
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

IANUARIEIANUARIEIANUARIEIANUARIE    
 
    

    

    

    
    

1 - 10 ani de la aderarea României  la Uniunea Europeană 

3 - JOHN RONALD TOLKIEN, scriitor englez (1892-1973); 125 ani de la 
naştere 

6 - ION HELIADE-RĂDULESCU, poet, prozator (1802-1872); 215 ani de 
la naştere 

6 - IONEL TEODOREANU,  scriitor (1897-1954); 120 ani de la naştere 

11  - ZIUA ARTEI FOTOGRAFICE ÎN ROMÂNIA 

15 - ZIUA CULTURII NAŢIONALE, ZIUA NAŞTERII LUI MIHAI 
EMINESCU (1850–1889) poet, prozator, publicist, jurnalist, academician; 
ZIUA CASELOR CORPULUI DIDACTIC 

18 - ALLAN ALEXANDER MILNE,  prozator, poet, dramaturg englez (1882-
1956); 135 de ani de la naştere 

24 - PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS, poet şi 
dramaturg francez (1732-1799);  285 de ani de la naştere 

24 - ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE 

26 - DUMITRU T. STANCU, istoric dâmboviţean (1927); 90 de ani de la 
naştere 

27 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR 
HOLOCAUSTULUI 



 

 

27 - LEWIS CARROLL, scriitor şi matematician englez (1832-1898); 185 
de ani de la naştere 

30 - ION LUCA CARAGIALE,  dramaturg, poet, nuvelist şi traducător (1852-
1912); 165 de ani de la naştere 

30 – GHEORGHE POENARU, publicist (1902); 115 ani de la naştere 

 
 
 
 

 

    

 
 

FEBRUARIEFEBRUARIEFEBRUARIEFEBRUARIE    
 
 
 
 
 

 

7 – CHARLES DICKENS, scriitor englez (1812-1870); 205 ani de la 
naştere 

8 - 110 ani de la marea  răscoală ţărănească (1907) 

8 - POMPILIU GÂLMEANU, poet, publicist, scenarist (1932); 85 de ani de 
la naştere 

10 - 70 de ani de la semnarea Tratatului de pace între România şi  
Puterile Aliate şi Asociate, după al Doilea Război Mondial 

10 - DANIELA IORDACHE, poetă dâmboviţeană (1952); 65 de ani de la naştere 

21 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LIMBII MATERNE 

24 - ZIUA DRAGOSTEI ŞI A BUNĂVOINŢEI –  DRAGOBETE 

26 - VICTOR HUGO,  poet, prozator şi dramaturg francez (1802-1885); 
215 ani de la naştere 

28 - GIOACCHINO ROSSINI,  compozitor italian de operă (1792-1868); 
225 de ani de la naştere 



 

 

 
 

 

 

 

MARTIEMARTIEMARTIEMARTIE    
 
 
 
 
 

1 -  ION CREANGĂ, scriitor, pedagog şi povestitor (1837-1889); 180 de ani 
de la naştere  

1 - ZIUA MĂRŢIŞORULUI  

1 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A RADIOULUI ŞI TELEVIZIUNII 
PENTRU COPII  

8 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEII  

8 - ROMULUS GANDY GEORGESCU, poet dâmboviţean (1952); 65 de 
ani de la naştere  

9 - MIRCEA ELIADE, prozator, eseist şi filolog (1907-1986); 110 ani de la naştere  

9 - ION VRĂBIESCU, poet, publicist (1947-1996); 70 de ani de la naştere 

16 - ŞTEFAN ION GHILIMESCU, critic şi istoric literar, poet dâmboviţean 
(1947); 70 de ani de la naştere 

20 - GAVRIIL MUSICESCU, compozitor, dirijor de cor şi pedagog (1847-1903)  

20 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI  

20 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TEATRULUI PENTRU COPII ŞI 
TINERET  

21 - ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI  

22 - ZIUA MONDIALĂ A APEI  

25 - ANA BLANDIANA,  poet şi prozator (1942); 75 de ani de la naştere  



 

 

25 - IOAN VIŞAN, poet, prozator, critic literar dâmboviţean (1942); 75 de 
ani de la naştere 

27 - ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI  

27 - VALERIU LIŢĂ-COSMIN, poet, istoric literar, ziarist dâmboviţean 
(1937-1993); 80 de ani de la naştere 

 

 

 

 
 

 

 

 

APRILIEAPRILIEAPRILIEAPRILIE    
 

 

 

 
 

1 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PĂSĂRILOR  

1 - ZIUA UMORULUI  

1 - 7 Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii  

4 - 140 de ani de la înfiinţarea Societăţii Ştiinţelor Medicale din Bucureşti 

2 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU COPII  

7 - ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII  

8 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A RROMILOR  

9 - NICOLAE OPREA DINU (Dallocrin), poet, ziarist dâmboviţean (1877-
1943); 140 de ani de la naştere 

