Aniversări culturale

1

2017

Aniversări culturale

2017

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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1 ianuarie – Ziua Mondială a Păcii
1 ianuarie – 75 de ani de la naşterea lui Ovidiu Iuliu MOLDOVAN (1
ian. 1942, Vişinelu – 12 mar. 2008, Bucureşti), actor de teatru,
film, teatru radiofonic şi televiziune;
2 ianuarie – 100 de ani de la moartea lui Edward TYLOR (2 oct. 1832,
Londra – 2 ian. 1917, Wellington), antropolog britanic,
fondatorul antropologiei culturale, director al Muzeului
Universitar Oxford (1883 – 1886); primul profesor de antropologie
la Oxford University (1886 – 1909);
2 ianuarie – 125 de ani de la moartea lui George Biddell AINY (27 iul.
1801 – 2 ian. 1892), matematician, astronom, profesor de
matematică şi fizică englez, director al Observatorului Regal din
Greenwich (1835 – 1881); a stabilit ca Greenwich să fie locul pe
unde trece meridianul zero;
3 ianuarie – 50 de ani de la moartea lui Alfred MARGUL – SPERBER
(28 sep. 1898, Storojineţ – 3 ian. 1967, Bucureşti), scriitor,
publicist şi traducător;
3 ianuarie – 125 de ani de la naşterea lui J.R.R. TOLKIEN (3 ian.
1892 – 2 sep. 1973), scriitor englez, poet, filolog, academician,
profesor universitar, considerat părintele literaturii fantastice;
cele mai cunoscute scrieri ale sale: Hobbitul şi Stăpânul inelelor;
5 ianuarie – 100 de ani de la naşterea actriţei americane Jane
WYMAN (5 ian. 1917 – 10 sep. 2007), laureată a Premiului Oscar;
6 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui Alexandr BELEAEV (4 mar.
1884, Smolensk – 6 ian. 1942, Puşkin), scriitor rus de literatură
ştiinţifico-fantastică;
8 ianuarie – 50 de ani de la moartea lui Zbigniew CYBULSKI (3 nov.
1927, Kneaje – 8 ian. 1967, Wroclaw), actor şi scenarist polonez,
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figură emblematică pentru cinematograful polonez al anilor
1950-1960;
8 ianuarie – 375 de ani de la moartea lui Galileo GALILEI (15 feb.
1564, Pisa – 8 ian. 1642), matematician, fizician, filozof şi
astronom italian, considerat părintele ştiinţei moderne;
14 ianuarie – 150 de ani de la moartea lui Jean Auguste Dominique
INGRES (27 aug. 1780 – 14 ian. 1867), pictor, portretist francez;
14 ianuarie – 275 de ani de la moartea lui Edmond HALLEY (8 nov.
1656 – 14 ian. 1742), astronom, matematician, geograf,
geofizician, cartograf, fizician, doctor în ştiinţe; a descoperit
metoda de măsurare a distanţei dintre 2 stele; cometa Halley a
fost denumită după numele său;
15 ianuarie – ziua de naştere a poetului naţional Mihai EMINESCU (15
ian. 1850, Botoşani – 15 iun. 1889, Bucureşti);
16 ianuarie – 75 de ani de la naşterea lui Aurel Dragoş MUNTEANU
(16 ian. 1942, Lăpuşna – 30 mai 2005, New York), prozator şi
eseist, primul director al TVR (1990), ambasador al României în
SUA şi la ONU;
18 ianuarie – 125 de ani de la naşterea lui Oliver HARDY sau BRAN
(18 ian. 1892, Harlem – 7 aug. 1957), actor, comediant, regizor,
devenit celebru în cuplul de comici Stan şi Bran;
21 ianuarie – 100 de ani de la naşterea lui Silvian IOSIFESCU (21 ian.
1917, Bucureşti – mai 2006, Bucureşti), critic literar, profesor,
pedagog şi traducător;
22 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui André BELLESSORT (19 mar.
1866, Laval – 22 ian. 1942, Paris), poet, scriitor, istoric literar,
romancier francez;
24 ianuarie – 100 de ani de la naşterea lui Ernest BORGNINE (24 ian.
1917, Hamden – 8 iul. 2012, Los Angeles), actor american de
film, a câştigat Premiul Oscar pentru rolul din Marty (1955) şi
Globul de Aur (1955);
24 ianuarie – ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE (1859)
26 ianuarie – 75 de ani de la naşterea lui Ion CRISTINOIU (26 ian.
1942 – 21 nov. 2001), compozitor, dirijor, orchestrator şi
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instrumentist român; a compus peste 700 piese de muzică
uşoară;
26 ianuarie - Ziua Mondială a Vămilor
27 ianuarie – 50 de ani de la moartea lui Ion BUZDUGAN (9 mar.
1889, Brânzeii Vechi – 27 ian. 1967, Bucureşti), avocat,
folclorist, poet, publicist, traducător român din Basarabia;
27 ianuarie – Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor
Holocaustului
29 ianuarie – 150 de ani de la naşterea lui Vicente Blasco Ibañez (29
ian. 1867 – 28 ian. 1928), scriitor spaniol;
30 ianuarie – 125 de ani de la naşterea lui Grigore GAFENCU (30 ian.
1892, Bârlad – 30 ian. 1957, Paris), ziarist, om politic, diplomat.

