iun. 1893, Bucureşti - 2 feb. 1964,
Bucureşti), prozator, romancier; director al Teatrului
Naţional din Bucureşti;
2 februarie - 125 de ani de la naşterea lui Traian
SĂVULESCU (2 feb. 1889, Râmnicu Sărat - 29 mar. 1963,
Bucureşti), biolog şi botanist român, fondatorul Şcolii
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româneşti de fitopatologie; membru şi preşedinte al
Academiei Române;
3 februarie - 25 de ani de la moartea lui John Nicholas
CASSAVETES (9 dec. 1929, New Zork - 3 feb. 1989, Los
Angeles) regizor, actor, producător, scenarist american;
4 februarie - 100 de ani de la naşterea lui Alfred Hellmuth
ANDERSCH (4 feb. 1914, Munchen - 21 feb. 1980,
Locarno) prozator şi publicist german;
5 februarie - 75 de ani de la moartea lui Gheorghe ŢIȚEICA
(4/17 oct. 1873, Drobeta Tr. Severin - 5 feb. 1939,
Bucureşti) matematician şi pedagog român, membru al
Academiei Romnâne; printre cei care au înfiinţat revista
Gazeta Matematică;
6 februarie - 125 de ani de la naşterea lui Krikor H.
ZAMBACCIAN (6 feb. 1889, Constanţa - 18 sep. 1962,
Bucureşti) colecţionar şi critic de artă, membru
corespondent al Academiei Române;
7 februarie - 150 de ani de la moartea lui Vuk KARADZIC STEFANOVIC (7 nov. 1787 - 7 feb. 1864), filolog,
folclorist şi lingvist sârb;
8 februarie - 125 de ani de la naşterea lui Victor VLAD (8 feb.
1889, Lugoj - 27 dec. 1967, Timişoara) arhitect şi inginer
constructor, profesor univ; întemeietorul Facultăţii de
Construcţii din Timişoara; proiectant de biserici ortodoxe
(Catedrala ortodoxă din Târgu-Mureş);
9 februarie - 25 de ani de la moartea lui Osamu TEZUKA (3
nov. 1928, Osaka - 9 feb. 1989, Osaka), medic, scriitor,
desenator, animator, producător japonez; creatorul benzilor
desenate şi a genului anime;
10 februarie - Ziua Mondială a Bolnavilor;
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12 februarie - 75 de ani de la naşterea lui Ray MANZAREK
(12 feb. 1939, Chicago - 20 mai 2013, Rosenheim),
muzician american, membru fondator al trupei The Doors;
12 februarie - 100 de ani de la naşterea lui Maja PHILIPPI DEPNER (12 feb. 1914, Braşov - 10 mar.1993, Sibiu)
istoric german din România, cu cercetări pe istoria
Braşovului;
12 februarie - 125 de ani de la naşterea lui Enrico
BOMPIANI (12 feb. 1889, Roma - 22 sep. 1975, Roma)
matematician italian; a pus bazele geometriei diferenţiale;
15 februarie - 75 de ani de la moartea lui Kuzma Sergeevici
PETROV-VODKIN (5 nov. 1878 - 15 feb. 1939,
Leningrad), pictor şi scriitor rus;
18 februarie - 50 de ani de la moartea lui George
LÖVENDAL (10 mai 1897, Sankt Petersburg - 18 feb.
1964, Bucureşti) artist multilateral, pictor portretist; a creat
primul teatru de păpuşi din ţară;
19 februarie - 150 de ani de la naşterea lui Artur GOROVEI
(19 feb. 1864, Fălticeni - 19 mai 1951, Bucureşti)
academician, folclorist, etnograf, membru de onoare al
Academiei Române (1940); autorul unor lucrări
fundamentale ale folcloristicii româneşti: Cimiliturile
românilor şi Descântecele românilor; a fondat prima
revistă de folclor, Şezătoarea;
21 februarie - 150 de ani de la naşterea lui Virgil ONIȚIU (21
feb. 1864, Reghin - 8/21 oct. 1915, Braşov) scriitor român,
publicist, preşedintele Societăţii România; din Viena;
colaborator al revistelor Familia, Tribuna;
21 februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne;
21 februarie - Ziua Mondială a Cercetăşiei;
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22 februarie - 25 de ani de la moartea lui MÁRAI Sándor (11
apr. 1900, Caşova - 22 feb. 1989, San Diego, SUA), scriitor
maghiar; membru al Academiei Ungare de Ştiinţe (1942);
22 februarie - 75 de ani de la moartea lui Antonio
MACHADO Y RUIZ (26 iul. 1875 - 22 feb. 1939), poet
spaniol;
22 februarie - 150 de ani de la naşterea lui Jules RENARD (22
feb. 1864 - 22 mai 1910, Paris), prozator şi dramaturg
francez;
23 februarie - 125 de ani de la naşterea lui Victor FLEMING
(23 feb. 1889 - 6 ian. 1949), regizor, producător, actor
american de film;a intrat în istoria cinematografiei prin
două superproducţii: Vrăjitorul din Oz şi Pe aripile
vântului;
24 februarie - 75 de ani de la naşterea lui Richard W.
OSCHANITZKY (24 feb. 1939, Timişoara - 5 apr. 1979,
Bucureşti), compozitor, pianist şi dirijor român, unul dintre
cei mai cunoscuţi muzicieni de jazz ai României;
25 februarie - 125 de ani de la naşterea lui Teodor BURCĂ
(25 feb. 1889, Slatina - 1950), sculptor monumentalist,
autorul unor monumente închinate eroilor români din
primul război mondial; conservator şi custode al Pinacotecii
Municipale Bucureşti (din 1934);
26 februarie - 125 de ani de la naşterea lui ADY Mariska (26
feb. 1889, Hadad - 4 feb. 1977, Budapesta), scriitoare, poetă
maghiară, verişoara poetului Ady Endre;
26 februarie - Ziua Protecţiei Civile;
27 februarie - 25 de ani de la moartea lui Konrad Zacharias
LORENZ (7 nov. 1903, Viena - 27 feb. 1989, Viena),
ornitolog, specialist în zoologie şi psihologie animală;
laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină
(1973).
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MARTIE
1 martie - Ziua Automobilistului Militar din Armata
României;
1 martie - Ziua Mondială a Apărării şi Protecţiei Civile;
1 martie - Ziua Mărţişorului;
1 martie - 100 de ani de la naşterea lui Ralph Waldo
ELLISON (1 mar. 1914 - 16 apr. 1994), scriitor, critic
literar şi profesor american;
1-3 martie - Ziua Mondială a Eficienţei Energetice;
2 martie - 50 de ani de la moartea lui Nicolae VASILESCUKARPEN (28 nov./10 dec. 1870, Craiova - 2 mar. 1964,
Bucureşti) fizician şi inventator român; membru titular al
Academiei Române;
2 martie - 75 de ani de la moartea lui Howard CARTER (9
mai 1874 - 2 mar. 1939), arheolog şi egiptolog celebru care
a descoperit mormântul lui Tutankhamon;
5 martie -75 de ani de la moartea lui Moses GASTER (17 sep.
1856, Bucureşti - 5 mar. 1939, Abingdon, Marea Britanie)
român evreu de rit sefard, rabin, filolog, publicist, istoric
literar şi folclorist, membru de onoare al Academiei
Române (1926);
5 martie -25 de ani de la moartea lui Vasile NETEA (1 feb.