12 - ZIUA MONDIALĂ A AVIAŢIEI ŞI A COSMONAUTICII  

 

 



 

 

 

15 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CULTURII  

17 - PETRU VERUSSI, publicist (1847-1886); 170 de ani de la naştere 

18 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MONUMENTELOR ŞI LOCURILOR 
ISTORICE 

22 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PLANETEI PĂMÂNT  

23 - ZIUA BIBLIOTECARULUI. ZIUA MONDIALĂ A CĂRŢII ŞI 
DREPTULUI DE AUTOR  

23 - ELENA DUŢĂ, poetă dâmboviţeană (1942); 75 de ani de la naştere 

24 - FLORICA DEFTU, istoric al culturii dâmboviţean (1932); 85 de ani de 
la naştere 

26 - ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE  

29 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DANSULUI  

 

 

 

 

 
 
 

    

MAIMAIMAIMAI    
 
    

    

    

    

1 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A SOLIDARITĂŢII OAMENILOR 
MUNCII  

2 - MARSHALL, ALLAN, scriitor australian (1902-1981); 115 ani de la 
naştere 



 

 

 

2 - ION IANCU VALE, poet, ziarist dâmboviţean (1947); 70 de ani de la 
naştere 

3 - ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂŢII PRESEI  

4 - 150 de ani de la înfiinţarea sistemului monetar românesc 

9 - ZIUA EUROPEI  

9 - ION IOVAN, poet, prozator dâmboviţean (1937); 80 de ani de la naştere  

9-21 - 140 de ani de la declararea independenţei României 

15 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FAMILIEI  

15 - ZIUA LATINITĂŢII  

17 - ZIUA MONDIALĂ A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

18 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZEELOR  

19 - ION JALEA, sculptor (1887-1983); 130 de ani de la naştere 

21 - ZIUA MONDIALĂ A DIVERSITĂŢII CULTURALE PENTRU 
DIALOG ŞI DEZVOLTARE  

24 - ZIUA SFINŢILOR KIRIL ŞI METODIU. Sărbătoarea alfabetului 
chirilic şi a culturii slave  

31 - ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA FUMATULUI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

IUNIEIUNIEIUNIEIUNIE    
 
    

    

    

    

    

1 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OCROTIRII COPIILOR  

2 - 770 de ani de la Diploma Cavalerilor Ioaniţi – prima atestare a unor 
formaţiuni politice pe teritoriul românesc de la sud de Carpaţi 

3 - MIHAIL I. VLAD, poet, ziarist dâmboviţean (1947 - 2006); 70 de ani de 
la naştere 

5 - ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI  

10 - VASILE ZAMFIR, poet, traducător, publicist dâmboviţean (1932-
1991); 85 de ani de la naştere 

20 - ZIUA MONDIALĂ A REFUGIAŢILOR  

24 - AMBROSSE BIERCE, scriitor american (1842-1914); 175 de ani de la 
naştere  

26 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ŞI A 
TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI  

28 - LUIGI PIRANDELLO, scriitor, dramaturg italian (1867-1936); 150 de 
ani de la naştere 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

IULIEIULIEIULIEIULIE    
    

    

    

    

    

    

    
    

12 - HENRY DAVID THOREAU, filozof, eseist, scriitor şi naturalist 
american (1817-1862); 200 de ani de la naştere 

12 - 590 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare 

13 - IOSEFINA OLIMPIA TULAI, filolog, critic literar dâmboviţean 
(1947); 70 de ani de la naştere 

20 - ZIUA MONDIALĂ A ŞAHULUI (INSTITUITĂ ÎN 1966 LA 
INIŢIATIVA FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE A JOCULUI DE ŞAH 
(FIDE) 

24 - ALEXANDRE DUMAS, (Dumas-tatăl), romancier şi dramaturg 
romantic francez (1802-1870) 215 ani de la naştere 

25 - RADU URZICEANU, ziarist (1927-1998); 90 de ani de la naştere 

27 - CEZAR BALTAG, scriitor (1937-1997); 80 de ani de la naştere 

29 - IVAN AIVAZOVSKI, pictor rus (1817-1900); 200 de ani de la naştere 

30 - ELIN PELIN, scriitor bulgar (1877-1949); 140 de ani de la naştere 
 

*** - Iulie – august: centenarul luptelor pentru apărarea Moldovei: 
Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

AUGUSTAUGUSTAUGUSTAUGUST    
    

    

    

    

    

    

    

4 - PERCY BYSSHE SHELLEY, poet englez (1792-1822); 225 de ani de la 
naştere  

5 - MARIN PREDA, prozator, eseist (1922-1980); 95 de ani de la naştere 

8 - GHEORGHE CARTIANU-POPESCU, academician, inginer (1907-
1982); 110 ani de la naştere  