1 februarie – Ziua Intendenţei Militare
5 februarie – 100 de ani de la moartea lui Édouard DRUMONT (3 mar.
1844, Paris – 5 feb. 1917, Paris), ziarist, pamfletar, scriitor şi
om politic francez;
6 februarie – 25 de ani de la moartea lui Caius IACOB (29 mar. 1912,
Arad – 6 feb. 1992, Bucureşti), matematician, profesor
universitar; contribuţii importante în mecanica fluidelor şi
analiză matematică; membru titular al Academiei Române;
9 februarie – 100 de ani de la naşterea lui Oleg DANOVSKI (9 feb.
1917, Voznesensk, Ucraina – 21 oct. 1996, Constanţa), dansator
şi coregraf, întemeietorul şcolii româneşti de balet modern;
fondator şi director al primului teatru de balet din România care
din 1990 îi poartă numele: Teatrul Naţional de Operă şi Balet
„Oleg Danovski” din Constanţa; supranumit Sfinxul Slav;
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9 februarie – 100 de ani de la naşterea lui CSIZER Zoltan (9 feb.
1917, Tîrgu Lăpuş – 23 oct. 1996, Tîrgu Mureș), medic chirurg,
doctor în ştiinţe medicale; medic şef chirurg până la pensionare
la Clinica de Chirurgie nr. 1 din Tîrgu Mureş (1957 – 1980);
10 februarie – Ziua Mondială a Bolnavilor
11 februarie – 100 de ani de la naşterea lui Sidney SHELDON (11 feb.
1917, Chicago - 30 ian. 2007), scriitor şi scenarist american;
12 februarie – 75 de ani de la moartea lui Grant WOOD (13 feb. 1891
– 12 feb. 1942), pictor american, în lucrările sale descrie
America rurală din Vestul Mijlociu (Midwest); cea mai celebră
lucrare a sa este American Gothic;
12 februarie – 250 de ani de la naşterea lui BINDER Johann (12 feb.
1767, Stejăreni – 12 nov. 1805, Sibiu), profesor şi rector din 1804
în Sibiu; membru corespondent al Societăţii Ştiinţifice din
Göttingen (1801);
15 februarie – 200 de ani de la naşterea lui Charles – François
DAUBIGNY (15 feb. 1817, Paris – 19 feb. 1878, Paris), pictor
francez, precursor al impresionismului;
16 februarie – 100 de ani de la moartea lui Octave MIRBEAU (16 feb.
1848 – 16 feb. 1917, Paris), dramaturg, jurnalist, scriitor,
romancier, eseist, critic de artă, critic literar francez;
17 februarie – 50 de ani de la moartea lui Ciro ALEGRÍA (4 sep. 1909
– 17 feb. 1967), jurnalist, scriitor peruan;
17 februarie – 100 de ani de la naşterea cântăreţei Ioana RADU (17
feb. 1917, Bucureşti – 19 sep. 1990, Bucureşti), cântăreaţă de
muzică populară şi romanţe;
17 februarie – 275 de ani de la naşterea lui Dositej OBRADOVIĆ (17
feb.1742, Ciacova – 7 apr. 1811, Belgrad), prozator şi traducător
sârb;
18 februarie – 50 de ani de la moartea lui Robert OPPENHEIMER (22
apr. 1904 – 18 feb. 1967), fizician, profesor, părintele bombei
atomice, director al Proiectului Manhattan; consilier şef al
Comisiei de Energie Atomică a SUA (după al Doilea Război
Mondial); fondator al şcolii americane de fizică teoretică;
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18 februarie – 75 de ani de la moartea lui Henri STAHL (28 apr. 1877,
Bucureşti – 18 feb. 1942, Bucureşti), istoric, profesor, jurnalist,
biograf, scriitor de literatură SF, a inventat sistemul românesc
de stenografie (1908), adoptat oficial în 1941;
19 februarie – 25 de ani de la moartea lui DOMOKOS Pál Péter (28
iun. 1901, Şumuleu – 19 feb. 1992, Budapesta), istoric secui,
profesor universitar; a publicat documente legate de istoria
ceangăilor;
21 februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne
22 februarie – Ziua Mondială a Cercetăşiei
23 februarie – 75 de ani de la moartea lui Stefan ZWEIG (28 nov.
1881, Viena – 23 feb. 1942, Petropolis, Brazilia), prozator, poet,
dramaturg, eseist, istoric şi traducător austriac;
23 februarie – 100 de ani de la moartea lui Jean Gaston DARBOUX
(14 aug. 1842 – 23 feb. 1917, Paris), matematician francez cu
importante contribuţii în domeniul analizei matematice şi al
geometriei diferenţiale; Gheorghe Ţiţeica este unul dintre
matematicienii români care i-au fost elevi;
25 februarie – 100 de ani de la naşterea lui Anthony BURGESS (25
feb. 1917, Manchester – 22 nov. 1993, Londra), romancier,
jurnalist, critic literar englez, celebru pentru romanul Portocala
mecanică, ecranizat de Stanley Kubrick;
25 februarie – 175 de ani de la naşterea lui Karl MAY (25 feb. 1842 –
30 mar. 1912), prozator german; o mare parte din operele sale
au fost ecranizate;
26 februarie – Ziua Protecţiei Civile
29 februarie – 225 de ani de la naşterea lui Gioachino ROSSINI (29
feb. 1792, Pesaro – 13 nov. 1868, Paris), compozitor italian de
operă.
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1 martie – Ziua Automobilistului Militar din Armata României
1 martie – Ziua Mondială a Apărării şi Protecţiei Civile
1 martie – Ziua Mărţişorului
2 martie – 200 de ani de la naşterea lui ARANY János (2 mar. 1817,
Salonta – 22 oct. 1882, Budapesta), poet, prozator şi traducător
maghiar;
1-3 martie – Ziua Mondială a Eficienţei Energetice
5 martie – 100 de ani de la naşterea lui BARTEL Gyorgy (5 mar.
1917, Cluj – 21 ian. 1979, Stânceni), medic, doctor în medicină,
cercetător în histologie – hematologie, personalitate locală
mureşeană;
6 martie – 100 de ani de la naşterea lui William Erwin EISNER (6
mar. 1917 – 3 ian. 2005), scriitor de benzi desenate,
caricaturist, editor; comunitatea creatorilor de benzi desenate a
creat Premiul Eisner ca omagiu;
6 martie – 100 de ani de la naşterea lui Samael Aun WEOR, născut
Victor Manuel Gomez Rodriguez (6 mar. 1917, Bogota, Columbia
– 24 dec. 1977), autor, lector şi fondator al Mişcării Gnostice
Universale, considerat părintele gnosticismului modern;
6 martie – 125 de ani de la moartea lui Mihail (Mişu) POPP (19 mar.
1827, Braşov – 6 mar. 1892, Braşov), pictor, s-a remarcat în
domeniul portretisticii şi al picturii bisericeşti; cunoscut bibliofil;
a zugrăvit Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului;
7 martie – 75 de ani de la moartea pictoriţei Nina ARBORE (8 oct.
1889, Tecuci – 7 mar. 1942, Bucureşti), pictoriţă şi graficiană;
8 martie – Ziua Internaţională a Femeii
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8 martie – 100 de ani de la naşterea lui Dimitrie STELARU (8 mar.
1917, Segarcea Vale, Teleorman – 28 nov. 1971, Buftea), poet,
prozator şi memorialist;
8 martie – 225 de ani de la moartea lui KOVÁSZNAI Sándor (12 feb.
1730, Cinta, Mureş – 8 mar. 1792, Tîrgu Mureş), istoriograf
iluminist, om de ştiinţă, filosof, poet, orator; custodele
Bibliotecii Teleki;
9 martie – 125 de ani de la naşterea lui David GARNETT (9 mar.
1892 – 17 feb. 1981), prozator şi publicist englez;
10 martie – 75 de ani de la moartea lui William Henry BRAGG (2 iul.
1862, Cumberland – 10 mar. 1942, Londra), fizician şi chimist
englez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1915);
11 martie – 200 de ani de la moartea lui ARANKA György (15 sep.
1737, Sic, Cluj – 11 mar. 1817, Tîrgu Mureş), jurist, filosof,
traducător; a promovat ideea colaborării între cărturarii români,
maghiari şi saşi din Transilvania;
12 martie – 25 de ani de la moartea lui Nicolae ŢIC (29 dec. 1928 –
12 mar. 1992), publicist, scriitor şi scenarist;
13 martie – 75 de ani de la naşterea lui Scatman John, numele de
scenă al lui John Paul LARKIN (13 mar. 1942, El Monte – 3 dec.
1999, Los Angeles), cântăreţ de jazz, compozitor, cunoscut
pentru celebra melodie Scatman (1994);
14 martie – 75 de ani de la naşterea lui HÉJJA Sándor (14 mar.
1942, Tîrgu Mureş – 31 oct. 1996, Pécs, Ungaria), actor maghiar,
a jucat pe scena teatrului clujean şi la Pécs; personalitate
locală;
15 martie – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
16 martie – 125 de ani de la naşterea lui César VALLEJO (16 mar.
1892 – 15 apr. 1938, Paris), poet peruvian, unul dintre
exponenţii majori ai liricii latino-americane;
17 martie – Ziua Naţională a Irlandei: Ziua Sf. Patrick
17 martie – 100 de ani de la moartea lui Franz BRENTANO (16 ian.
1838, Marienberg – 17 mar. 1917, Zürich), filozof, psiholog şi
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profesor universitar german, considerat precursorul psihologiei
moderne şi al fenomenologiei; Sigmund Freud a fost unul dintre
elevii săi;
17 martie – 100 de ani de la naşterea poetei Zorica LAŢCU (17 mar.
1917, Mezotur, Ungaria – 8 aug. 1990, Mănăstirea Vladimireşti,
Tecuci), traducătoare, monahie, colaborează la Dicţionarul
limbii române al lui Sextil Puşcariu, editat de Academia Română;
18 martie – 125 de ani de la naşterea lui Alexandru Duiliu
ZAMFIRESCU (18 mar. 1892, Roma – 24 feb. 1968, Bucureşti),
prozator, traducător şi diplomat; fiul scriitorului Duiliu
Zamfirescu;
18 martie – 175 de ani de la naşterea lui Stéphane MALLARMÉ (18
mar. 1842, Paris – 9 sep. 1898), poet, eseist şi traducător
francez;
19 martie – 100 de ani de la naşterea lui Dinu LIPATTI (19 mar.
1917, Bucureşti – 2 dec. 1950, Geneva), pianist, compozitor şi
pedagog; considerat cel mai important pianist român; membru
post-mortem al Academiei Române (1997);
20 martie – Ziua Mondială a Francofoniei
20 martie – 50 de ani de la moartea lui Mihai TICAN – RUMANO (2 iul.
1893, Berevoieşti, Argeş – 20 mar. 1967, Bucureşti), ziarist,
scriitor, explorator şi colecţionar de artă;
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 – 175 de ani de la moartea lui STENDHAL, pseudonimul lui
Marie-Henri BEYLE (23 ian. 1783 – 23 mar. 1842, Paris),
prozator, publicist şi eseist francez;
23 martie – Ziua Mondială a Meteorologiei
24 martie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei

10

Aniversări culturale

2017

24 martie – 100 de ani de la naşterea lui John KENDREW (24 mar.
1917, Oxford – 23 aug. 1997, Cambridge), biolog, chimist
britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (1962);
25 martie – Ziua Naţională a Republicii Elene
25 martie – 125 de ani de la naşterea lui Traian POPA (25 mar.
1892, Oiejdea, Alba – 23 ian. 1969, Cluj), istoric, publicist,
profesor; profesor la Liceul „Al. Papiu Ilarian” din Tîrgu Mureş
(1931 – 1939);
25 martie - Ziua Poliţiei Române
26 martie – 125 de ani de la moartea lui Walt WHITMAN (31 mar.
1819 – 26 mar. 1892), poet, romancier, jurnalist, scriitor, eseist
american;
27 martie – Ziua Mondială a Teatrului
28 martie – 125 de ani de la naşterea lui Corneille HEYMANS (28
mar. 1892, Gent – 18 iul. 1968), medic, profesor universitar,
farmacolog, om de ştiinţă belgian, laureat al Premiului Nobel
pentru Fiziologie sau Medicină (1938);
31 martie – 100 de ani de la moartea lui Emil Adolf von BEHRING (15
mar. 1854, Hansdorf – 31 mar. 1917, Marburg), bacteriolog
german, a descoperit vaccinul antidifteric; laureat al Premiului
Nobel pentru Medicină (1901).

1 aprilie – Ziua Internaţională a Păsărilor
1 aprilie – 100 de ani de la moartea lui Scott JOPLIN (24 nov. 1868 –
1 apr. 1917), compozitor şi pianist american; a popularizat stilul
Rag, precursor al Jazz-ului;
1 aprilie – Ziua Mondială a Cărţii pentru Copii
3 aprilie – Ziua Jandarmeriei Române
11