1912, Deda, Mureş - 6 mar. 1989, Bucureşti), scriitor,
istoric român, cercetător al istoriei Transilvaniei;
6 martie - 75 de ani de la moartea lui Miron CRISTEA (20
iul. 1868, Topliţa - 6 mar. 1939, Cannes, Franţa) teolog,
filolog, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925
- 1939), regent (1927 - 1930);
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6 martie - 175 de ani de la naşterea lui Olegario Victor
ANDRADE (6 mar. 1839 - 30 oct. 1882), poet şi ziarist
argentinian;
7 martie - 150 de ani de la naşterea lui Adolf SCHULLERUS
(7 mar. 1864, Făgăraş - 28 ian. 1928, Sibiu), lingvist,
folclorist, istoric, scriitor şi teolog sas;
8 martie - Ziua Internaţională a Femeii;
8 martie - 200 de ani de la naşterea lui SZIGLIGETI Ede (8
mar. 1814, Oradea - 19 ian. 1878, Budapesta), scriitor
maghiar;
9 martie - 200 de ani de la naşterea lui Taras ŞEVCENKO (9
mar. 1814 - 10 mar. 1861), pictor şi poet ucrainean;
considerat poetul naţional al Ucrainei;
9 martie - 250 de ani de la moartea lui Petru Pavel ARON
(1709, Bistra, com. Turda - 9 mar. 1764, Baia-Mare),
episcop al Bisericii Române Unite din Transilvania (1752 1764); în 1754 a deschis la Blaj prima şcoală elementară cu
predare în limba română; a întemeiat 53 de şcoli româneşti;
a înfiinţat la Blaj tipografia diecezană; a tradus personal
Biblia (1760-1761), tipărită abia în 2005;
10 martie - 100 de ani de la naşterea lui Emil BOTEZ (10
mar. 1914, Bucureşti - 19 mai 1978, Bucureşti), inginer
mecanic, inventator; contribuţii în domeniul construcţiilor
de maşini; profesor la Institutul Politehnic din Bucureşti;
15 martie - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor;
15 martie - Ziua Maghiarilor de pretutindeni;
17 martie - 50 de ani de la moartea lui Mihai RALEA (1 mai
1896, Huşi - 17 mar. 1964, Berlin), eseist, psiholog,
sociolog, filosof, membru al Academiei Române (1948);
17 martie - Ziua Naţională a Irlandei: Ziua Sf. Patrick;
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20 martie - 50 de ani de la moartea lui Brendan Francis
BEHAN (9 feb. 1923, Dublin - 20 mar. 1964, Dublin)
scriitor irlandez;
20 martie - Ziua Mondială a Francofoniei;
21 martie - Ziua Internaţională a Poeziei;
21 martie - Ziua Internaţională pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale;
21 martie - Ziua Mondială a Copiilor cu Sindromul Down;
22 martie - Ziua Mondială a Apei;
23 martie - 75 de ani de la naşterea lui Petru ARUȘTEI (23
mar. 1939, Podu Iloaiei, Iaşi - 17 aug. 1984, Iaşi) poet şi
pictor român;
23 martie - Ziua Mondială a Meteorologiei;
23 martie - 125 de ani de la naşterea lui Gheorghe BANU (23
mar. 1889, Secuieni, Bacău - 15 aug. 1957, Bucureşti),
medic igienist român, fondator şi director al Revistei de
igienă socială (1931-1944);
23 martie - 200 de ani de la naşterea lui Gertrudis GÓMEZ
DE AVELLANEDA (23 mar. 1814 - 1 feb. 1873), poetă
spaniolă de origine cubaneză;
24 martie - Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei;
25 martie - Ziua Naţională a Republicii Elene;
25 martie - Ziua Poliţiei Române;
25 martie - 25 de ani de la moartea lui Nina BEHAR (25 mai
1930, Bucureşti - 25 mar. 1989, Paris) regizoare română de
filme documentare; filme care au obţinut premii: Arta
monumentală (Paris, 1965); Vacanţa la Mamaia
(Lousanne, 1966), Muzica mai presus de orice (Veneţia,
1969);
25 martie - 25 de ani de la moartea lui Radu Eugeniu
GHEORGHIU (27 sep. 1915, Craiova - 25 mar. 1989,
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Bucureşti), compozitor, profesor şi instrumentist; membru
al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor;
25 martie - 100 de ani de la naşterea lui Norman BORLAUG
(25 mar. 1914, Cresco - 12 sep. 2009, Dallas), agronom,
cercetător ştiinţific, laureat al Premiului Nobel pentru Pace
(2009); denumit „părinte al Revoluţiei Verzi;” membru de
onoare al Academiei Române (2009);
25 martie - 100 de ani de la moartea lui Frederic MISTRAL
(8 sep. 1830, Maillane - 25 mar. 1914, Maillane), poet
francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1904);
27 martie - Ziua Mondială a Teatrului;
28 martie - 75 de ani de la naşterea lui Florin BĂNESCU (28
mar. 1939, Armeniş, Caraş-Severin - 11 iul. 2003, Arad),
medic, prozator, traducător român; membru al Uniunii
Scriitorilor din România (1975);
28 martie - 100 de ani de la naşterea lui Bohumil HRABAL
(28 mar. 1914, Brno - 3 feb. 1997, Praga) romancier ceh,
unul dintre cei mai importanţi scriitori cehi din sec. XX;
30 martie - 25 de ani de la moartea lui Nicolae
STEINHARDT (29 iul. 1912, Pantelimon, Bucureşti - 30
mar. 1989, Baia-Mare) autor, eseist, jurist, publicist şi
scriitor român evreu, s-a convertit la creştinism după
eliberarea din închisorile comuniste şi s-a călugărit;
30 martie - 100 de ani de la naşterea lui Kurt HOREDT (30
mar. 1914, Sibiu - 19 dec. 1991, Munchen), istoric sas,
specialist în preistorie şi istorie veche.
31 martie - 75 de ani de la moartea lui Ion THEODORESCUSION (2 sep. 1882, Ianca, Brăila - 31 mar. 1939,
Bucureşti), pictor român; a făcut parte din grupul artiştilor
care au decorat interiorul Palatului Regal;
31 martie - 100 de ani de la naşterea lui Octavio PAZ (31
mar. 1914, Ciudad de Mexico - 19 apr. 1998, Ciudad de
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Mexico), poet şi eseist mexican, laureat al premiului Nobel
pentru Literatură (1990).

APRILIE
1 aprilie - Ziua Internaţională a Păsărilor;
1 aprilie - Ziua Mondială a Cărţii pentru Copii;
2 aprilie - 25 de ani de la moartea lui Tudor VORNICU (29
ian. 1926, Angheleşti, Vrancea - 2 apr. 1989), jurnalist,
realizator de emisiuni de televiziune;
2 aprilie - 100 de ani de la moartea lui Paul VON HEYSE (15
mar. 1830, Berlin - 2 apr. 1914, Munchen), scriitor german,
laureat al premiului Nobel pentru Literatură (1910);
3 aprilie - Ziua Jandarmeriei Române;
4 aprilie - Ziua Internaţională pentru Conştientizarea
Pericolului prezentat de Minele anti-personal şi a
consecinţelor acestor mine;
4 aprilie - 100 de ani de la naşterea lui Marguerite DURAS (4
apr. 1914, Saigon - 3 mar. 1996, Paris), romancieră,
scenaristă şi regizoare franceză;
7 aprilie - 125 de ani de la naşterea scriitoarei Gabriela
MISTRAL (7 apr. 1889, Vicuna, Chile - 10 ian. 1957,
New York), poetă din Chile, laureată a Premiului Nobel
pentru Literatură (1945);
7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii;
8 aprilie - Ziua Mondială a Rromilor;
9 aprilie - Ziua Universităţii de Arte din Târgu-Mureş;
10 aprilie - 100 de ani de la naşterea Mariei BĂNUȘ (10 apr.
1914, Bucureşti - 14 iul. 1999, Bucureşti), poetă, eseistă,
traducătoare; creaţiile sale de maturitate se încadrează în
doctrina realismului socialist;
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10 aprilie - 150 de ani de la naşterea lui BERNÁDY György
(10 apr. 1864, Beclean - 22 oct. 1938, Tg. Mureş)
farmacist, jurist, om politic şi primarul oraşului Tg. Mureş,
în mandatul căruia s-au construit clădirile reprezentative
pentru oraş: Palatul Culturii şi actualul Palat Administrativ;
10 aprilie - Ziua Deţinuţilor Lagărelor fasciste de
concentrare;
11 aprilie - 50 de ani de la moartea lui Alexandru GHIKA (22
iun. 1902, Bucureşti - 11 apr. 1964, Bucureşti),
matematician şi pedagog, membru titular al Academiei
Române (1963) şi al Academiei de Ştiinţe din România
(1938);
11 aprilie - Ziua Internaţională a Aviaţiei şi Cosmonauticii;
12 aprilie - Ziua Internaţională a Rock-n-Roll-ului;
16 aprilie - 125 de ani de la naşterea lui Charles Spencer
CHAPLIN (16 apr. 1889, Londra - 25 dec. 1977, Vevey,
Elveţia), actor, regizor şi producător englez;
17 aprilie - Ziua Internaţională a Monumentelor şi a
Locurilor Istorice;
17 aprilie - 50 de ani de la moartea lui George VRACA (25
nov. 1896, Bucureşti - 17 apr. 1964, Bucureşti), actor şi
director de teatru;
18 aprilie - 75 de ani de la moartea lui Hugo
CHARLEMONT (18 mar. 1850 - 18 apr. 1939, Viena),
pictor austriac;
19 aprilie - 25 de ani de la moartea lui Daphne DU
MAURIER (13 mai 1907 - 19 apr. 1989), scriitoare
britanică;
20 aprilie - 25 de ani de la moartea lui Doru DAVIDOVICI (6
iul. 1945 - 20 apr. 1989), aviator şi scriitor român de
ficţiune;
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20 aprilie - 175 de ani de la naşterea lui CAROL I, rege al
României (20 apr. 1839, Sigmaringen - 10 oct. 1914,
Sinaia), domnitor apoi regele României;
21 aprilie - Ziua Pamântului;
21 aprilie - Ziua Forţelor Terestre Române;
21 aprilie - 100 de ani de la naşterea lui Egon MACHAT (21
apr. 1914, Sibiu - 1995, Geretsried, Germania), scriitor de
limba germană din România; a predat, timp de 35 de ani,
limba germană la actualul Liceu „Joseph Haltrich” din
Sighişoara;
21 aprilie - 150 de ani de la naşterea lui Maximilian WEBER
(21 apr. 1864 - 14 iun. 1920), filozof, economist politic şi
sociolog german; lucrarea sa cea mai importantă: Etica
protestantă şi spiritul capitalismului;
23 aprilie - Ziua Bibliotecarului Român (conform HG nr. 293
/ 14.04.2005);
23 aprilie - Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor
(instituită de UNESCO în 1995);
23 aprilie - Ziua Naţională a Angliei - parte a Regatului Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (Ziua Sf. Gheorghe);
23 aprilie - Ziua Presei Militare Române;
23 aprilie - Ziua Solidarităţii Tineretului;
23 aprilie - 125 de ani de la moartea lui Jules-Amedee
BARBEY D'AUREVILLY (2 nov.1808 - 23 apr. 1889,
Paris), prozator francez;
24 aprilie - Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de
Laboratror;
25 aprilie - Semnarea Tratatului de Aderare a României la
Uniunea Europeană (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007);
25 aprilie - Ziua Justiţiei Militare;
26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale;
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26 aprilie - 125 de ani de la naşterea lui Ludwig
WITTGENSTEIN (26 apr. 1889, Viena - 29 apr. 1951,
Cambridge), filosof austriac cu contribuţii majore în
dezvoltarea filosofiei limbajului şi a logicii moderne;
28 aprilie - 25 de ani de la moartea lui Géza von CZIFFRA
(19 dec. 1900, Arad - 28 apr. 1989), regizor de film şi
scenarist de origine maghiară;
29 aprilie -75 de ani de la moartea lui Petre IORGULESCUYOR (24 dec. 1890 - 29 apr. 1939), pictor peisagist român;
29 aprilie - Ziua Mondială a Dansului;
30 aprilie - Ziua Infanteriei Române;
30 aprilie - Ziua Naţională a Olandei;
aprilie - Ziua Mondială a Oraşelor Înfrăţite - sărbătorită în
ultima duminică a lunii aprilie.

MAI
1 mai - Ziua Internaţională a Muncii;
1 mai - 250 de ani de la naşterea lui Benjamin LATROBE (1
mai 1764 - 3 sep. 1820), arhitect anglo-american, numit
„Părintele arhitecturii americane;” a proiectat clădirea
Capitoliului Statelor Unite;
2 mai - Ziua Naţională a Poloniei;
3 mai - Ziua Mondială a Libertăţii Presei;
4 mai - Ziua Naţională a Inimii în România;
5 mai - Ziua Europeană de Protest şi Conştientizare pentru
Drepturi Egale ale Persoanelor cu Deficienţe
(Handicapate);
5 mai - 150 de ani de la naşterea lui Nelly BLY, pseudonimul
lui Elizabeth Jane Cochran (5 mai 1864 - 27 ian. 1922),
ziaristă, scriitoare americană: celebră pentru ocolul
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Pământului realizat după romanul lui Jules Verne şi un
reportaj de investigaţie dintr-un ospiciu pentru femei,
prefăcându-se nebună pentru a fi internată;
8 mai - 100 de ani de la naşterea lui Romain GARY,
pseudonimul lui Roman Kacew (8 mai 1914, Vilnius - 2
dec. 1980, Paris), scriitor, regizor, cineast, de două ori
laureat al Premiului Goncourt pentru Literatură (1956 şi
1975);
8 mai - Ziua Mondială a Crucii Roşii;
9 mai - Ziua Europei („Ziua Schuman”);
9 mai - Ziua Independenţei României (1877);
9 mai - Ziua Victoriei Asupra Fascismului (1944);
11 mai - 75 de ani de la moartea scriitoarei Adela XENOPOL
(1861, Iaşi - 11 mai 1939, Bucureşti), prozatoare,
susţinătoare a emancipării femeii; editează şi conduce
revistele Dochia (1896-1898), Românca (1905-1906),
Viitorul românesc (1912-1916) şi Revista scriitoarei (1926
- 1928);
12 mai - Ziua Internaţională a Asistentelor Medicale (Nursey
Day), aniversarea zilei de naştere a fondatoarei profesiei,
Florence Nightingale, 12 mai 1820;
14 mai - 100 de ani de la naşterea lui Tiberiu ALEXANDRU
(14 mai 1914, Ilimbav, Sibiu - 20 apr. 1997, Bucureşti),
folclorist şi muzicolog român;
14 mai - 100 de ani de la naşterea lui Ştefan PASCU (14 mai
1914, Apahida - 2 nov. 1998, Cluj-Napoca), istoric român,
membru titular al Academiei Române;
15 mai - Ziua Internaţională a Familiei;
15 mai - Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă;
15 mai - Ziua Naţională a Medicului Veterinar;
15 mai - Ziua Internaţională a Latinităţii;
15 mai - Ziua Poliţiei Militare Române;
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15 mai - Ziua Chimiştilor Militari;
15 mai - Ziua Europeană pentru Depistarea Melanomului;
17 mai - 75 de ani de la naşterea lui Vasile Radu
GHENCEANU (17 mai 1939, Doh, Sălaj - 30 oct. 2006,
Baia-Mare) scriitor şi jurnalist român, director al Teatrului
dramatic din Baia-Mare;
17 mai - Ziua Mondială pentru o Societate Informaţională
(Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor);
17 mai - Ziua Naţională a Regatului Norvegiei;
17 mai - Ziua Mondială a Hepatitei;
18 mai - 125 de ani de la naşterea lui Alexandru
CĂLINESCU (18 mai 1889, Râmnicu-Vâlcea - 1978,
Bucureşti), sculptor român; printre lucrările sale se numără
cele două altoreliefuri de pe faţada sudică a Arcului de
Triumf din Bucureşti;
18 mai - Ziua Internaţională a Muzeelor;
18 mai - Ziua Internaţională a Metrologiei;
19 mai - 100 de ani de la naşterea lui Eugen DRĂGUȚESCU
(19 mai 1914, Iaşi - 1993, Roma), artist plastic, pictor şi
grafician român; ilustrator de carte;
19 mai - Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru
Dialog şi Dezvoltare;
19 mai - 150 de ani de la moartea lui Nathaniel
HAWTHORNE (4 iul. 1804 - 19 mai 1864), romancier şi
nuvelist american;
19 mai - 225 de ani de la moartea lui Giuseppe BONITO (1
nov. 1707 - 19 mai 1789, Neapole), pictor italian;
20 mai - Ziua Internaţională a Bio-Diversităţii;
20 mai - 100 de ani de la moartea lui Rafael DELGADO (20
aug. 1853, Cordoba - 20 mai 1914, Orizaba), prozator
mexican;
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20 mai - 150 de ani de la moartea lui John CLARE (13 iul.
1793 - 20 mai 1864), poet romantic englez;
mai - Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse (se
organizează în a treia duminică din luna mai a fiecărui an,
începând din 1983);
21 mai - 50 de ani de la moartea lui James FRANCK (26 aug.
1882, Hamburg - 21 mai 1964, Gottingen), fizician german,
laureat al Premiului Nobel pentru Fizică. (1925);
21 mai - 50 de ani de la moartea lui Tudor VIANU (27 dec.
1897/8 ian. 1898, Giurgiu - 21 mai 1964, Bucureşti), critic
şi istoric literar, poet, eseist, filosof; membru al Academiei
Române (1955);
24 mai - 75 de ani de la moartea lui Aleksander BRÜCKNER
(29 ian. 1856 - 24 mai 1939, Berlin), profesor polonez,
filolog şi istoric literar;
24 mai - Ziua Africii;
24 mai - Ziua Naţională a Republicii Bulgaria;
24 mai - Ziua Europeană a Parcurilor;
24 mai - Ziua Naţională a Statului Georgia;
24 mai - 100 de ani de la moartea lui Pompiliu ELIADE (13
apr. 1869, Bucureşti - 24 mai 1914), istoric literar;
25-31 mai - Săptămâna Solidarităţii cu Popoarele aflate sub
Administrare Străină;
25 mai - Ziua Naţională a Argentinei;
25 mai - Ziua Naţională a Regatului Haşemit al Iordaniei;
25 mai - Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi;
26 mai - Ziua Internaţională a Trupelor ONU de Menţinere a
Păcii;
27 mai - Ziua Mondială Fără Tutun;
27 mai - 75 de ani de la moartea lui Joseph ROTH (2 sep.
1894, Brody - 27 mai 1939, Paris), scriitor austriac;
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28 mai - CHALLENGE DAY- Ziua Provocării, cel mai
important eveniment anual mondial în domeniul „sportului
pentru toţi;”
28 mai - 175 de ani de la naşterea lui Luigi CAPUANA (28
mai 1839, Mineo - 29 nov. 1915, Catania), prozator şi critic
literar italian;
29 mai - 25 de ani de la moartea lui Adrian
PETRINGENARU (19 oct. 1933, Bucureşti - 29 mai 1989,
Bucureşti), regizor român de film;
30 Mai - 200 de ani de la naşterea lui Eugène Charles
CATALAN (30 mai 1814 - 14 feb. 1894), matematician
franco-belgian, specializat în teoria numerelor;
31 mai - Ziua Geniştilor (la 31 mai 1859, sub domnia lui
Alexandru Ioan Cuza, se înfiinţează prima unitate de geniu
din armata română).