Aniversări culturale

2017

4 aprilie – 25 de ani de la moartea lui Vintilă HORIA, pseudonimul
literar al lui Vintilă Caftangioglu (18 dec. 1915, Segarcea – 4 apr.
1992, Collado Villalba, Spania), poet, scriitor, filozof, jurnalist,
romancier, eseist, diplomat; a scris în limbile română şi
franceză;
4 aprilie – Ziua Internaţională pentru Conştientizarea Pericolului
prezentat de Minele anti-personal şi a consecinţelor acestor
mine
4 aprilie – 75 de ani de la moartea lui Gheorghe ADAMESCU (23 iul.
1869, Bucureşti – 4 apr. 1942, Bucureşti), istoric literar,
bibliograf, autor de manuale de literatură, membru
corespondent al Academiei Române (din 1921); a scris o Istorie a
literaturii române de la origini până în 1910;
4 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui GÁLL Ernő (4 apr. 1917,
Oradea – 18 apr. 2000, Cluj), filozof, membru corespondent al
Academiei Române (din 1974); redactor la revistele Igazság şi
Utunk din Cluj; conferențiar şi prorector la Universitatea
„Bolyai” (din 1948);
5 aprilie – 50 de ani de la moartea lui Johan FALKBERGET (30 sep.
1879 – 5 apr. 1967), scriitor norvegian;
5 aprilie - 100 de ani de la naşterea lui Robert Albert BLOCH (5 apr.
1917, Chicago – 23 sep. 1994, Los Angeles), scriitor american de
literatură ştiinţifico – fantastică şi de groază, romane poliţiste, a
folosit mai multe pseudonime: Tarleton Fiske, Wilson Kane, John
Sheldon; cunoscut ca autor al romanului Psycho, ecranizat de
Alfred Hitchcock;
6 aprilie – 25 de ani de la moartea lui Isaac ASIMOV (2 ian. 1920? - 6
apr. 1992), scriitor american născut în Rusia, prozator, eseist,
istoric, romancier, maestru al genului SF;
7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii
8 aprilie – Ziua Mondială a Rromilor
8 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Florentin DELMAR (8 apr.
1917, Focşani – 31 mar. 1983), compozitor român de muzică
uşoară;
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8 aprilie – 125 de ani de la naşterea actriţei Mary PICKFORD (8 apr.
1892 – 29 mai 1979), laureată a Premiului Oscar (1929 şi 1975);
8 aprilie - 200 de ani de la naşterea actriţei maghiare LABORFALVI
Roza, născută Judit Benke de Laborfalva (8 apr. 1817, Miskolc –
20 nov. 1886, Budapesta);
9 aprilie – Ziua Universităţii de Arte din Tîrgu Mureş
9 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Brad DEXTER (9 apr. 1917,
Goldfield – 11 dec. 2002), actor şi producător de film american,
a jucat în Cei 7 magnifici (1962), rol care l-a consacrat;
10 aprilie – Ziua Deţinuţilor Lagărelor Fasciste de Concentrare
10 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Robert Burns WOODWARD
(10 apr. 1917, Boston – 8 iul. 1979, Cambridge), chimist,
profesor universitar, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie
(1965);
11 aprilie – Ziua Internaţională a Aviaţiei şi Cosmonauticii
11 aprilie – 75 de ani de la naşterea lui Virgil MAZILESCU (11 apr.
1942, Corabia – 13 aug. 1984, Bucureşti), eseist, poet şi
traducător;
12 aprilie – Ziua Internaţională a Rock-n-Roll-ului
14 aprilie – 50 de ani de la moartea lui Ioan BOZDOG (4 aug. 1891,
Urca, Viişoara, Cluj – 14 apr. 1967, Cluj), profesor, om politic,
publicist; prefect al judeţului Mureş (15 oct – 15 nov. 1944), a
publicat în Mureşul, Gazeta Mureşului, Gazeta Transilvaniei,
România Nouă (Sibiu);
14 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Viorel DOBOŞ (14 apr.
1917, Iaşi – 6 apr. 1985, Bucureşti), compozitor şi dirijor;
director artistic al ansamblului de cântece şi dansuri Ciocârlia;
Maestru Emerit al Artei din RSR (19 dec. 1967, Decret nr. 1122 al
Consiliului de Stat);
15 aprilie – Ziua mondială a Artei - în memoria lui Leonardo da Vinci
(15 apr. 1452 – 2 mai 1519);
15 aprilie – 75 de ani de la moartea lui Robert MUSIL (6 nov. 1880,
Klagenfurt – 15 apr. 1942, Geneva), scriitor, eseist austriac;
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romanul său Omul fără însuşiri l-a plasat între cei mai importanţi
romancieri ai secolului XX;
17 aprilie – 75 de ani de la moartea lui Jean Baptiste PERRIN (30
sep. 1870, Lille – 17 apr. 1942, New York), fizician francez,
laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1926);
18 aprilie – Ziua Internaţională a Monumentelor şi a Locurilor
Istorice
19 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Sven HASSEL (19 apr. 1917,
Fredensborg – 21 sep. 2012, Barcelona), soldat danez, autor a 14
romane bazate pe experiența sa ca soldat în al Doilea Război
Mondial;
20 aprilie – 25 de ani de la moartea lui Benny HILL (21 ian. 1924,
Southampton – 20 apr. 1992, Teddington), actor, cunoscut
comic britanic;
21 aprilie – Ziua Pamântului
21 aprilie – Ziua Forţelor Terestre Române
23 aprilie – 75 de ani de la naşterea scriitoarei Pilar de VICENTE –
GELLA (23 apr. 1942, Zaragoza – 30 apr. 2016, Madrid), poetă şi
balerină spaniolă;
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
24 aprilie – Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator
25 aprilie – 100 de ani de la naşterea cântăreţei Ella FITZGERALD (25
apr. 1917 – 15 iun. 1996), cântăreaţă americană de jazz,
supranumită The First Lady of Song;
25 aprilie – Semnarea Tratatului de Aderare a României la Uniunea
Europeană (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007)
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25 aprilie – Ziua Justiţiei Militare
26 aprilie – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
26 aprilie – Ziua Mondială a Dansului
27 aprilie – Ziua Infanteriei Române
30 aprilie – Ziua Naţională a Olandei
aprilie – Ziua Mondială a Oraşelor Înfrăţite – sărbătorită în ultima
duminică a lunii aprilie

1 mai – Ziua Internaţională a Muncii
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
6 mai – 25 de ani de la moartea actriţei Marlene DIETRICH (27 dec.
1901 – 6 mai 1992, Paris), actriţă şi cântăreaţă germană; prima
actriţă germană ajunsă celebră la Hollywood;
7 mai – 125 de ani de la naşterea lui Archibald MAC LEISH (7 mai
1892 – 20 apr. 1982), poet şi dramaturg american, bibliotecar,
scriitor, profesor universitar, avocat;
7 mai – 150 de ani de la naşterea lui Wladyslaw REYMONT (7 mai
1867 – 5 dec. 1925), romancier şi nuvelist polonez, laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură (1924);
8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii
8 mai – 100 de ani de la naşterea lui Aurelio RONCAGLIA (8 mai
1917, Modena – 28 iun. 2001, Roma), filolog şi critic literar
italian, membru de onoare al Academiei Române (din 1992);
9 mai – Ziua Europei („Ziua Schuman”)
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9 mai – ZIUA INDEPENDENŢEI ROMÂNIEI (1877)
9 mai – Ziua Victoriei Asupra Fascismului (1944)
9 mai – 100 de ani de la naşterea lui SPIELMANN Jozsef (9 mai 1917,
Răzoare – 28 aug. 1986, Tîrgu Mureș), medic, profesor
universitar, membru al Academiei Române şi al Societăţii
Române de Istoria Medicinii;
11 mai – 125 de ani de la naşterea actriţei Margaret RUTHERFORD
(11 mai 1892 – 22 mai 1972), actriţă engleză;
12 mai - Ziua Internaţională a Asistentelor Medicale (Nursey Day),
aniversarea zilei de naştere a fondatoarei profesiei, Florence
Nightingale, 12 mai 1820;
12 mai – 50 de ani de la moartea lui John MASEFIELD (1 iun. 1878 –
12 mai. 1967), poet, scriitor, romancier, eseist şi jurnalist
englez;
12 mai – 75 de ani de la naşterea lui Aurelian ANDREESCU (12 mai
1942, Bucureşti – 22 iul. 1986, Constanţa), cântăreţ de muzică
uşoară;
14 mai – 100 de ani de la moartea lui Emil REBREANU (17 dec. 1891,
Maieru – 14 mai 1917, Ghimeş), ofiţer, fratele scriitorului Liviu
Rebreanu, pe care l-a inspirat în crearea personajului Apostol
Bologa din romanul Pădurea Spânzuraţilor (1922);
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
15 mai – Ziua Chimiştilor Militari
15 mai – Ziua Europeană pentru Depistarea Melanomului
16 mai – 100 de ani de la naşterea lui Juan RULFO (16 mai 1917 – 7
ian. 1986), romancier, prozator mexican, a fost declarat alături
de Jorge Luis Borges cel mai bun scriitor de limbă spaniolă al
secolului XX;
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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 – Ziua Internaţională a Muzeelor
18 mai – Ziua Internaţională a Metrologiei
19 mai – Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog
şi Dezvoltare
20 mai – Ziua Internaţională a Bio-Diversităţii
20 mai – Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse (se organizează
în a treia duminică din luna mai a fiecărui an, începând din
1983).
22 mai – 75 de ani de la naşterea lui Vasile ANDRU (22 mai 1942,
Bahrineşti – 21 oct. 2016, Bucureşti), prozator, eseist, profesor
universitar, membru al Uniunii Scriitorilor (din 1975); a
coordonat Centrul de Practică Isihastă din Bucureşti (din 1990);
22 mai – 75 de ani de la naşterea lui Ştefan BERINDEI (22 mai 1942 –
5 aug. 2000, Wernwck, Germania), saxofonist şi compozitor de
jazz; a colaborat cu Aura Urziceanu, Johnny Răducanu ş.a.;
24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor
24 mai – Ziua Naţională a Statului Georgia
25-31 mai – Săptămâna Solidarităţii cu Popoarele aflate sub
Administrare Străină
25 mai – Ziua Naţională a Argentinei
25 mai - Ziua Africii
25 mai – Ziua Naţională a Regatului Haşemit al Iordaniei
25 mai – Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi
26 mai – 100 de ani de la naşterea scriitoarei Mariana ŞORA (26 mai
1917, Budapesta – 19 dec. 2011, München), eseist şi critic
literar;
26 mai – Ziua Internaţională a Trupelor ONU de Menţinere a Păcii
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27 mai – Ziua Mondială Fără Tutun
28 mai – „Challenge Day” – Ziua Provocării, cel mai important
eveniment anual mondial în domeniul sportului pentru toţi;
29 mai – 25 de ani de la moartea lui Ion BOSTAN (15 dec. 1914,
Cernăuţi – 29 mai 1992, Bucureşti), regizor de filme
documentare;
30 mai – 50 de ani de la moartea lui Claude RAINS (10 nov. 1889,
Londra – 30 mai 1967), actor englez; cunoscut pentru rolul
căpitanului Renault din filmul Casablanca (1942);
31 mai – Ziua Geniştilor (la 31 mai 1859, sub domnia lui Alexandru
Ioan Cuza, se înfiinţează prima unitate de geniu din armata
română).