IUNIE
1 iunie - Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor;
2 iunie - 50 de ani de la moartea lui Dumitru
CARACOSTEA (10 mar. 1879, Slatina - 2 iun. 1964,
Bucureşti), critic, istoric literar şi folclorist; membru al
Academiei Române (1938);
3 iunie - 50 de ani de la moartea lui Frans Eemil
SILLANPÄÄ (16 sep. 1888 - 3 iun. 1964, Helsinki),
scriitor finlandez, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură (1939);
2-4 iunie - Zilele Europene ale Autismului;
4 iunie - Ziua Internaţională a Copiilor Victime ale
Agresiunii;
4 iunie - Ziua Eroilor şi Martirilor Neamului;
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4 iunie - Ziua Învăţătorului (din 2008) ;
5 iunie - Ziua Mondială a Mediului Înconjurător;
5 iunie - Ziua Naţională a Regatului Danemarcei;
6 iunie - 75 de ani de la naşterea lui Gheorghe BUZATU (6
iun. 1939, Sihlea, Vrancea - 20 mai 2013, Iaşi), istoric şi
politician român;
6 iunie - Ziua Naţională a Suediei;
8 iunie - Ziua Mondială a Oceanelor;
8 iunie - 125 de ani de la moartea lui Gerard Manley
HOPKINS (28 iul. 1844 - 8 iun. 1889), poet şi preot iezuit
englez, inovator în domeniul metricii, a introdus ritmul
abrupt; creaţia sa a influenţat poezia engleză a sec. XX;
10 iunie - Ziua Naţională a Portugaliei;
10 iunie - Ziua Paraşutiştilor Militari Români;
11 iunie - 150 de ani de la naşterea lui Richard STRAUSS (11
iun. 1864, Munchen - 8 sep. 1949), compozitor şi dirijor
german;
12 iunie - Ziua Naţională a Rusiei;
15 iunie - 125 de ani de la moartea lui Mihai EMINESCU (15
iun. 1850, Botoşani - 15 iun. 1889, Bucureşti), poet,
prozator şi jurnalist român, cea mai importantă voce poetică
din literatura română;
14 iunie - Ziua Mondială a Donatorului de Sânge;
17 iunie - Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării şi
a Secetei;
17 iunie - Ziua Aviaţiei Militare. Marchează ziua de 17 iunie
1910, când Aurel Vlaicu a realizat o premieră, zburând cu
un aparat proiectat şi construit de el;
17 iunie - Ziua Mondială a Clerului Bisericii Creştine
Universale;
17 iunie - Ziua Naţională a Republicii Islanda;
20 iunie - Ziua Mondială a Refugiaţilor;
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21 iunie - Ziua Muzicii Europene;
21 iunie - 175 de ani de la naşterea lui Joaquim Maria
MACHADO DE ASSIS (21 iun. 1839, Rio de Janeiro - 29
sep. 1908, Rio de Janeiro), prozator şi poet brazilian;
22 iunie - 150 de ani de la naşterea lui Ioan RUSSUȘIRIANU (22 iun. 1864, Şiria, Arad - 12 dec. 1909,
Bucureşti), ziarist, scriitor, politician român; înfiinţează
ziarele Foaia Poporului (Sibiu, 1893) şi Tribuna
Poporului (Arad, 1897 cu Vasile Goldiş); deputat în Dieta
Ungariei;
23 iunie - Ziua Naţională a Marelui Ducat de Luxemburg;
24 iunie - Ziua Avocatului Român;
24 iunie - Ziua Internaţională a Pescuitului;
25 iunie - Ziua Internaţională a Mării Caspice;
25 iunie - Ziua Naţională a Republicii Slovenia;
25 iunie - Ziua umorului maghiar - Ziua de naştere a lui
Karinthy Frigyes (25 iunie 1887) ;
26 iunie - Ziua Drapelului Naţional;
26 iunie - Ziua Internaţională Împotriva Abuzului şi a
Traficului Ilicit de Droguri;
26 iunie - Ziua Internaţională a ONU pentru Sprijinirea
Victimelor Torturii;
26 iunie - Ziua Internaţională de Colaborare în favoarea
Păcii şi Democraţiei;
27 iunie - 25 de ani de la moartea lui Ayer, Sir Alfred JULES
(29 oct. 1910 - 27 iun. 1989), filosof britanic;ideile
importante susţinute de el au fost: pozitivismul logic,
principiul verificării şi etica emotivistă;
28 iunie - 100 de ani de la moartea lui FRANZ FERDINAND
(18 dec. 1863 - 28 iun. 1914), Arhiduce de Austria;
atentatul de la Sarajevo în care a fost asasinat a constituit
motivul începerii Primului Război Mondial, în august 1914;
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29 iunie - Ziua Penitenciarelor Române;
29 iunie - Ziua Dunării.

IULIE
1 iulie - Ziua Magistratului Român;
1 iulie - Ziua Justiţiei Române;
1 iulie - Ziua Muzicilor Militare;
1 iulie - Ziua Internaţională a Cooperaţiei (prima sâmbătă a
lunii iulie din fiecare an) ;
2 iulie - 300 de ani de la naşterea lui Christoph Willibald
Ritter VON GLUCK (2 iul. 1714 - 15 nov. 1787),
compozitor german;
2 iulie - Ziua Internaţională a Ziaristului Sportiv;
4 iulie - Ziua Naţională a SUA - Ziua Independenţei, 1776;
5 iulie - 125 de ani de la naşterea lui Jean COCTEAU (5 iul.
1889 - 11 oct. 1963), poet, dramaturg, cineast şi pictor
francez;
9 iulie - 250 de ani de la naşterea scriitoarei Ann
RADCLIFFE (9 iul. 1764 - 7 feb. 1823), prozatoare
engleză, reprezentantă a şcolii gotice; a editat English
Chronicle;
10 iulie - 100 de ani de la naşterea lui Oktay RIFAT (10 iul.
1914 - 18 sep. 1988), scriitor turc, unul dintre cei mai
cunoscuţi din literatura turcă modernă;
11 iulie - Ziua Mondială a Populaţiei;
11 iulie - 25 de ani de la moartea lui Sir Laurence OLIVIER
(22 mai 1907, Dorking, Marea Britanie - 11 iul. 1989,
Steyning), actor, producător, regizor şi scenarist englez;
14 iulie - Ziua Naţională a Franţei (Ziua căderii Bastiliei,
1789);
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14 iulie - 125 de ani de la naşterea lui Dumitru (Demetre)
DAN (14 iul. 1889, Buhuşi - 4 dec. 1979, Buzău), geograf,
profesor de geografie şi globe-trotter român; titlu mondial
pentru înconjurul lumii pe jos (1923); înscris în Cartea
Recordurilor în 1985;
16 iulie - 25 de ani de la moartea lui Herbert VON
KARAJAN (5 apr. 1908, Salzburg - 16 iul. 1989,
Salzburg), dirijor austriac; director al Orchestrei
Filarmonicii din Viena; director şi dirijor al Orchestrei
Filarmonicii din Berlin;
18 iulie - 125 de ani de la naşterea lui NYíRŐ József (18 iul.
1889, Jimbor - 16 oct. 1953, Madrid), scriitor şi politician
extremist de dreapta maghiar;
18 iulie - 150 de ani de la naşterea scriitoarei Ricarda HUCH
(18 iul. 1864 - 17 nov. 1947), prozatoare şi eseistă germană;
19 iulie - 200 de ani de la naşterea lui Samuel COLT (19 iul.
1814 - 10 ian. 1862), inventator şi industriaş american;
contribuţii în industria armelor de foc; a fost inclus în
National Inventors Hall of Fame (2006);
20 iulie - Ziua Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene în România;
20 iulie - Ziua Şahului;
20 iulie - 150 de ani de la naşterea lui Erik Axel
KARLFELDT (20 iul. 1864 - 8 apr. 1931), poet suedez,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1931);
21 iulie - 150 de ani de la naşterea lui Ermil A. PANGRATI
(21 iul. 1864, Iaşi - 19 sep. 1931, Bucureşti), inginer,
matematician, politician; primul rector al Universităţii din
Bucureşti; a scris lucrări despre învăţământul tehnic şi
istoria ştiinţei româneşti;
23 iulie - Ziua Presei Militare;
24 iulie - Ziua Grănicerilor Români - Ziua Poliţiei de
Frontieră;
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25 iulie - 50 de ani de la moartea lui Corneliu MEDREA (8
mar. 1888, Miercurea Sibiului - 25 iul. 1964, Bucureşti),
sculptor şi profesor de sculptură;
25 iulie - 150 de ani de la naşterea lui Ioan BOGDAN (25 iul.
1864, Şcheii Braşovului - 1 iun. 1919, Bucureşti), istoric şi
filolog; a contribuit la elaborarea primului regulament unic
de funcţionare în învăţământul superior românesc; membru
al Academiei Române (1903);
26 iulie - Ziua Arhivelor Militare;
26 iulie - 75 de ani de la naşterea lui Cezar BALTAG (26 iul.
1939, Mălineşti-Hotin - 26 mai 1997, Bucureşti), poet şi
eseist român;
29 iulie - Ziua Imnului Naţional al României, Deşteaptă-te
Române! - simbol al unităţii Revoluţiei de la 1848;
29 iulie - 125 de ani de la naşterea lui AAZTALOS Lajos (29
iul. 1889, Pecs - 1 nov. 1956, Budapesta), şahist maghiar,
autor de manuale de şah;
30 iulie - 100 de ani de la naşterea cântăreţei Rodica BUJOR,
numele de scenă al Eugeniei Nedelea (30 iul. 1914,
Voineşti, Dâmboviţa - 30 oct. 1995, Bucureşti), interpretă
de muzică populară şi romanţe; prima generaţie de mari
interpreţi;
31 iulie - 100 de ani de la naşterea lui Louis DE FUNÈS (31
iul. 1914 - 27 ian. 1983), actor francez.

AUGUST
1 august - Ziua Veteranilor de Război Români;
2 august - Ziua Naţională a Macedoniei;
3 august - 100 de ani de la naşterea lui Gheorghe CUNESCU
(3 aug. 1914, Susleni - 28 dec. 1995, Bucureşti), preot,
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publicist, scriitor, critic şi istoric literar, istoriograf muzical;
a activat ca preot în parohiile din judeţul Mureş: Ideciul de
Jos (1948-1952) şi Lujerul (1953-1971); a cercetat şi studiat
în special viaţa, activitatea şi opera literară a lui Gala
Galaction;
3 august - 125 de ani de la moartea lui Veronica MICLE
născută Câmpeanu (22 apr. 1850, Năsăud - 3 aug. 1889,
Văratic), poetă;
4 august - Ziua Hiroşimei - Ziua Mondială a Luptei pentru
Interzicerea Armei Nucleare;
4 august - 75 de ani de la naşterea lui Petru IAMBOR (4 aug.
1939, Beba Veche, Timiş - 15 apr. 2003, Cluj-Napoca),
istoric şi arheolog medievist, cercetător ştiinţific la Institutul
de Istorie şi Arheologie Cluj şi la Muzeul Naţional de Istorie
a Transilvaniei Cluj-Napoca (1975-2003);
5 august - 75 de ani de la moartea lui Charles DU BOS (27 oct.
1882 - 5 aug. 1939), critic literar francez;
5 august - 125 de ani de la naşterea lui Conrad Potter AIKEN
(5 aug. 1889, Savannah, Georgia - 17 aug. 1973), poet şi
prozator american; laureat al Premiului Pulizer (1930);
6 august - 150 de ani de la naşterea lui August VON SPIESS
(6 aug. 1864 - 1953), scriitor de limbă germană; cărţi de
referinţă în domeniul cinegeticii, reprezentând zona Munţilor
Carpaţi;
8 august - Ziua Internaţională a Popoarelor Indigene;
9 august - 100 de ani de la naşterea lui Tove JANSSON (9 aug.