1 iunie – Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor
1 iunie – 100 de ani de la naşterea lui William Standish KNOWLES (1
iun. 1917, Taunton – 13 iun. 2012, Chesterfield), chimist
american, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (2001);
2-4 iunie – Zilele Europene ale Autismului
4 iunie – Ziua Internaţională a Copiilor Victime ale Agresiunii
4 iunie – 225 de ani de la moartea lui Jakob Michael Reinhold LENZ
(23 ian. 1751 – 4 iun. 1792, Moscova), dramaturg german;
5 iunie – Ziua Învăţătorului (din 2008)
5 iunie – Ziua Mondială a Mediului Înconjurător
5 iunie – Ziua Naţională a Regatului Danemarce
6 iunie – 100 de ani de la naşterea lui Ion RAŢIU (6 iun. 1917, Turda
– 17 ian. 2000, Londra), avocat şi politician român, descendent al
familiei Raţiu de Nagylak (Noşlac) din Turda; la alegerile din
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1990 a candidat la funcţia de preşedinte al României; deputat în
Parlamentul României (1990 – 2000);
6 iunie – Ziua Naţională a Suediei
7 iunie – 100 de ani de la naşterea lui Dean MARTIN (7 iun. 1917 – 25
dec. 1995), actor şi cântăreţ american;
8 iunie – Ziua Mondială a Oceanelor
8 iunie – 50 de ani de la moartea scriitoarei Otilia CAZIMIR (12 feb.
1894, Cotu Vameş, Neamţ – 8 iun. 1967, Iaşi), poetă, publicistă
şi traducătoare, supranumită poeta sufletelor simple;
iunie – Ziua Naţională a Regatului Unit al Marii Britanii şi al
Irlandei de Nord (a doua zi de sâmbătă a lunii iunie);
10 iunie – Ziua Naţională a Portugaliei
10 iunie – 50 de ani de la moartea lui Spencer TRACY (5 apr. 1900,
Milwaukee – 10 iun. 1967, Los Angeles), actor de teatru şi film,
unul dintre cei mai buni actori americani, câştigător de două ori
al Premiului Oscar;
10 iunie – Ziua Paraşutiştilor Militari Români
11 iunie – 25 de ani de la moartea lui David PRODAN (13 mar. 1902,
Săliştea, Alba – 11 iun. 1992, Cluj), arhivar, bibliotecar, istoric,
profesor universitar, specialist în istoria Transilvaniei, membru
titular al Academiei Române (1955);
11 iunie – Ziua Naţională a Rusiei
14 iunie – Ziua Mondială a Donatorului de Sânge
15 iunie – 25 de ani de la moartea lui Lev GUMILIOV (1/14 oct. 1912,
Sankt Petersburg – 15 iun. 1992, Sankt Petersburg), antropolog,
istoric, geograf, scriitor, poet rus;
15 iunie – 100 de ani de la naşterea lui John Bennett FENN (15 iun.
1917 – 10 dec. 2010), chimist american, laureat al Premiului
Nobel pentru Chimie (2002);
17 iunie – Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării şi a
Secetei
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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
18 iunie – 75 de ani de la naşterea lui Roger EBERT (18 iun. 1942,
Urbana – 4 apr. 2013, Chicago), jurnalist, scenarist şi critic de
film; primul critic de film care a câştigat un Premiu Pulitzer
pentru critică (1975);
18 iunie – 100 de ani de la moartea lui Titu MAIORESCU (15 feb.
1840, Craiova – 18 iun. 1917, Bucureşti), avocat, eseist, scriitor,
critic literar, estetician, filosof, pedagog, politician şi
academician;
19 iunie – 100 de ani de la naşterea lui Georg SCHERG (19 iun. 1917,
Braşov – 20 dec. 2002, Bodelshausen, Germania), prozator, poet,
profesor, dramaturg şi traducător de lb. germană din România;
Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
(1977);
20 iunie – Ziua Mondială a Refugiaţilor
20 iunie – 100 de ani de la naşterea lui Iosif Constantin DRĂGAN (20
iun. 1917, Lugoj – 21 aug. 2008, Palma de Mallorca), jurist,
economist, om de afaceri, scriitor, memorialist; a pus bazele
Fundaţiei Europene Drăgan (1967) şi a buletinului istoric Noi
tracii; a fondat Editura Nagard (Italia) şi Europa Nova (România),
Universitatea Europeană Drăgan (1991, Lugoj), o staţie TV, una
radio, ziarul săptămânal Redeşteptarea şi cotidianul local
Renaşterea bănăţeană; a finanţat statuia de 40 metri a lui
Decebal de la Orşova;
21 iunie – Ziua Muzicii Europene
21 iunie – 25 de ani de la moartea lui Joan FUSTER (23 nov. 1922,
Sueca – 21 iun. 1992, Sueca), scriitor spaniol de limbă catalană;
23 iunie – Ziua Naţională a Marelui Ducat de Luxemburg
24 iunie – Ziua Avocatului Român
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24 iunie – 75 de ani de la naşterea lui Alexandru HERESCU (24 iun.
1942 – 6 aug. 2011), profesor de fizică, actor; cunoscut pentru
rolurile din filmele Dacii (1966), Mihai Viteazul (1970), Dincolo
de nisipuri (1973);
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 – 25 de ani de la moartea lui Grigore IONESCU (11 ian. 1904,
Floreşti – 26 iun. 1992, Bucureşti), arhitect, membru titular al
Academiei Române (din 1992); este autorul primei lucrări de
istorie a arhitecturii româneşti (1937); autorul mai multor lucrări
de istorie şi arhitectură;
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 – 125 de ani de la naşterea scriitoarei Pearl S. BUCK (26
iun.1892 – 6 mar. 1973), prozatoare americană, laureată a
Premiului Nobel pentru Literatură (1938);
26 iunie – Ziua Internaţională de Colaborare în favoarea Păcii şi
Democraţiei
28 iunie – 50 de ani de la moartea lui Oskar Maria GRAF (22 iul. 1894
– 28 iun. 1967), scriitor german;
28 iunie – 150 de ani de la naşterea lui Luigi PIRANDELLO (28 iun.
1867, Agrigento – 10 dec. 1936, Roma), poet, eseist, romancier
şi dramaturg italian, unul dintre creatorii teatrului modern
european; laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1934);
29 iunie – Ziua Penitenciarelor Române
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29 iunie – 50 de ani de la moartea lui Jayne MANSFIELD (19 apr.
1933 – 29 iun. 1967), actriţă americană;
29 iunie – Ziua Dunării