1914 - 27 iun. 2001), scriitoare, pictoriţă, ilustratoare şi
autoare de benzi desenate finlandeză;
9 august - Ziua Naţională a Republicii Singapore;
9 august - 100 de ani de la naşterea lui Alexandru MANDY (9
aug. 1914, Craiova - 10 oct. 2005, Jimbolia), compozitor
român de muzică uşoară;
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9 august - Ziua Nagasaki - Ziua Mondială a Luptei pentru
Interzicerea Armei Nucleare;
12 august - Ziua Internaţională a Tineretului;
12 august - 25 de ani de la moartea lui William Bradford
SHOCKLEY (13 feb. 1910, Londra - 12 aug. 1989,
Stanford, SUA), fizician şi inventator american de origine
britanică, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1956)
împreună cu J. Bardeen şi W. H. Brattain pentru invenţia
tranzistorului;
13 august - 200 de ani de la naşterea lui Anders Jonas
ÅNGSTRÖM (13 aug. 1814 - 21 iun. 1874), fizician şi
astronom suedez, unul dintre inventatorii spectroscopiei;
14 august - Ziua Marinei Române;
15 august - 300 de ani de la moartea lui Constantin
BRÂNCOVEANU (1654 - 15 aug. 1714), Domn al Ţării
Româneşti (1688 - 1714); susţinător al culturii, protector al
tiparului şi şcolilor; a înfiinţat în 1694 Academia Domnească
din Bucureşti; ctitor de biserici şi mănăstiri; pe 15 august
1714 a fost executat la Istanbul împreună cu cei patru fii ai
săi şi cu sfetnicul Ianache Văcărescu;
19 august - Ziua Naţională a Republicii Ungare (celebrarea Sf.
Ştefan, fondatorul Regatului Ungar şi sărbătoarea
Constituţiei);
20 august - 150 de ani de la naşterea lui Ion (Ionel) I. C.
BRĂTIANU (20 aug. 1864, Florica, Argeş - 24 nov. 1927,
Bucureşti), inginer, om politic, membru de onoare al
Academiei Române (1923), preşedintele Partidului Naţional
Liberal;
20 august - Ziua Medicinei Militare;
24 august - Ziua Naţională a Ucrainei - Proclamarea
Independenţei, 1991;
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26 august - 25 de ani de la moartea lui Irving STONE,
pseudonimul lui Irving Tennenbaum (14 iul. 1903, San
Francisco - 26 aug. 1989, Los Angeles), scriitor american de
romane biografice ale unor personaje importante;
26 august - 100 de ani de la naşterea lui Julio CORTÁZAR
(26 aug. 1914, Bruxelles - 12 feb. 1984, Paris), poet,
prozator şi dramaturg argentinian;
27 august - Ziua Naţională a Republicii Moldova Proclamarea Independenţei, 1991;
28 august - 50 de ani de la moartea lui Ian Lancaster
FLEMING (28 mai 1908, Mayfair, Londra - 28 aug. 1964,
Kent), scriitor şi jurnalist britanic, cunoscut pentru crearea
personajului, James Bond;
28 august - 75 de ani de la naşterea lui Rodica OJOGBRAȘOVEANU (28 aug. 1939, Bucureşti - 2 sep. 2002),
avocat, scriitoare de romane poliţiste, Agatha Christie a
României;
31 august - Ziua Limbii Române.

SEPTEMBRIE
1 septembrie - 50 de ani de la moartea lui George
GEORGESCU (12 sep. 1887, Sulina - 1 sep. 1964,
Bucureşti), muzician, dirijor, director al Orchestrei
Filarmonicii din Bucureşti, membru titular al Academiei
Române;
1 septembrie - Ziua Diplomaţiei Române;
1 septembrie - Ziua Naţională a Slovaciei - Ziua Constituţiei,
1992;
1 septembrie - Ziua Informaticienilor Militari Români;
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3 septembrie - 75 de ani de la naşterea lui ARATÓ Károly (3
sep. 1939, Mohács - 4 sep. 1992, Pécs), scriitor, poet şi
traducător maghiar;
4 septembrie - 25 de ani de la moartea lui Georges Joseph
Christian SIMENON (13 feb. 1903, Liege, Belgia - 4 sep.
1989, Lausanne, elveţia), jurnalist, romancier belgian
prolific, cunoscut pentru Comisarul Maigret, personajul
principal al romanelor sale poliţiste;
4 septembrie - 50 de ani de la moartea lui Wernwr
BERGENGRUEN (16 sep. 1892, Riga - 4 sep. 1964,
Baden-Baden), scriitor german;
4 septembrie - 75 de ani de la naşterea artistei Ileana-Maria
BRATU (4 sep. 1939, Selişte, Alba-Iulia - 7 sep. 1982,
Bucureşti), eseistă, artist plastic;
5 septembrie - 125 de ani de la naşterea lui Oskar BECKER (5
sep. 1889, Leipzig - 13 nov. 1964, Bonn), filosof,
matematician şi logician german; contribuţii în domeniul
istoriei matematicii;
7 septembrie - Ziua Naţională a Republicii Federative a
Braziliei - Proclamarea Independenţei faţă de Portugalia,
1882;
8 septembrie - Ziua Internaţională a Alfabetizării;
8 septembrie - Ziua Petrolistului Român;
8 septembrie - 75 de ani de la naşterea lui Ion CĂNĂVOIU (8
sep. 1939, Runcu, Gorj - 22 oct. 1992, Tg. Jiu), poet,
prozator, epigramist şi traducător; în memoria lui se
organizează în luna octombrie în fiecare an, la Tg. Jiu şi
Runcu, Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu;”
8 septembrie - 100 de ani de la naşterea lui Sir Denys
LASDUN (8 sep. 1914 - 11 ian. 2001), arhitect englez
faimos, realizatorul proiectului Teatrului Naţional Regal din
Londra;
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9 septembrie - Ziua Mondială a Frumuseţii;
10 septembrie - 100 de ani de la naşterea lui Robert WISE (10
sep. 1914 - 14 sep. 2005), regizor şi producător american;
filmele sale notabile: The Sound of Music (1965) şi West
Side Story (1961);
12 septembrie - 250 de ani de la moartea lui Jean - Philippe
RAMEAU (1683, Dijon - 12 sep. 1764, Paris), compozitor
şi muzicolog francez;
13 septembrie - 75 de ani de la moartea lui Olav DUUN (21
nov. 1876 - 13 sep. 1939), scriitor norvegian;
13 septembrie - 200 de ani de la naşterea lui Nicolaas BEETS
(13 sep. 1814, Haarlem - 13 mar. 1903, Utrecht), teolog,
poet şi romancier olandez;
13 septembrie - Ziua Pompierilor Militari Români;
14 septembrie - Ziua Inginerului Român;
14 septembrie - 50 de ani de la moartea lui Vasili Semionovici
GROSSMAN (12 dec. 1905 - 14 sep. 1964), scriitor şi
jurnalist rus;
14 septembrie - 150 de ani de la naşterea lui Gheorghe
ALEXICI (Alexics György) (14 sep. 1864, Arad - 7 feb.
1936, Budapesta), folclorist, lingvist, istoric literar şi
etnograf român;
15 septembrie - 100 de ani de la naşterea lui Adolfo Bioy
CASARES (15 sep. 1914, Buenos Aires - 26 mar. 1999,
Buenos Aires), prozator argentinian, unul din maeştrii
literaturii fantastice;
15 septembrie - 100 de ani de la naşterea lui Orhan KEMAL,
pseudonimul lui Mehmet Raşit Öğütçü (15 sep. 1914,
Ceyhan - 2 iun. 1970, Sofia), scriitor turc;
16 septembrie - Ziua Naţională a Statelor Unite Mexicane Proclamarea Independenţei, 1810;
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16 septembrie - Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului
de Ozon;
17 septembrie - 25 de ani de la moartea lui Ion Desideriu
SÎRBU (28 iun. 1919, Petrila, Hunedoara - 17 sep. 1989,
Craiova), romancier, eseist şi filosof român; student al lui
Lucian Blaga, în 1947 a devenit cel mai tânăr conferenţiar
universitar din ţară;
17 septembrie - 50 de ani de la moartea lui Jean RAY (8 iul.
1887, Gent - 17 sep. 1964, Gent), scriitor belgian;
17 septembrie - 150 de ani de la naşterea lui Mihailo
KOȚIUBINSKI (17 sep. 1864, Vinniţa - 25 apr. 1913,
Kiev), scriitor ucrainean;
18 septembrie - Ziua Naţională a Republicii Chile Proclamarea Independenţei, 1810;
18 septembrie - 50 de ani de la moartea lui Seán O'CASEY (30
mar. 1880, Dublin - 18 sep. 1964, Torquay), dramaturg
irlandez;
19 septembrie - Ziua Europeană a Patrimoniului;
19 septembrie - Ziua Porţilor Deschise (la iniţiativa Consiliului
Europei, toate muzeele se pot vizita fără taxe);
20 septembrie - 100 de ani de la naşterea lui Kenneth MORE
(20 sep. 1914 - 12 iul. 1982), actor englez;
21 septembrie - Ziua Internaţională a Păcii;
21 septembrie - Ziua naţională a Republicii Armenia Proclamarea Independenţei, 1991;
21 septembrie - Ziua Naţională a Republicii Malta Proclamarea Independenţei, 1964;
21 septembrie - 75 de ani de la moartea lui Armand
CĂLINESCU (4 iun. 1893, Piteşti - 21 sep. 1939,
Bucureşti), om politic, prim-ministru, ministru şi economist
român;
21 septembrie - Ziua Naţională a Contabilului Român;
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21 septembrie - Ziua Dramaturgiei Maghiare;
21 septembrie - 100 de ani de la naşterea lui PÁL Arató (21
sep. 1914, Mecsekszabolcs - 18 ian. 1993, Roma) istoric,
scriitor, bibliograf şi călugăr iezuit maghiar;
21 septembrie - Ziua Internaţională Alzheimer;
21 septembrie - Ziua Europeană fără Maşini;
22 septembrie - 100 de ani de la naşterea prozatoarei Alice
BOTEZ (22 sep. 1914, Slatina - 27 oct. 1985, Bucureşti);
23 septembrie - Ziua Naţională a Regatului Arabiei Saudite;
23 septembrie - Ziua Internaţională Împotriva Exploatării
Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor (organizată sub
egida OMS);
23 septembrie - 50 de ani de la moartea lui Fred M. WILCOX
(22 dec. 1907 - 23 sep. 1964, Los Angeles), regizor
american;
23 septembrie - 75 de ani de la moartea lui Sigmund FREUD
(6 mai 1856, Freiberg - 23 sep. 1939, Londra), medic
neuropsihiatru austriac, fondator al şcolii psihologice de
psihanaliză;
23 septembrie - 125 de ani de la moartea lui William Wilkie
COLLINS (8 ian. 1824, Londra - 23 sep. 1889, Londra),
prozator englez, precursor al romanului poliţist;
24 septembrie - Ziua Woerner - Ziua Parteneriatului pentru
Pace;
24 septembrie - Ziua Mondială a Inimii;
25 septembrie - 100 de ani de la naşterea lui Marcel
MARCIAN, pseudonimul lui Moritz Marcus (25 sep.