1 iulie – Ziua Magistratului Român
1 iulie – Ziua Justiţiei Române
1 iulie – 125 de ani de la naşterea lui James M. CAIN (1 iul. 1892 – 27
oct. 1977), jurnalist, scriitor american de romane poliţiste,
multe dintre ele ecranizate;
1 iulie – Ziua Muzicilor Militare
1 iulie – Ziua Internaţională a Cooperaţiei (prima sâmbătă a lunii
iulie din fiecare an)
2 iulie – Ziua Internaţională a Ziaristului Sportiv
3 iulie – 50 de ani de la moartea lui Ioan LUPAŞ (9 aug. 1880, Sălişte
– 3 iul. 1967, Bucureşti), istoric, doctor în filozofie, profesor,
politician; participant la Marea Adunare Naţională de la AlbaIulia din 1 Dec. 1918, membru în Consiliul Dirigent (1918 – 1920);
a publicat numeroase studii de istorie şi manuale şcolare;
fondator şi co-director al Institutului de Istorie Naţională din Cluj
(1920 – 1945);
4 iulie – Ziua Naţională a SUA – Ziua Independenţei, 1776;
4 iulie – 25 de ani de la moartea lui Astor PIAZZOLLA (11 mar. 1921,
Mar del Plata – 4 iul. 1992, Buenos Aires), muzician argentinian,
compozitor, instrumentist, a revoluţionat tangou-ul, creînd
tango nuevo – noul tango;
8 iulie – 25 de ani de la moartea lui Zephi ALŞEC (22 feb. 1923,
Bucureşti – 8 iul. 1992, Ploieşti), actor, unul dintre fondatorii
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Teatrului Municipal din Ploieşti; a jucat în 15 filme, precum
Pistruiatul (1973), Actorul şi sălbaticii (1975);
8 iulie – 50 de ani de la moartea lui Vivien LEIGH (5 nov. 1913,
Darjeeling, India Britanică – 8 iul. 1967, Londra), actriţă
britanică de teatru şi film, laureată a două premii Oscar: pentru
rolul Scarlett O’Hara din filmul Pe aripile vântului (1939) şi
pentru rolul Blanche DuBois din filmul Un tramvai numit dorinţă
(1951);
8 iulie – 125 de ani de la naşterea lui Richard ALDINGTON (8 iul.
1892 – 27 iul. 1962), poet şi prozator englez;
11 iulie – Ziua Mondială a Populaţiei
12 iulie – 50 de ani de la moartea lui Basil RATHBONE (13 iun. 1892 –
21 iul. 1967), actor britanic de film şi teatru;
12 iulie – 75 de ani de la moartea lui Petre ŞTEFĂNUCĂ (14 nov.
1906, Ialoveni – 12 iul. 1942?), folclorist, etnograf, dialectolog,
pedagog, sociolog, publicist român basarabean;
12 iulie – 125 de ani de la naşterea lui Bruno SCHULZ (12 iul. 1892 –
19 nov. 1942), scriitor, critic literar, pictor polonez;
12 iulie – 200 de ani de la naşterea lui Henry David THOREAU (12
iul. 1817 – 6 mai 1862), filozof, eseist, scriitor, poet american;
14 iulie – Ziua Naţională a Franţei (Ziua căderii Bastiliei, 1789);
14 iulie – 50 de ani de la moartea lui Tudor ARGHEZI, nume la
naştere Ion Nae Theodorescu (21 mai 1880, Bucureşti – 14 iul.
1967, Bucureşti), poet, prozator, jurnalist; membru al
Academiei Române (din 1955); filologul italian Angelo Monteverdi
l-a nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură (1965);
14 iulie – 125 de ani de la moartea lui Grigore MANOLESCU (29 mar.
1857 – 14 iul. 1892), actor, unul din starurile teatrului
românesc, celebru pentru interpretarea rolului Hamlet;
14 iulie – 200 de ani de la moartea scriitoarei Madame de STAËL (22
apr. 1766, Paris – 14 iul. 1817, Paris), scriitoare elveţiană de
limbă franceză;
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17 iulie – 200 de ani de la naşterea lui KŐVÁRY László (17 iul. 1817,
Turda, Cluj – 25 sep. 1907, Cluj), istoric, cancelist (din 1842) la
Tg-Mureş; lucrează şi la Biblioteca Teleki;
18 iulie – 100 de ani de la naşterea lui Henri SALVADOR (18 iul.
1917 – 13 feb. 2008), cântăreţ de şansonete, muzică de jazz şi
cabaret, comic, muzician, actor; a popularizat rock’n’roll-ul în
Franţa (anii 1950);
18 iulie – 200 de ani de la moartea romancierei engleze Jane AUSTEN
(16 dec. 1775, Steventon – 18 iul. 1817, Winchester);
20 iulie – Ziua Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene în România
20 iulie – Ziua Şahului
22 iulie – 50 de ani de la moartea lui KASSÁK Lajos (20 mar. 1887 –
22 iul. 1967, Budapesta), poet, scriitor maghiar;
23 iulie – Ziua Presei Militare
24 iulie – Ziua Grănicerilor Români – Ziua Poliţiei de Frontieră
26 iulie – Ziua Arhivelor Militare
27 iulie – 100 de ani de la naşterea lui BOURVIL, nume real André
Robert Raimbourg (27 iul. 1917, Pretot – Vicquemare – 23 sep.
1970, Paris), actor şi cântăreţ francez;
27 iulie – 100 de ani de la moartea lui Emil Theodor KOCHER (25
aug. 1841, Berna – 27 iul. 1917, Berna), chirurg elveţian, laureat
al Premiului Nobel pentru Medicină (1909); a efectuat cercetări
în domeniul chirurgiei tiroidei;
28 iulie – 175 de ani de la moartea lui Clemens BRENTANO (9 sep.
1778 – 28 iul. 1842), poet, dramaturg, prozator german;
29 iulie – Ziua Imnului Naţional al României, Deşteaptă-te Române!
– simbol al unităţii Revoluţiei de la 1848;
29 iulie – 25 de ani de la moartea prozatoarei Lucia DEMETRIUS (16
feb. 1910 – 29 iul. 1992), poetă, traducătoare şi dramaturg,
actriţă şi profesoară de artă dramatică, regizor de teatru;
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1 august – Ziua Veteranilor de Război Români
2 august – 75 de ani de la moartea lui Horia TECULESCU (4 mar.
1897, Rîşnov – 2 aug. 1942, Sighişoara), profesor, folclorist, om
de cultură; cunoscut pentru culegerea de folclor Pe Murăş şi pe
Târnave. Flori înrourate (1929);
2 august – Ziua Naţională a Macedoniei
3 august – 75 de ani de la naşterea lui Valer POP (3 aug. 1942,
Stânceni – 24 feb. 2015, Tîrgu Mureş), etnograf, muzeograf,
cercetător ştiinţific, doctor în istorie; director al Muzeului
Judeţean Mureş (1988 – 2005);
4 august – 225 de ani de la naşterea lui Percy Bysshe SHELLEY (4
aug. 1792 – 8 iul. 1822), considerat unul dintre cei mai
importanţi poeţi ai romantismului englez;
4 august – „Ziua Hiroşimei” – Ziua Mondială a Luptei pentru
Interzicerea Armei Nucleare
6 august – 50 de ani de la moartea lui ÁPRILY Lajos (14 nov. 1887,
Braşov – 6 aug. 1967, Budapesta), scriitor maghiar;
6 august – 75 de ani de la moartea lui Alfonso CASTALDI (23 apr.
1874, Maddalone, Italia – 6 aug. 1942, Bucureşti), profesor de
muzică, compozitor, dirijor, artist plastic român de origine
italiană;
6 august – 100 de ani de la naşterea lui Robert MITCHUM (6 aug.
1917, Bridgeport – 1 iul. 1997, Santa Barbara), actor, cântăreţ,
scenarist şi compozitor american;
8 august – 100 de ani de la naşterea lui KORMOS Gyula (8 aug. 1917,
Gheorgheni – 10 iul. 1981, Cluj-Napoca), jurnalist, scriitor, editor
şi traducător maghiar;
8 august – Ziua Internaţională a Popoarelor Indigene
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9 august – Ziua Naţională a Republicii Singapore
9 august – „Ziua Nagasaki” – Ziua Mondială a Luptei pentru
Interzicerea Armei Nucleare
12 august – Ziua Internaţională a Tineretului
13 august – 100 de ani de la naşterea lui Ovidiu BÂRLEA (13 aug.
1917, Mogoş, Alba – 7 ian. 1990, Cluj-Napoca), folclorist, fratele
istoricului Octavian Bârlea;
13 august – 100 de ani de la moartea lui Eduard BUCHNER (20 mai
1860, München – 13 aug. 1917, München), biolog şi chimist
german, Laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (1907); a pus
bazele enzimologiei;
14 august – 150 de ani de la naşterea lui John GALSWORTHY (14
aug. 1867, Kington-upon-Thames – 31 ian. 1933, Hampstead),
scriitor, dramaturg englez; laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură (1932);
15 august – Ziua Marinei Române
15 august – 25 de ani de la moartea actriţei Anda CĂLUGĂREANU (24
oct. 1946, Bucureşti – 15 aug. 1992), actriţă şi interpretă de
muzică uşoară şi folk;
15 august – 125 de ani de la naşterea lui Louis de BROGLIE (15 aug.
1892 – 19 mar. 1987), fizician şi matematician francez, profesor
universitar, autor de non-ficţiune; laureat al Premiului Nobel
pentru Fizică (1929);
15 august – 75 de ani de la naşterea lui Florin BOGARDO (16 aug.
1942, Bucureşti – 15 aug. 2009, Bucureşti), compozitor şi
cântăreţ de muzică uşoară; a scris şi muzică de film;
18 august – 100 de ani de la moartea lui Andrei NAUM (18 aug. 1875,
Bucureşti – 18 aug. 1917, Mărăşeşti), poet şi traducător român
de origine aromână, tatăl poetului Gellu Naum; a murit pe front,
în timpul bătăliei de la Mărăşeşti;
19 august – 100 de ani de la moartea lui Tit BUD (24 dec. 1846, SatŞugatag, Maramureş – 19 aug. 1917, Sighet), preot gr.-c.,
protopop, istoric şi folclorist;
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20 august – Ziua Naţională a Republicii Ungare (celebrarea Sf.
Ştefan, fondatorul Regatului Ungar şi sărbătoarea Constituţiei)
20 august – 25 de ani de la moartea scriitoarei poloneze Danuta
BIEŃKOWSKA (31 ian. 1920,Wilno – 20 aug. 1992, Varşovia),
eseistă şi traducătoare de literatură română;
20 august – 100 de ani de la moartea lui Adolf von BAEYER (31 oct.
1835, Berlin – 20 aug. 1917, Starnberg), chimist german,
cunoscut pentru sinteza indigoului; laureat al Premiului Nobel
pentru Chimie (1905);
20 august – 125 de ani de la naşterea lui Octav ONICESCU (20 aug.
1892, Botoşani – 19 aug. 1983, Bucureşti), matematician,
cercetător;
întemeietorul
şcolii
româneşti
de
teoria
probabilităţilor şi statistică matematică;
21 august – Ziua Medicinei Militare
22 august – 100 de ani de la naşterea lui Alexandru PIRU (22 aug.
1917, Mărgineni – 6 nov. 1993, Bucureşti), critic şi istoric literar,
profesor de literatură la Facultatea de Litere a Universităţii
Bucureşti, om politic; senator (1990 – 1992); membru postmortem al Academiei Române (2006);
22 august – 100 de ani de la moartea Ecaterinei TEODOROIU (14 ian.
1894, Vădeni – 22 aug. 1917, Panciu), cercetaşă, sublocotenent
şi participantă la Primul Război Mondial; a murit în bătălia de la
Mărăşeşti;
23 august – 25 de ani de la moartea lui SZÉKELY János (7 mar. 1929,
Turda - 23 aug. 1992, Tîrgu Mureş), poet, prozator, dramaturg,
eseist şi traducător maghiar;
24 august – Ziua Naţională a Ucrainei – Proclamarea Independenţei,
1991;
25 august – 150 de ani de la moartea lui Michael FARADAY (22 sep.
1791 – 25 aug. 1867), fizician, chimist şi inventator englez; a
descoperit inducţia electromagnetică (1831);
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27 august – 100 de ani de la moartea lui Ion GRĂMADĂ (3 ian. 1886,
Zahareşti, Bucovina – 27 aug. 1917, Cireşica, Bacău), scriitor,
istoric, publicist bucovinean;
27 august – 100 de ani de la moartea lui Alexei MATEEVICI (27 mar.
1888, Căinari – 27 aug. 1917, Chişinău), scriitor român din
Basarabia, autorul poeziei Limba noastră, care a devenit imnul
Republicii Moldova (din 1994);
27 august – 175 de ani de la naşterea lui Patriciu BARBU (27 aug.
1842, Galtiu, Alba – 5 iun. 1902, Reghin, Mureş), avocat, om
politic; organizator şi animator al vieţii politice, economice şi
culturale a românilor reghineni; a publicat în Observatorul
(Sibiu) şi Gazeta Transilvaniei;
27 august – Ziua Naţională a Republicii Moldova – Proclamarea
Independenţei, 1991.
28 august – 100 de ani de la moartea lui Calistrat HOGAŞ (19 apr.
1847, Tecuci - 28 aug. 1917, Roman), scriitor român;
28 august – 100 de ani de la naşterea lui Horia LOVINESCU (28 aug.
1917, Fălticeni – 16 sep. 1983, Bucureşti), dramaturg şi
scenarist, director al Teatrului Notarra din Bucureşti;
28 august – 100 de ani de la moartea lui Anton NAUM (17 ian. 1829,
Iaşi – 28 aug. 1917, Iaşi), poet junimist, profesor universitar al
Universităţii din Iaşi, membru titular al Academiei Române
(1839);
31 august – 50 de ani de la moartea lui Ilia EHRENBURG (26 ian.
1891, Kiev – 31 aug. 1967, Moscova), jurnalist, scriitor, poet,
romancier şi traducător rus;
31 august – 100 de ani de la naşterea lui ACZÉL György (31 aug.
1917, Budapesta – 6 dec. 1991, Viena), scriitor, jurnalist şi
politician comunist maghiar, viceprim-ministru al guvernului
Ungariei (1974 – 1982);
31 august – 150 de ani de la moartea lui Charles BAUDELAIRE (9 apr.
1821, Paris – 31 aug. 1867, Paris), poet, estetician, critic literar
şi de artă francez.
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1 septembrie – Ziua Diplomaţiei Române
1 septembrie – Ziua Naţională a Slovaciei – Ziua Constituţiei, 1992
1 septembrie – Ziua Informaticienilor Militari Români
2 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui Constantin ANASTASATU
(2 sep. 1917, Corabia – 26 iulie 1995), medic ftiziolog cu
recunoaştere internaţională; membru titular al Academiei
Române (din 1990);
3 septembrie – 425 de ani de la moartea lui Robert GREENE (11 iul.
1558 – 3 sep. 1592), prozator şi dramaturg englez;
4 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Dan DEŞLIU (31 aug. 1927,
Bucureşti – 4 sep. 1992, Neptun), poet, actor şi politician;
4 septembrie – 75 de ani de la naşterea lui Corneliu ANTIM (4 sep.
1942, Ploieşti – 23 aug. 2016, Buzău), scriitor, critic şi istoric de
artă, grafician, sculptor;
6 septembrie – 200 de ani de la naşterea lui Mihail KOGĂLNICEANU
(6 sep. 1817, Iaşi – 1 iul. 1891, Paris), om politic, istoric,
scriitor, jurnalist, diplomat, membru fondator al Societăţii
Academice Române şi preşedinte al Academiei Române;
7 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui John CORNFORTH (7
sep. 1917, Sydney – 8 dec. 2013, Brighton), chimist şi profesor
universitar australian, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie
(1975);
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
9 septembrie – Ziua Mondială a Frumuseţii
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10 septembrie – 125 de ani de la naşterea lui Arthur Holly CAMPTON
(10 sep. 1892 – 15 mar. 1962), fizician, profesor universitar
american, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1927);
12 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Anthony PERKINS (4 apr.
1932 – 12 sep. 1992), actor american de teatru, film,
televiziune, cântăreţ, regizor şi scenarist;
13 septembrie – Ziua Pompierilor Militari Români
13 septembrie – 425 de ani de la moartea lui Michel de MONTAIGNE
(28 feb. 1533 – 13 sep. 1592), filozof, eseist, scriitor francez,
unul dintre cei mai importanţi scriitori ai Renaşterii; iniţiator al
formei eseului prin opera Essais, prima operă filozofică în limba
franceză;
14 septembrie – Ziua Inginerului Român
15 septembrie – 25 de ani de la moartea lui George VANCU (26 oct.
1919, Lipova – 15 sep. 1992, Bucureşti), folclorist, compozitor,
dirijor şi orchestrator;
15 septembrie – Ziua Loterieie Naţionale Române
15 septembrie – 150 de ani de la naşterea lui Petr BEZRUČ (15 sep.
1867 – 17 feb. 1958), poet ceh;
16 septembrie – Ziua Naţională a Statelor Unite Mexicane –
Proclamarea Independenţei, 1810
16 septembrie – 125 de ani de la naşterea lui Werner BERGENGRUEN
(16 sep. 1892, Riga – 4 sep. 1964, Baden-Baden), scriitor, poet şi
romancier german;
16 septembrie – Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de
Ozon
18 septembrie – Ziua Europeană a Patrimoniului
18 septembrie - 75 de ani de la naşterea lui SZŐCS Kálmán (18 sep.
1942, Tîrgu Mureş – 20 aug. 1973, Tîrgu Mureş), poet de
naţionalitate maghiară, profesor, jurnalist;
18 septembrie – Ziua Naţională a Republicii Chile – Proclamarea
Independenţei, 1810
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19 septembrie – 25 de ani de la moartea scriitoarei Cella SERGHI (4
nov. 1907, Constanţa – 19 sep. 1992, Bucureşti), publicist şi
traducător din limba franceză;
20 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui Fernando REY (20 sep.
1917 – 9 mar. 1994, Madrid), actor spaniol de film, printre cele
mai cunoscute filme: Viridiana (1961), Filiera franceză (1971,
1975);
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii
21 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Ion BĂIEŞU (2 ian. 1933,
Aldeni – 21 sep. 1992, Bucureşti), jurnalist, scriitor, dramaturg
şi scenarist;
21 septembrie – Ziua Naţională a Republicii Armenia – Proclamarea
Independenţei, 1991
21 septembrie – Ziua Naţională a Republicii Malta – Proclamarea
Independenţei, 1964
21 septembrie – Ziua Naţională a Contabilului Român
21 septembrie – 225 de ani de la naşterea lui Johann Peter
ECKERMANN (21 sep. 1792 – 3 dec. 1854, Weimar), memorialist
şi poet german; secretar particular al lui Goethe;
21 septembrie – Ziua Dramaturgiei Maghiare
21 septembrie – Ziua Internaţională Alzheimer
22 septembrie – Ziua Europeană fără Maşini
23 septembrie – Ziua Naţională a Regatului Arabiei Saudite
23 septembrie – Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale şi
Traficului Femeilor şi Copiilor (organizată sub egida OMS);
24 septembrie - 50 de ani de la moartea lui Mihail SEVASTOS (8 aug.
1892, Botoşani – 24 sep. 1967, Bucureşti), poet, prozator,
memorialist, traducător şi gazetar;
24 septembrie – Ziua Woerner – Ziua Parteneriatului pentru Pace
25 septembrie – 225 de ani de la moartea lui Jacques CAZOTTE (7
oct. 1719, Dijon – 25 sep. 1792, Paris), prozator francez; ostil
revoluţiei franceze, a fost executat;
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26 septembrie – Ziua Europeană a Limbilor – celebrează diversitatea
lingvistică
27 septembrie – 100 de ani de la moartea lui Edgar DEGAS (19 iul.
1834, Paris – 27 sep. 1917, Paris), pictor, sculptor, poet şi
gravor francez, unul din întemeietorii impresionismului;
27 septembrie – Ziua Mondială a Turismului
29 septembrie – Ziua Mondială a Inimii
29 septembrie – 50 de ani de la moartea lui Carson McCULLERS (19
feb. 1917, Columbus – 29 sep. 1967, Nyack), scriitoare,
romancieră, dramaturg, scenaristă americană;
30 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui Vladimir IONESCU,
cunoscut ca Ion Vova (30 sep. 1917, Berlin – 7 ian. 2011,
Bucureşti), actor, regizor, realizator de emisiuni la
Radiodifuziunea Română; cele mai cunoscute emisiuni: Ora
veselă, Noapte bună, copii!; numeroase premii, printre care
Diploma de fidelitate faţă de Radio România – 50 ani (2002).