1914, Bacău - 9 mai 2007), prozator şi eseist;
26 septembrie - Ziua Europeană a Limbilor - celebrează
diversitatea lingvistică;
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26 septembrie - 100 de ani de la moartea lui August MACKE
(3 ian. 1887, Meschede - 26 sep. 1914), pictor german,
reprezentant al expresionismului;
26 septembrie - 125 de ani de la naşterea lui Martin
HEIDEGGER (26 sep. 1889 - 26 mai 1976, Freiburg), unul
dintre cei mai importanţi filosofi ai sec. XX;
27 septembrie - Ziua Mondială a Turismului;
29 septembrie - 150 de ani de la naşterea lui Miguel DE
UNAMUNO (29 sep. 1864, Bilbao - 31 dec. 1936,
Salamanca), eseist, prozator, poet şi dramaturg spaniol.

OCTOMBRIE
1 octombrie - Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă
1 octombrie - 100 de ani de la naşterea lui Donald A.
WOLLHEIM (1 oct. 1914, New York - 2 nov. 1990, NewYork), editor, eseist, scriitor de literatură ştiinţificofantastică; a publicat sub multe pseudonime, cel mai folosit
fiind David Grinnell;
1 octombrie - 150 de ani de la naşterea lui Gheorghe
GHIBĂNESCU (1 oct. 1864, Făcliu, Vaslui - 6 iul. 1936,
Iaşi) istoric, genealogist şi filolog;
2 octombrie - Ziua Naţională a Chinei - Proclamarea
Republicii, 1949;
2 octombrie - Ziua Internaţională a Medicului;
2 octombrie - Ziua Internaţională a Muzicii;
2 octombrie - Iniţiativa Mondială de Iluminare (zi în care
clădirile impozante din întreaga lume sunt luminate în roz,
culoarea luptei împotriva cancerului la sân);
2 octombrie - Ziua Mondială a Arhitecturii şi a Habitatului
(se sărbătoreşte în prima zi de luni a lunii octombrie);
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2 octombrie - 75 de ani de la naşterea lui Dan SPĂTARU (2
oct. 1939, Aliman, Constanţa - 8 sep. 2004, Bucureşti),
cântăreţ de muzică uşoară;
3 octombrie - Ziua Naţională a Germaniei - Aniversarea
unificării celor două state germane, 1990;
3 octombrie - 175 de ani de la naşterea lui Teodor T.
BURADA (3 oct. 1939, Iaşi - 17 feb. 1923, Iaşi), folclorist,
etnograf şi muzicolog român;
4 octombrie - Ziua Mondială a Ocrotirii Animalelor;
4 octombrie - 200 de ani de la naşterea lui Jean - François
MILLET (4 oct. 1814, Gruchy - 20 ian. 1875, Barbizon),
pictor francez;
4-10 octombrie - Săptămâna Spaţiului Cosmic
5 octombrie - Ziua Mondială a Educatorilor (Profesorilor);
6 octombrie - 25 de ani de la moartea lui Bette DAVIS (5 apr.
1908, Lowell, SUA - 6 oct. 1989, Newilly-sur-Seine,
Franţa), actriţă americană de teatru şi film, laureată de două
ori a Premiului Oscar;
7 octombrie - Ziua Mondială a Muncii Decente;
8 octombrie - 75 de ani de la moartea lui George Mihail
ZAMFIRESCU (13 oct. 1898, Bucureşti - 8 oct. 1939, Iaşi),
scriitor, continuatorul speciei comedia tragică prin piesele
Domnişoara Nastasia şi Idolul şi Ion Anapoda;
9 octombrie - Ziua Mondială a Poştei;
9 octombrie - Ziua Holocaustului în România (instituită în
2004) ;
10 octombrie - Ziua Mondială a Sănătăţii Mentale;
octombrie - Ziua Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor
Naturale (a doua zi de miercuri din luna octombrie) ;
11 octombrie - 125 de ani de la moartea lui James Prescott
JOULE (24 dec. 1818 - 11 oct. 1889), fizician englez,
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unitatea de măsură a energiei a fost numită joule în onoarea
sa;
12 octombrie - Ziua Naţională a Regatului Spaniei, „Ziua
Hispanităţii” ;
14 octombrie - Ziua Internaţională a Standardizării;
14 octombrie - 100 de ani de la naşterea lui Raymond DAVIS
JR. (14 oct. 1914, Washington - 31 mai 2006, New York),
fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică
(2002);
14 octombrie - 100 de ani de la moartea lui Ioan MIHALY DE
APȘA (25 ian. 1884, Apşa de Mijloc - 14 oct. 1914, Gherla),
istoric român, membru corespondent al Academiei Române
(1901); lucrarea sa de referinţă: Diplome maramureşene din
secolul al XIV-lea şi al XV-lea (1900);
15 octombrie - Ziua Internaţională a Nevăzătorilor (Ziua
Bastonului Alb);
15 octombrie - Ziua Internaţională a Femeilor din Mediul
Rural;
15 octombrie - 25 de ani de la moartea lui Paul GEORGESCU
(7 nov. 1923, Ţăndărei - 15 oct. 1989, Bucureşti), scriitor,
critic literar, eseist, jurnalist, romancier; a susţinut debutul
literar al lui Nichita Stănescu;
16 octombrie - Ziua Mondială a Alimentaţiei;
16 octombrie - 75 de ani de la naşterea lui Joe DOLAN (16 oct.
1939 - 26 dec. 2007), cântăreţ pop irlandez;
17 octombrie - Ziua Internaţională pentru Eradicarea
Sărăciei;
17 octombrie - 100 de ani de la moartea lui Peio IAVOROV (1
ian. 1878 - 17 oct. 1914), poet bulgar;
18 octombrie - 125 de ani de la moartea lui Antonio Santi
Giuseppe MEUCCI (13 apr. 1808, Florenţa - 18 oct. 1889,
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Staten Island), inventator italian, considerat de mulţi
adevăratul inventator al telefonului;
21 octombrie - 100 de ani de la naşterea lui Martin
GARDNER (21 oct. 1914, Tulsa - 22 mai 2010, Norman),
scriitor, ziarist american, specializat în matematica
recreativă;
19 octombrie - Ziua Mondială a Misionarilor;
23 octombrie - 75 de ani de la moartea lui Zane GREY (31 ian.
1872 - 23 oct. 1939), scriitor american;
24 octombrie - Ziua Internaţională a Naţiunilor Unite;
24 octombrie - Ziua Mondială a Dezvoltării Informaţionale;
25 octombrie - Ziua Armatei Române;
25 octombrie - 125 de ani de la moartea lui Guillaume Victor
Émile AUGIER (17 sep. 1820, Valence - 25 oct. 1889),
poet şi dramaturg francez;
25 octombrie - 250 de ani de la moartea lui William
HOGARTH (10 nov. 1697, Londra - 25 oct. 1764, Londra),
pictor şi grafician englez, ilustrator de cărţi;
26 octombrie - Ziua Naţională a Republicii Austria;
28 octombrie - 100 de ani de la naşterea lui Jonas Edward
SALK (28 oct. 1914, New York - 23 iun. 1995, La Jolla),
biolog american, creatorul vaccinului contra poliomielitei;
29 octombrie - Ziua Naţională a Republicii Turcia;
29 octombrie - Ziua Internaţională a Internetului;
31 octombrie - Ziua Arhivelor Naţionale;
31 octombrie - Ziua Internaţională a Mării Negre;
31 octombrie - 150 de ani de la naşterea lui Einar
BENEDIKTSSON (31 oct. 1864 - 21 ian. 1940), poet şi
traducător islandez.