1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă
1 octombrie – Ziua Naţională a Chinei – Proclamarea Republicii, 1949
1 octombrie – Ziua Internaţională a Medicului
1 octombrie – 125 de ani de la moartea lui Gheorghe SION (18 mai
1822, Mamorniţa – 1 oct. 1892, Bucureşti), scriitor şi traducător;
membru al Academiei Române (din 1868);
1 octombrie – Ziua Internaţională a Muzicii
1 octombrie – Iniţiativa Mondială de Iluminare (zi în care clădirile
impozante din întreaga lume sunt luminate în roz, culoarea
luptei împotriva cancerului la sân);
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2 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui Christian de DUVE (2 oct.
1917 – 4 mai 2013), biolog, biochimist, om de ştiinţă, profesor şi
medic belgian, membru de onoare al Academiei Române (1999);
laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină (1974),
împreună cu Albert Claude şi George Emil Palade;
2 octombrie – Ziua Mondială a Arhitecturii şi a Habitatului (se
sărbătoreşte în prima zi de luni a lunii octombrie)
2 octombrie – 125 de ani de la moartea lui Ernest RENAN (28 feb.
1823 – 2 oct. 1892, Paris), filozof, istoric, arheolog, orientalist,
profesor, scriitor, critic literar francez; autorul popularei cărţi
Viaţa lui Isus;
3 octombrie – Ziua Naţională a Germaniei – Aniversarea unificării
celor două state germane, 1990
4 octombrie – Ziua Mondială a Ocrotirii Animalelor
4-10 octombrie – Săptămâna Spaţiului Cosmic
5 octombrie – Ziua Mondială a Educatorilor (Profesorilor)
6 octombrie – 125 de ani de la naşterea lui Tache PAPAHAGI (6 oct.
1892, Avdela, Grecia – 17 ian. 1977, Bucureşti), lingvist,
etnograf şi folclorist român;
6 octombrie – 125 de ani de la moartea lui Alfred TENNYSON (6 aug.
1809 – 6 oct. 1892), poet englez din epoca victoriană;
7 octombrie – Ziua Mondială a Muncii Decente
9 octombrie – 50 de ani de la moartea lui Che GUEVARA (14 iun.
1928, Santa Fe, Argentina – 9 oct. 1967, Higuera, Bolivia),
medic, autor, revoluţionar de stânga;
9 octombrie – Ziua Mondială a Poştei
9 octombrie – 50 de ani de la moartea lui André MAUROIS (26 iul.
1885 – 9 oct. 1967), scriitor, eseist, istoric, academician
francez;
9 octombrie – Ziua Holocaustului în România (instituită în 2004)
10 octombrie – 75 de ani de la naşterea lui Radu VASILE (10 oct.
1942, Sibiu – 3 iul. 2013, Bucureşti), istoric, profesor universitar,

33

Aniversări culturale

2017

poet, economist, om politic, prim-ministru al României (1998 –
1999);
10 octombrie – Ziua Mondială a Sănătăţii Mentale
octombrie – Ziua Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor
Naturale (a doua zi de miercuri din luna octombrie)
12 octombrie – 525 de ani de la moartea lui Piero della FRANCESCA
(1415 – 12 oct. 1492), pictor şi matematician italian;
12 octombrie – Ziua Naţională a Regatului Spaniei, Ziua Hispanităţii
13 octombrie – 50 de ani de la moartea lui Georges SADOUL (4 feb.
1904, Nancy – 13 oct. 1967, Paris), jurnalist, scriitor, critic de
film şi un important istoriograf al cinematografului mondial;
14 octombrie – Ziua Internaţională a Standardizării
14 octombrie – 50 de ani de la moartea lui Marcel AYMÉ (29 mar.
1902, Joigny – 14 oct. 1967, Paris), prozator, dramaturg şi eseist
francez;
15 octombrie – 125 de ani de la naşterea lui Gheorghe VORNICU (15
oct. 1892, Angheleşti – Rugineşti, Vrancea – 27 aug. 1974, Arad),
folclorist; întemeietor al Muzeului Etnografic al Maramureşului
(Sighet, 7 sep. 1926);
15 octombrie – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor (Ziua Bastonului
Alb)
15 octombrie – Ziua Internaţională a Femeilor din Mediul Rural
16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei
17 octombrie – 50 de ani de la moartea lui PU YI (7 feb. 1906, Beijing
– 17 oct. 1967, Beijing), al doisprezecelea şi ultimul împărat al
Dinastiei chineze Qing; în 1960 şi-a scris biografia, Prima
jumătate a vieţii mele; filmul Ultimul împărat (1987) al lui B.
Bertolucci despre viaţa lui Pu Yi a luat 9 Premii Oscar;
17 octombrie – Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei
17 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui Alexandre CABRAL (17.
oct. 1917, Lisabona – 21 nov. 1996), scriitor, traducător,
dramaturg, critic literar, istoric literar portughez; a tradus în
portugheză Baltagul de M. Sadoveanu (1962);
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20 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui Jean – Pierre MELVILLE
născut Grumbach (20 oct. 1917, Paris – 2 aug. 1973, Paris),
regizor, actor, scenarist şi producător francez; în filmele sale
tragice, minimaliste, a distribuit actori importanţi: Alain Delon,
Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo;
22 octombrie – 75 de ani de la moartea lui Octavian C. TĂSLĂUANU
(1 feb. 1876, Bilbor, Harghita – 22 oct. 1942, Bucureşti),
scriitor, om politic, senator; director al revistei Transilvania
(1907 – 1914);
22 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui Joan FONTAINE (22 oct.
1917, Tokyo – 15 dec. 2013), actriţă americană de film, sora
actriţei Olivia de Havilland;
23 octombrie – 75 de ani de la naşterea lui Michael CRICHTON (23
oct. 1942, Chicago – 4 nov. 2008, Los Angeles), medic american,
regizor, producător de film şi tv, scriitor de literatură SF şi
horror; cel mai cunoscut roman al său, ecranizat, este Jurassik
Park;
23 octombrie – 100 de ani de la moartea lui Eugène Samuel GRASSET
(25 mai 1845, Lausanne – 23 oct. 1917, Sceaux), pictor, sculptor
elveţian; pionier al stilului Art Nouveau;
23 octombrie – 200 de ani de la naşterea lui Pierre LAROUSSE (23
oct. 1817, Toucy – 3 ian. 1875, Paris), pedagog, gramatician,
lexicograf şi editor francez, cunoscut mai ales pentru
dicţionarele care-i poartă numele;
24 octombrie – Ziua Internaţională a Naţiunilor Unite
24 octombrie – 25 de ani de la moartea scriitoarei Amita BHOSE (9
feb. 1933, Calcutta – 24 oct. 1992, Bucureşti), profesor, filolog,
eminescolog, traducător; prima traducătoare a lui M. Eminescu
în limba bengali;
24 octombrie – Ziua Mondială a Dezvoltării Informaţionale
25 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Leonida NEAMŢU (29 aug.
1934 – 25 oct. 1992), scriitor român;
25 octombrie – Ziua Armatei Române
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26 octombrie – 75 de ani de la naşterea lui Bob HOSKINS (26 oct.
1942 – 29 apr. 2014), actor englez;
26 octombrie – Ziua Naţională a Republicii Austria
29 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Alexandru STARK (6 dec.
1931, Târgovişte – 29 oct. 1992, Paris), jurnalist, scriitor,
profesor, scenarist, reporter de radio şi televiziune; traducător;
29 octombrie – Ziua Naţională a Republicii Turcia
29 octombrie – Ziua Internaţională a Internetului
30 octombrie – 25 de ani de la moartea Doinei ALDEA –
TEODOROVICI (15 nov. 1958, Chişinău – 30 oct. 1992,
Bucureşti), filolog, profesor, traducător, cântăreaţă, dansatoare;
a murit împreună cu soţul ei, Ion, într-un accident de maşină;
30 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Ion ALDEA – TEODOROVICI
(7 apr. 1954, Leova – 30 oct. 1992; Coşereni), compozitor şi
cântăreţ; a murit împreună cu soţia lui, Doina, într-un accident
de maşină;
31 octombrie – Ziua Arhivelor Naţionale
31 octombrie – Ziua Internaţională a Mării Negre

1 noiembrie – Ziua Radiodifuziunii Române
2 noiembrie – 100 de ani de la naşterea actriţei Ann RUTHERFORD (2
nov. 1917, Vancouver – 11 iun. 2012, Beverly Hills), actriţă de
teatru şi film, radio şi televiziune; a jucat rolul Careen O’Hara
din filmul Pe aripile vântului (1939);
3 noiembrie – Ziua Vânătorilor de Munte
3 noiembrie – 100 de ani de la moartea lui Léon BLOY (11 iulie 1846 –
3 nov. 1917), romancier, eseist, pamfletar francez;
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4 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui Marius Procopie
CUTEANU (4 nov. 1917 – 17 aug. 2013, Cluj-Napoca), muzician,
compozitor, dirijor, profesor; a întemeiat şi condus multe
formaţii corale şi de orchestră;
5 noiembrie – 75 de ani de la naşterea lui Mihai SIN (5 nov. 1942,
Făgăraş, Braşov – 6 mai 2014, Tîrgu Mureş), scriitor, profesor;
redactor la revista Vatra (1971 – 1990), membru al Uniunii
Scriitorilor din România (din 1974), ataşat cultural la Ambasada
României din Israel (apr. – dec. 1992); a colaborat la revistele
Steaua, Tribuna, România Literară, Luceafărul, Revista 22, ş.a.;
6 noiembrie – 75 de ani de la naşterea lui Dan URSULEANU (6 nov.
1942, Cernăuţi – 2 mar. 2013, Bucureşti), jurnalist şi scriitor,
realizator de emisiuni radio;
7 noiembrie – Ziua Internaţională a Victimelor Comunismului
(denumită „Memento Gulag”, din 2003)
7 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui Viaceslav HARNAJ (7 nov.
1917, Baimaclia, R. Moldova – 28 oct. 1988, Bucureşti), om de
ştiinţă, profesor universitar la Institutul Politehnic Bucureşti,
Institutul de Construcţii, Academia Militară Tehnică, Institutul de
Mine şi Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie Bucureşti;
fondatorul apiculturii moderne române; a înfiinţat Asociaţia
Crescătorilor de Albine (1957), şi revista Apicultura;
7 noiembrie – 150 de ani de la naşterea savantei Marie CURIE,
născută Maria Salomea Skladowska (7 nov. 1867, Varşovia – 4
iul. 1934, Saancellenoz), stabilită în Franţa, a fost dublu laureată
a Premiului Nobel: pentru Fizică (1903) şi pentru Chimie (1911);
9

noiembrie – Ziua Mondială a Planificării Zonelor Urbane

9 noiembrie – Ziua Internaţională de Luptă împotriva Fascismului şi
Antisemitismului
10 noiembrie – Ziua Artileriei Române
11 noiembrie – Ziua Amintirii (pentru eroii războaielor mondiale)
13 noiembrie – Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători
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14 noiembrie – 50 de ani de la moartea lui Petre P. PANAITESCU (11
mar. 1900, Iaşi – 14 nov. 1967, Bucureşti), istoric şi filolog,
profesor universitar doctor, cercetător la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” din Bucureşti (1941 – 1965); membru
corespondent al Academiei Române (1934); membru fondator al
Asociaţiei Slaviştilor din România;
14 noiembrie – Ziua mondială a Diabetului
15 noiembrie – 100 de ani de la moartea lui Émile DURKHEIM (15 apr.
1858 – 15 nov. 1917, Paris), antropolog, filozof, sociolog,
profesor universitar francez; fondatorul şcolii franceze de
sociologie;
16 noiembrie – Ziua Internaţională a Toleranţei
17 noiembrie – Ziua Internaţională a Studentului
17 noiembrie – 100 de ani de la moartea lui Auguste RODIN (12 nov.
1840, Paris – 17 nov. 1917, Meudon), sculptor, grafician şi pictor
francez, în al cărui atelier a lucrat şi Constantin Brâncuşi în
1907;
18 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Radu TUDORAN, născut
Nicolae Bogza (8 mar. 1910, Blejoi – 18 nov. 1992, Bucureşti),
lingvist, scriitor;
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 – 100 de ani de la naşterea Indirei GANDHI (19 nov.
1917, Allahabad – 31 oct. 1984, New Delhi), politician, de două
ori prim ministru al Indiei până la asasinarea ei din 31 oct. 1984,
fiica primului prim ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru;
19 noiembrie – 150 de ani de la moartea lui DÓSA Elek (15 mar.
1803, Tîrgu Mureş – 19 nov. 1867, Pest), doctor în drept,
subprefect al judeţului Mureş – Turda, profesor, publicist,
membru al Academiei de Ştiinţă Maghiare;
20 noiembrie – Ziua Universală a Copilului
21 noiembrie – Ziua Mondială a Televiziunii
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21 noiembrie – Ziua Mondială a Salutului
21 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui NAFTALI Zoltan (22 nov.
1917, Ocna Mureş – 8 nov. 1991, Chicago), medic, dr. în
medicină; conferențiar universitar la Clinica Chirurgicală nr. 2
Tîrgu Mureş (1969 – 1983);
22 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui Andrew HUXLEY (22
nov. 1917, Londra – 30 mai 2012), biofizician şi fiziolog britanic,
laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină (1963);
22 noiembrie – 175 de ani de la naşterea lui José María de HÉRÉDIA
(22 nov. 1842 – 3 oct. 1905), poet, scriitor şi traducător francez;
23 noiembrie – Ziua Economiştilor Români
23 noiembrie – 50 de ani de la moartea lui George CRISTEA
NICOLESCU (26 mai 1911, Ploieşti – 24 nov. 1967, Bucureşti),
istoric şi critic literar;
27 noiembrie – 75 de ani de la naşterea lui Jimi HENDRIX (27 nov.
1942, Seattle – 18 sep. 1970, Londra), muzician, cântăreţ,
compozitor, producător american de muzică, considerat unul
dintre cei mai mari chitarişti rock;
27 noiembrie – 150 de ani de la naşterea lui Grigore ANTIPA (27 nov.
1867, Botoşani – 9 mar. 1944, Bucureşti), naturalist, biolog,
zoolog, oceanolog, profesor universitar; întemeietorul şcolii
româneşti de hidrobiologie şi ihtiologie; creatorul Institutului
Biooceanografic din Constanţa (1932); director al Muzeului
Naţional de Istorie Naturală Bucureşti (1892 – 1944); membru al
Academiei Române;
28 noiembrie – Ziua Bucovinei
29 noiembrie – 125 de ani de la naşterea lui Zaharia BOILĂ (29 nov.
1892, Târnăveni, Mureş – 1976, Cluj), doctor în drept, jurist,
ziarist, memorialist;
29 noiembrie – Ziua Internaţională de Solidaritate cu Poporul
Palestinian
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30 noiembrie – 200 de ani de la naşterea lui Theodor MOMMSEN (30
nov. 1817, Garding – 1 nov. 1903), istoric şi jurnalist german,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1902);
30 noiembrie – Ziua Naţională a Scoţiei – parte a Regatului Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord (Ziua Sf. Andrei);
30 noiembrie – 350 de ani de la naşterea lui Jonathan SWIFT (30
nov. 1667, Dublin – 19 oct. 1745, Dublin), prozator şi poet,
scriitor irlandez; Călătoriile lui Gulliver este una dintre cele mai
citite cărţi ale literaturii universale;
noiembrie – Ziua Mondială de Comemorare
Accidentelor Rutiere (a treia duminică a lunii).

a

Victimelor

1 decembrie – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1 decembrie – 125 de ani de la naşterea lui Cezar PETRESCU (1 dec.
1892, Cotnari – 9 mar. 1961, Bucureşti), prozator, traducător şi
gazetar;
1 decembrie – Ziua pentru Consilierea şi Testarea Voluntară
1 decembrie – 225 de ani de la naşterea lui Nikolai Ivanovici
LOBACEVSKI (1 dec. 1792, Nijni Novgorod – 24 feb. 1856,
Kazan), matematician rus, profesor şi rector al Universităţii de
Stat din Kazan; considerat a fi, concomitent cu Bolyai Janos,
creatorul geometriei neeuclidiene;
1 decembrie – Ziua Mondială de Luptă contra Maladiei SIDA
2 decembrie – Ziua Internaţională pentru Abolirea Sclaviei
3 decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi
4 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Ştefan SZÖNYI (26 iul.
1913, Banloc – 4 dec. 1967, Bucureşti), pictor român de
naţionalitate maghiară;
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5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba
Dezvoltării Economice şi Sociale
5 decembrie – 100 de ani de la moartea lui Nicolae XENOPOL (11 oct.
1858, Iaşi – 5 dec. 1917, Tokyo), eseist, critic literar, om de
cultură, diplomat, politician, ambasador al României în Japonia;
6 decembrie – Ziua Naţională a Finlandei
7 decembrie - Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile
8 decembrie – Ziua Constituţiei Române
9 decembrie – 100 de ani de la naşterea lui James RAINWATER (9
dec. 1917 – 31 mai 1986), fizician american, laureat al Premiului
Nobel pentru Fizică (1975), împreună cu Niels Bohr şi Ben Roy
Mottelson;
9 decembrie – 275 de ani de la naşterea lui Carl Wilhelm SCHEELE (9
dec. 1742 – 21 mai 1786), chimist suedez, a descoperit oxigenul
şi clorul;
10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
10 decembrie – Ziua Internaţională a Muntelui
12 decembrie – 125 de ani de la moartea lui Robert BROWNING (7
mai 1812 – 12 dec. 1892, Veneţia), poet şi romancier englez;
16 decembrie – Ziua Solidarităţii Naţionale Împotriva Dictaturii (în
România)
16 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Alexandru HODOŞ (20
iun. 1893 – 16 dec. 1967), ziarist, scriitor, traducător, om
politic; director al publicaţiilor Renaşterea Română, Ţara
Noastră, Biruinţa, Linia Dreaptă;
16 decembrie – 100 de ani de la naşterea lui Arthur C. CLARKE (16
dec. 1917, Minehead, Anglia – 19 mar. 2008, Colombo, Sri
Lanka), scriitor de literatură SF, inventator, futurolog britanic,
cel mai cunoscut roman al său Odiseea spaţială 2001, a fost
ecranizat de Stanley Kubrick;
18 decembrie – Ziua Internaţională a Emigranţilor
18 decembrie – Ziua Minorităţilor Naţionale