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NOIEMBRIE
1 noiembrie - Ziua Radiodifuziunii Române;
1 noiembrie - 25 de ani de la moartea Mihaelei RUNCEANU
(4 mai 1955, Buzău - 1 nov. 1989, Bucureşti), cântăreaţă de
muzică uşoară;
1 noiembrie -100 de ani de la naşterea lui Sofia COSMA (1
nov. 1914, Smorgon, Letonia - 12 feb. 2011, Oxnard,
California), muzician şi profesor la Conservatorul din Iaşi;
2 noiembrie - 125 de ani de la naşterea lui Miron NEAGU (2
nov. 1889, Loamneş, Ocna Sibiului - 1973), preot şi
folclorist, fondatorul primei edituri româneşti din Ardeal
(1928 - Sighişoara);
3 noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte;
3 noiembrie - 100 de ani de la moartea lui Georg TRAKL (3
feb. 1887, Salzburg - 3 nov. 1914, Cracovia), poet austriac,
reprezentant al expresionismului timpuriu;
3 noiembrie - 150 de ani de la moartea lui Antônio Gonçalves
DIAS (10 aug. 1823 - 3 nov. 1864), poet şi dramaturg
brazilian;
5 noiembrie - 25 de ani de la moartea lui Vladimir
HOROWITZ (1 oct. 1903, Berdicev, Ucraina - 5 nov. 1989,
New York), unul dintre cei mai mari pianişti ai sec. XX;
6 noiembrie - 100 de ani de la naşterea lui Alexandru MITRU
(6 nov. 1914, Craiova - 19 dec. 1989), prozator român, autor
de literatură pentru copii şi tineret;
6 noiembrie - 200 de ani de la naşterea lui Adolphe SAX (6
nov. 1814, Dinant - 7 feb. 1894, Paris), inventator belgian de
instrumente muzicale; în 1864 a inventat saxofonul;
7 noiembrie - Ziua Internaţională a Victimelor Comunismului
(denumită Memento Gulag, din 2003);
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8 noiembrie - Ziua Mondială a Planificării Zonelor Urbane;
8 noiembrie - 100 de ani de la naşterea lui George Bernard
DANTZIG (8 nov. 1914 - 13 mai 2005), matematician
american cu contribuţii deosebite în domeniul informaticii,
economiei şi statisticii;
9 noiembrie - Ziua Internaţională de Luptă împotriva
Fascismului şi Antisemitismului;
9 noiembrie - 150 de ani de la naşterea lui Paul SÉRUSIER (9
nov. 1864, Paris - 7 oct. 1927, Morlaix), pictor postimpresionist francez;
10 noiembrie - Ziua Artileriei Române;
11 noiembrie - Ziua Amintirii (pentru eroii războaielor
mondiale) ;
11 noiembrie - 100 de ani de la naşterea lui Howard Melvin
FAST, pseudonimul lui Walter Ericson (11 nov. 1914 - 12
mar. 2003), prozator american;
11 noiembrie - 150 de ani de la naşterea lui Maurice
LEBLANC (11 nov. 1864, Rouen - 6 nov. 1941, Perpignan),
scriitor francez, creatorul personajului Arsène Lupin,
gentlemenul spărgător;
13 noiembrie - 100 de ani de la moartea lui Dimitrie ANGHEL
(16 iulie 1872, Corneşti, Iaşi - 13 nov. 1914, Iaşi), poet,
prozator, reprezentant al simbolismului;
13 noiembrie - Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor
Nevăzători;
14 noiembrie - Ziua Mondială a Diabetului;
15 noiembrie - 125 de ani de la naşterea lui René GUÉNON
(15 nov. 1886, Blois - 7 ian. 1951), scriitor, filosof şi
gânditor esoteric francez;
15 noiembrie - 125 de ani de la naşterea lui Taha HUSSEIN
(15 nov. 1889 - 28 oct. 1973, Cairo), profesor, scriitor,
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traducător egiptean; a pus bazele modernismului în literatura
arabă;
16 noiembrie - Ziua Internaţională a Toleranţei;
16 noiembrie - 200 de ani de la moartea lui Vasile COLOȘI
(1779, Abrud, Alba - 16 nov. 1814, Săcărâmb, Hunedoara),
preot, traducător şi filolog român, membru al Şcolii
Ardelene; contribuţii la redactarea Lexiconului de la Buda;
17 noiembrie - Ziua Internaţională a Studentului;
17 noiembrie - 275 de ani de la naşterea lui TELEKI Sámuel
(17 nov. 1739, Gorneşti, Mureş - 7 aug. 1822, Viena), om de
cultură, Cancelar al Transilvaniei, fondatorul Bibliotecii
Teleki din Târgu-Mureş;
18 noiembrie - Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor
Accidentelor Rutiere;
19 noiembrie - Ziua Cercetătorului şi Proiectantului Român
(marchează ziua de naştere a lui George Emil Palade,
Laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină,
1974) ;
19 noiembrie - 25 de ani de la moartea lui VADÁSZ Zoltán
(22 iul. 1926, Gârbou, Sălaj - 19 nov. 1989, Cluj-Napoca),
actor român de etnie maghiară;
20 noiembrie - Ziua Universală a Copilului;
20 noiembrie - 125 de ani de la naşterea lui Edwin Powell
HUBBLE (20 nov. 1889, Marshfield, Missouri - 28 sep.
1953, San Marino, California), astronom şi cosmolog
american; a demonstrat existenţa altor galaxii;
20 noiembrie - 275 de ani de la naşterea lui Jean-François DE
LA HARPE (20 nov. 1739 - 11 feb. 1803), poet, dramaturg
şi critic literar francez;
21 noiembrie - Ziua Mondială a Televiziunii;
21 noiembrie - Ziua Mondială a Salutului;
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21 noiembrie - 75 de ani de la naşterea lui Constantin
CRIȘAN (21 nov. 1939, Târgu-Neamţ - 30 oct. 1996, Tg.
Mureş), critic literar, editor şi traducător din literatura
franceză;
22 noiembrie 75 de ani de la moartea actriţei Agatha
BÂRSESCU (1857 - 22 nov. 1939);
23 noiembrie - Ziua Economiştilor Români;
24 noiembrie - 125 de ani de la naşterea lui Constantin
KARADJA (24 nov. 1889, Haga - 28 dec. 1950, Bucureşti),
prinţ, diplomat, jurist, istoric, bibliograf şi bibliofil; singurul
român care a lucrat în Comisia pentru Catalogul General al
Incunabulelor; a alcătuit Inventarul incunabulelor păstrate în
România;
24 noiembrie - 150 de ani de la naşterea lui Henri DE
TOULOUSE-LAUTREC (24 nov. 1864, Albi - 9 sep.
1901), pictor francez;
25 noiembrie - Ziua Internaţională a Nonviolenţei;
25 noiembrie - 125 de ani de la naşterea lui Reşat Nuri
GÜNTEKIN (25 nov. 1889, Istanbul - 7 dec. 1956, Londra),
romancier şi dramaturg turc;
25 noiembrie - 150 de ani de când a fost promulgată (1864)
Legea instrucţiunii publice, ce avea să stea la baza
învăţământului românesc modern; se stabilesc trei grade de
învăţământ: primar, secundar şi superior, din care
instrucţiunea primară este obligatorie şi gratuită;
25 noiembrie - 200 de ani de la naşterea lui Matei MILLO (25
nov. 1814, Stolniceni - Prăjescu - 9 sep. 1896, Bucureşti),
actor şi autor dramatic român; profesor şi director de teatru;
26 noiembrie - 100 de ani de la naşterea lui Liviu
CONSTANTINESCU (26 nov. 1914, Ighişu Vechi, Sibiu 29 nov. 1997, Saint - Louis), fizician, geofizician, profesor
universitar, membru al Academiei Române (1990); fondator
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al Şcolii române de geofizică împreună cu Salla S.
Ştefănescu; a urmat liceul în Sighişoara;
27 noiembrie - 200 de ani de la naşterea lui GÁBOR Áron (27
nov. 1814, Breţcu, Covasna - 2 iul. 1849, Chichiş, Covasna),
unul dintre conducătorii maghiari ai Revoluţiei din 1848;
28 noiembrie - 25 de ani de la moartea lui Arsenie BOCA (29
sep. 1910, Vaţa de Sus - 28 nov. 1989, Mănăstirea Sinaia,
Prahova), preot ieromonah, teolog şi artist plastic român;
28 noiembrie - 150 de ani de la naşterea lui James ALLEN (28
nov. 1864, Leicester - 1912), scriitor şi filosof britanic; Așa
cum gândeşte omul este cea mai cunoscută lucrare a sa,
clasică a genului „dezvoltare personală;”
29 noiembrie - Ziua Internaţională de Solidaritate cu Poporul
Palestinian;
29 noiembrie - 25 de ani de la moartea lui Ion POPESCUGOPO (1 mai 1923, Bucureşti - 29 nov. 1989, Bucureşti),
artist plastic, actor, regizor şi scenarist; creator de filme de
desen animat, personajul principal fiind Omuleţul Gopo,
creaţie proprie care l-a făcut celebru;
29 noiembrie - 175 de ani de la naşterea lui Ludwig
ANZENGRUBER (29 nov. 1839, Viena - 10 dec. 1889,
Viena), dramaturg şi prozator austriac;
30 noiembrie - Ziua Naţională a Scoţiei - parte a Regatului
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (Ziua Sf. Andrei);
30 noiembrie - 125 de ani de la naşterea lui Sir Edgar
DOUGLAS ADRIAN (30 nov. 1889, Londra - 4 aug. 1977,
Cambridge), fiziolog britanic, laureat al Premiului Nobel
pentru fiziologie şi medicină (1932), pentru descoperiri în
domeniul funcţiilor neuronilor.
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DECEMBRIE
1 decembrie - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI;
1 decembrie - Ziua pentru Consilierea şi Testarea Voluntară;
1 decembrie - Ziua Mondială de Luptă contra Maladiei SIDA;
2 decembrie - 200 de ani de la moartea lui Donatien Alphonse
- François, Marchiz DE SADE (2 iun. 1740 - 2 dec. 1814),
nobil, scriitor, filozof;
2 decembrie - Ziua Internaţională pentru Abolirea Sclaviei;
3 decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu
Dizabilităţi;
3 decembrie -225 de ani de la moartea lui Claude-Joseph
VERNET (14 aug. 1714, Avignon - 3 dec. 1789, Paris),
pictor peisagist francez, faimos prin tablourile sale
reprezentând furtuni pe mare;
5 decembrie - Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba
Dezvoltării Economice şi Sociale;
6 decembrie - Ziua Naţională a Finlandei;
7 decembrie - 25 de ani de la moartea lui ÁCS Kato,
pseudonimul literar Márta Körmendi (9 sep. 1917,
Budapesta - 7 dec. 1989, Budapesta), scriitoare, jurnalistă
maghiară;
7 decembrie - -Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile;
7 decembrie - 125 de ani de la naşterea lui Gabriel Honore
MARCEL (7 dec. 1889, Paris- 8 oct. 1973, Paris), filosof,
dramaturg, critic literar şi teatral francez;
8 decembrie - Ziua Constituţiei Române;
8 decembrie - 150 de ani de la moartea lui George BOOLE (2
nov. 1815 - 8 dec. 1864), matematician, logician şi filosof
britanic, creatorul logicii matematice moderne şi algebrei
booleene, care va sta la baza informaticii;
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10 decembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului;
11 decembrie - Ziua Internaţională a Muntelui;
15 decembrie - 100 de ani de la naşterea lui Ion BOSTAN (15
dec. 1914, Cernăuţi - 29 mai 1992, Bucureşti), regizor român
de filme documentare;
15 decembrie - 100 de ani de la naşterea lui Gheorghe
DUMITRESCU (15 dec. 1914, Oteşani, Vâlcea - 20 feb.
1996, Bucureşti), compozitor român;
16 decembrie - Ziua Solidarităţii Naţionale Împotriva
Dictaturii (în România) ;
18 decembrie - Ziua Internaţională a Emigranţilor;
18 decembrie - Ziua Minorităţilor Naţionale;
18 decembrie - 25 de ani de la moartea lui Franz LIEBHARD,
pseudonimul lui Robert Reiter (6 iun. 1899, Timişoara - 18
dec. 1989), scriitor de limbă germană;
18 decembrie - 75 de ani de la moartea lui Nicolae DRĂGANU
(18 feb. 1884, Zagra, com. Bistriţa-Năsăud - 18 dec. 1939,
Cluj), filolog, lingvist, istoric literar român, primar al
Clujului (1933-1938), membru al Academiei Române
(1939);
19 decembrie - 25 de ani de la moartea lui Alexandru MITRU
(6 nov. 1914, Craiova - 19 dec. 1989), prozator român, autor
de literatură pentru copii şi tineret (Legendele Olimpului,
Din Marile legende ale Lumii);
20 decembrie - Ziua Internaţională a Solidarităţii Umane;
22 decembrie - 25 de ani de la moartea lui Samuel BECKETT
(13 apr. 1906, Dublin - 22 dec. 1989), poet, dramaturg şi
nuvelist irlandez, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură (1969);
22 decembrie - 125 de ani de la naşterea lui Nichifor
CRAINIC (22 dec. 1889, Bulbucata, Vlaşca - 20 aug. 1972,
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Mogoşoaia), teolog, scriitor, poet, ziarist, editor, filosof
român;
23 decembrie - Ziua Naţională a Japoniei;
24 decembrie - 25 de ani de la moartea lui Horia
CĂCIULESCU (13 feb. 1922, Belinţ, Timiş - 24 dec. 1989,
Bucureşti), actor de comedie;
26 decembrie - 100 de ani de la naşterea lui Richard
WIDMARK (26 dec. 1914 - 24 mar. 2008), actor american
de film;
26 decembrie - 125 de ani de la naşterea lui Isidora
CONSTANTINOVICI-HEIN (26 dec. 1889, Câmpulung
Moldovenesc - 5 nov. 1981, Graz, Austria), pictoriţă; a
ilustrat cartea Poveşti populare din România de Ion
Creangă, tradusă în engleză în 1952 de Mabel Nandris;
28 decembrie - 25 de ani de la moartea lui Hermann Julius
OBERTH (25 iun. 1894, Sibiu - 28 dec. 1989, Feucht,
Germania), unul dintre fondatorii ştiinţei rachetelor şi
astronauticii;
31 decembrie - 125 de ani de la moartea lui Ion CREANGĂ (1
mar. 1837, Humuleşti - 31 dec. 1889, Iaşi ) scriitor, teolog,
autor de manuale şcolare, poet.

*
*

*

25 de ani de la moartea lui Ion Tudor (Nuni) ANESTIN
(1941 - 1989), actor român; având faţa plină de cicatrici, a
fost distribuit în roluri de infractori; a jucat în Secretul lui
Bachus (1984), Secretul lui Nemesis (1987), ş.a.;
25 de ani de la moartea lui Donald BARTHELME (1931 1989), scriitor american, unul dintre creatorii ficţiunii
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postmoderne; membru al Academiei Americane şi al
Institutului de Arte şi Litere; laureat al premiului Naţional
Book Award;
25 de ani de la moartea lui George Wells BEADLE (1903 1989), biolog american specializat în genetică; laureat al
Premiului Nobel pentru Medicină (1958) pentru
descoperirea structurii chimice a genelor;
25 de ani de la moartea lui W. Raymond DRAKE (1913 1989), scriitor englez de science - fiction, preocupat de tema
astronautului antic;
25 de ani de la moartea lui Mircea ŞEPTILICI (2 aug. 1912,
Bucureşti - 1989, Montreal), actor român de teatru şi film;
50 de ani de la moartea lui Radu D. ROSETTI (18 dec. 1874,
Bucureşti - 1964, Bucureşti), poet şi epigramist român;
50 de ani de la moartea lui Păstorel TEODOREANU,
pseudonimul lui Alexandru Osvald T. (1894, Dorohoi 1964, Iaşi), avocat şi scriitor, epigramist;
75 de ani de la moartea lui Ioan SUCIU (14 dec. 1862,
Şiştarovăţ, Arad - 1939, Chişineu - Criş), avocat, om politic,
unul dintre organizatorii Marii Adunări Naţionale de la
Alba-Iulia de la 1 Decembrie 1918; membru în Consiliul
Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti
din Ungaria;
100 de ani de la naşterea lui Eugenia POPOVICI (1914,
bucureşti - 23 dec. 1986, Bucureşti), actriţă de film, radio,
teatru, profesor de artă dramatică, rector al Institutului de
Artă Tetrală şi Cinematografică din Bucureşti (1972 1976);
100 de ani de la naşterea lui Eremia PROFETA (1914, Sebeş
- 2002, Bucureşti), pictor român;
100 de ani de la moartea lui Ambrose Gwinnett BIERCE (24
iun. 1842 - 1914), prozator american dispărut fără urmă;
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125 de ani de la naşterea lui Georges Louis BOULIGAND
(1889 - 1979), matematician francez; autor de manuale de
analiză matematică, geometrie analitică, mecanică raţională,
teoria relativităţii, fractali, mecanica fluidelor ş.a.; a
colaborat cu matematicianul român Petre Sergescu la
volumul Evoluţia ştiinţelor matematice şi fizice în Franţa
(1933) ;
125 de ani de la naşterea lui Voicu NIȚESCU (1889 - 1954,
Sighet), scriitor şi om politic; redactor-şef la Gazeta
Transilvaniei; membru în delegaţia românilor ardeleni la
Conferinţa de Pace de la Paris din 1919;
125 de ani de la moartea lui Ştefan EMILIAN (8 aug. 1819,
Bonţida - 1889), arhitect, profesor de Geometrie descriptivă
şi perspectivă liniară a Universităţii din Iaşi; a proiectat
clădirea gimnaziului român din Braşov, actualul Colegiu
Naţional „Andrei Şaguna;” a ridicat planul topografic al
oraşului Botoşani şi al clădirilor importante din oraş ş.a.;
125 de ani de la moartea lui Numa Denis Fustel DE
COULANGES (1830 - 1889), istoric francez, profesor de
istorie medievală la Sorbonna (din 1875);
150 de ani de la naşterea lui Spiridon POPESCU (1864,
Rogojeni, Galaţi - 1933), scriitor şi publicist;
200 de ani de la naşterea lui Radu GOLESCU (1814,
Câmpulung Muscel - 1882), colonel, comandantul
Regimentului 2 şi comandant al Garnizoanei Bucureşti;
unul dintre personalităţile importante ale Revoluţiei de la
1848;
225 de ani de la moartea lui Martin HOCHMEISTER (1740,
Sibiu - 1789, Sibiu), tipograf şi librar sas din Sibiu; a
deschis prima bibliotecă cu cărţi de împrumut din oraş
(1782); a amenajat primul teatru orăşenesc de pe teritoriul
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actual al României, unde, în 1788 a avut loc primul
spectacol de teatru;
225 de ani de la moartea lui Anton SCHUCHBAUER (1719,
Austria - 1789), sculptor din Transilvania stabilit la Cluj;
printre lucrările sale: amvonul Bisericii Sf. Mihail din Cluj,
altarul principal al Bisericii Romano-Catolice din TârguMureş;
275 de ani de la naşterea lui Ioan BOB (1739, Orman, Cluj - 2
oct. 1830, Blaj), episcop al B.R.U. (1782 - 1830); în timpul
episcopatului său au fost tipărite cărţi de cult, manuale
didactice, cărţi teologice, cea mai importantă fiind Biblia de
la Blaj (1795), în traducerea lui Samuil Micu; ctitor de
biserici: Biserica Bob din Cluj, Biserica Bob din Mediaş şi
Biserica Bob din Târgu-Mureş;

*
*

*
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Sunt consemnate aniversările personalităţilor culturale - locale,
naţionale şi universale - de la a căror naştere sau moarte s-au
împlinit 25 de ani sau multipli ai acestei perioade (50, 75, 100,
125 ş.a.m.d.)

Calendar elaborat de Emilia Maria Cătană
Compartimentul de Informare Bibliografică
Biblioteca Judeţeană Mureş
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