41

Aniversări culturale

2017

19 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Samoilă MÂRZA (18 sep.
1886, Galtiu, Alba – 19 dec. 1967, Alba-iulia), fotograf, fotograf
de război; cunoscut pentru realizarea celor 5 fotografii de la
Marea Adunare Naţională - Alba-Iulia din 1 decembrie 1918 şi a
fotografiilor de da încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei
Maria (22 oct. 1922);
20 decembrie – Ziua Internaţională a Solidarităţii Umane
21 decembrie – 100 de ani de la naşterea lui Heinrich Theodor BÖLL
( 21 dec. 1917, Köln – 16 iul. 1985, Kreuzau), scriitor, scenarist,
poet, romancier, traducător german, laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură (1972);
22 decembrie – 25 de ani de la moartea profesoarei Aura BUZESCU
născută Almăjan (26 aug. 1894, Caransebeş – 22 dec. 1992,
Bucureşti), actriţă de teatru şi regizoare; o stradă din Bucureşti
îi poartă numele;
22 decembrie – 100 de ani de la naşterea lui Freddie FRANCIS (22
dec. 1917, londra – 17 mar. 2007), director de imagine şi regizor
englez; câştigător a două Premii Oscar pentru filmele Sons and
Lovers (1960) şi Glory (1989);
23 decembrie – Ziua Naţională a Japoniei
25 decembrie – 375 de ani de la naşterea lui Isaac NEWTON (25 dec.
1642?/4 ian. 1643 / 20/31 mar. 1727), matematician, fizician,
astronom, om de ştiinţă englez; a creat bazele mecanicii clasice;
a revoluţionat ştiinţa în domeniul opticii, matematicii,
mecanicii;
27 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Victor VLAD (8 feb. 1889,
Lugoj – 27 dec. 1967, Timişoara), arhitect şi inginer constructor,
profesor universitar; unul dintre întemeietorii Politehnicii din
Timişoara (1920) şi a Facultăţii de Construcţii în cadrul
Politehnicii (1941); a proiectat biserici ortodoxe în Banat şi
Transilvania, printre care şi Catedrala ortodoxă Înălţarea
Domnului din Tîrgu Mureş (construită între 1925 – 1934);
31 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Dan MÂNDRILĂ (1938,
Chişinău – 31 dec. 1992), clarinetist, saxofonist, compozitor de
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jazz şi muzică uşoară; considerat unul dintre cei mai buni
saxofonişti români;
31 decembrie – 175 de ani de la naşterea lui Iacob NEGRUZZI (31
dec. 1842, Iaşi – 6 ian. 1932, Bucureşti), poet, prozator,
traducător, jurist, profesor, politician, preşedinte al Academiei
Române.

25 de ani de la moartea lui Jean Lorin Florescu (1927 – 1992), actor
român de teatru şi film;
25 de ani de la moartea lui Nikolaus HAUPT (1903 – 1992),
folclorist, traducător, jurnalist, scriitor de limbă german; s-a
ocupat de culegerea folclorului şvabilor bănăţeni;
50 de ani de la moartea lui Arturo CAPDEVILA (1889, Cordoba –
1967, Buenos Aires), avocat, profesor, istoric, poet şi eseist
argentinian;
50 de ani de la moartea lui Mihail MACREA (1908, Săcel, jud. Sibiu –
1967), istoric, arheolog, prof. univ., membru al Institutului de
Istorie din Cluj; se afirmă cu lucrarea Viaţa în Dacia Romană;
50 de ani de la moartea lui Coriolan SUCIU (1895 – 1967), profesor,
preot şi istoric român cu studii la Cluj, Budapesta şi Paris; a scris
un Dicţionar al localităţilor din Transilvania (1967 – 1968);
50 de ani de la apariţia volumului Noaptea de Tudor Arghezi (1967),
ultima culegere de versuri tipărită în timpul vieţii autorului;
50 de ani de la apariţia volumului de versuri Seminţia lui Laokoon,
de Ştefan Augustin Doinaş (1967);
50 de ani de la apariţia volumului de poeme Elegie pentru floarea
secerată de Eugen Jebeleanu (1967), inspirate de moartea soţiei
sale, graficiana Florica Cordescu;
43

Aniversări culturale

2017

50 de ani de la apariţia plachetei de versuri Pasărea tăiată, volumul
de debut al poetei Ileana Mălăncioiu (1967);
50 de ani de la apariţia volumului de versuri Poeme de Marin Sorescu
(1967), ce include culegerile Poeme (1965) şi Moartea ceasului
(1966);
50 de ani de la apariţia volumelor de versuri Alfa, Roşu vertical şi
Oul şi sfera (1967) de Nichita Stănescu;
75 de ani de la moartea lui Laurenţiu BRAN (1865, Tohat, Sălaj –
1942, Aluniş, Sălaj), preot greco-catolic, traducător, publicist,
primul traducător român al poeziilor lui Mihai Eminescu în lb.
maghiară; membru ASTRA, conduce despărţământul Jibou unde
înfiinţează biblioteci în sate şi organizează cursuri de
alfabetizare pentru adulţi; redactor șef, editor al revistei Sălajul
(1920 – 1929, 1933);
75 de ani de la moartea lui Emil GULIAN (15 mai 1907 – dec. 1942),
poet şi traducător român; primul traducător din lb. engleză a
poeziilor lui Edgar Allan Poe; corespondent de război;
75 de ani de la moartea lui Gheorghe LEONIDA (1892 – 1942),
sculptor român, cunoscut pentru sculptarea capului lui Hristos al
statuii lui Iisus Hristos din Rio de Janeiro;
75 de ani de la apariţia volumului Cordun (1942) de Eusebiu
Camilar, proză cu caracter autobiografic, evocând amintiri din
copilărie;
75 de ani de la apariţia romanului autobiografic A murit Luchi…
(1942), în care Otilia Cazimir evocă paradisul pierdut al
copilăriei;
75 de ani de la apariţia romanului Cişmigiu et Comp. (1942) de
Grigore I. Popescu – Băjenaru, evocare a unor întâmplări din
viaţa liceenilor;
100 de ani de la moartea lui Carl DÖRSCHLAG (1837 – 1917), pictor
şi profesor german stabilit la Sibiu în 1862; apreciat ca portretist
şi peisagist; multe dintre tablourile sale se află la Muzeul
Brukenthal din Sibiu;
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100 de ani de la moartea lui Ion NICULESCU (1863 – 1917), actor
român, primul interpret al personajului Caţavencu din O
scrisoare pierdută de I. L. Caragiale;
100 de ani de la apariţia volumului File însîngerate (1917) de Mihail
Sadoveanu, expresie a experienţei de front a autorului în primul
război mondial;
125 de ani de la apariţia volumului Literatură şi obiceiuri populare
din comuna Rîpa de Jos, Comitatul Mureş – Turda (1892) de
Simion Mândrescu, cuprinzând piese de valoare deosebită;
125 de ani de la apariţia volumului Basme culese din gura poporului
(1892) de D. Stăncescu, colecţie de piese autentice munteneşti;
125 de ani de la apariţia volumului Sic cogito. Ce e viaţa? Ce e
moartea? Ce e omul? (1892) de B. P. Haşdeu;
125 de ani de la alegerea lui Iosif Vulcan ca membru al Academiei
Române (1892);
150 de ani de la apariţia la Blaj a Archivu pentru filologia şi istoria
(1867), cea dintâi revistă românească de filologie; director și
editor a fost Timotei Cipariu;
150 de ani de la publicarea poemului Ce-ţi doresc eu ţie, dulce
Românie (1867) de Mihai Eminescu în revista Familia;
175 de ani de la apariţia culegerii de proverbe şi zicători Pîcală şi
Tîndală sau Morală moldovinească (1842) de C. Negruzzi, în
revista Albina românească;
175 de ani de la debutul lui D. Bolintineanu în Curier de ambe sexe,
cu poezia O fată tînără pe patul morţii (1842);
200 de ani de la înfiinţarea Muzeului Naţional Brukenthal (1817)
din Sibiu, constituit din colecţiile baronului Samuel von
Brukenthal, în palatul construit de el pe o latură a Pieţei Mari din
Sibiu între anii 1778 – 1788;
250 de ani de la naşterea lui BOROSNYAI Lukács Janos (1767, Tîrgu
Mureş – 15 oct. 1848, Tîrgu Mureş), medic, profesor, naturalist; a
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elaborat lucrări de ştiinţe naturale, botanică şi geografie; a
publicat cronica oraşului Tîrgu Mureş;
325 de ani de la naşterea lui Ioan HALLER (1692 – 18 oct 1755),
guvernator al Transilvaniei (1734 – 1755);
325 de ani de la naşterea lui Inocenţiu MICU – KLEIN (1692, Sadu –
22 sep. 1768, Roma), episcop gr.-catolic; considerat
întemeietorul gândirii politice române moderne; prin înnobilare,
devine primul român român din Dieta Transilvaniei, unde a cerut
drepturi pentru poporul român;
350 de ani de la apariţia la Lyon a lucrării istorico – etnografice a lui
Laurenţiu Toppeltin de Mediaş, Origines et occausus
Transylvanorum (Originile şi căderea transilvănenilor) (1667),
care va fi una dintre sursele folosite de Miron Costin în De
neamul moldovenilor.
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