11 - ENID BLYTON, scriitoare engleză pentru copii şi tineret (1897-1968); 
120 de ani de la naştere 

12 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TINERETULUI (Instituită de ONU în 
1999 pentru a recunoaşte eforturile tinerilor în îmbunătăţirea societăţii şi a 
activiza implicarea lor în rezolvarea problemelor globale ale umanităţii) 

14 - JOHN GALSWORTHY (Sinjohn), scriitor, dramaturg englez, laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură (1932) (1867-1933); 150 de ani de la 
naştere 

24 - RION IONESCU-RAICU, critic literar (1872-1895); 145 de ani de la 
naştere 

26 - LYGIA BOJUNGA (Nunes), scriitoare braziliană, laureată a Premiului 
Hans Christian Andersen (1982) (1932); 85 de ani de la naştere 

28 - HORIA  LOVINESCU, dramaturg (1917-1983); 100 de ani de la naştere 



 

 

29 - MAURICE  MAETERLINCK, scriitor şi dramaturg belgian de limbă 
franceză, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1911) (1862-1949); 
155 de ani de la naştere 

31 - RADU PETRESCU, poet, prozator (1927-1982); 90 de ani de la naştere 

 
 
 
 

 

 

 

 

SEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIE    
    

    

    

    

    

3 - MIHAI CIMPOI, critic şi istoric literar, academician (1942); 75 de ani 
de la naştere 

5 - ALEXEI TOLSTOI, poet, dramaturg şi prozator rus (1817-1875); 200 de 
ani de la naştere 

5 – SMARANDA GHEORGHIU, poetă, prozatoare dâmboviţeană (1857-
1944); 160 de ani de la naştere 

6 - MIHAIL KOGĂLNICEANU, prozator şi publicist (1817-1891); 200 de 
ani de la naştere 

8 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ALFABETIZARE (Instituită de 
UNESCO în 1966 pentru activizarea eforturilor societăţii pentru lichidarea 
analfabetismului) 

10 - ZIUA MONDIALĂ DE PREVENIRE A SUICIDULUI (Se 
marchează anual din 2002 la iniţiativa Asociaţiei Internaţionale de Prevenire a 
Suicidului şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sub egida ONU) 

11 – BORIS ŽITKOV, pedagog şi scriitor rus pentru copii (1882-1938); 135 
de ani de la naştere 



 

 

12 - ION AGÂRBICEANU, prozator (1882-1963); 135 de ani de la naştere 

15 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DEMOCRAŢIEI (Instituită de ONU în 
2007, prin Rezoluţia 62/7, pentru a atrage atenţia asupra stării democraţiei în 
lume) 

20 - NICOLAE PLOPEANU, ziarist, eseist, memorialist (1927); 90 de ani 
de la naştere   

20 - NICOLAE SCHEIANU, poet, eseist, publicist (1957); 60 de ani de la 
naştere 

21 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PĂCII (Instituită de ONU în 2001, prin 
Rezoluţia 55/282, ca zi a non-violenţei, fără focuri de armă, toate naţiunile şi 
popoarele fiind chemate să înceteze orice ostilităţi pe parcursul acestei zile) 

26 - ZIUA LIMBILOR EUROPENE (Se marchează din 2001, la decizia 
Consiliului Europei, pentru a serba diversitatea lingvistică în Europa şi a 
încuraja populaţia să cunoască un număr mai mare de limbi străine) 

27 - ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI (Se sărbătoreşte din 1980, la 
decizia Organizaţiei Mondiale a Turismului, pentru a determina comunitatea 
internaţională să conştientizeze importanţa turismului şi valorile sale 
culturale,  sociale, politice şi economice) 

28 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTULUI DE A ŞTI (Instituită în 
2002 la iniţiativa reţelei internaţionale a activiştilor în domeniul accesului la 
informaţiile politice, pentru a atrage atenţia asupra importanţei pe care dreptul 
la informare o are în orice sistem democratic) 

29 - MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA, scriitor spaniol (1547-
1616); 470 de ani de la naştere 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

OCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIE    
 

    

    

    

    

    

1 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII (Instituită de UNESCO în 
1973 pentru a încuraja promovarea artei muzicale, schimburile culturale, 
întărirea păcii şi înţelegerii între popoare prin intermediul muzicii) 

1 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OAMENILOR ÎN ETATE (Instituită de 
ONU în 1940, prin Rezoluţia 45/106, ca dovadă a preţuirii şi respectului 
pentru persoanele de vârsta a treia) 

4 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ANIMALELOR (Instituită în 1931 la 
iniţiativa Organizaţiei Internaţionale pentru Protecţia Animalelor. Se 
marchează în ziua Sf. Francisc de Assisi, protectorul animalelor, pentru a 
atrage atenţia asupra speciilor pe cale de dispariţie şi a necesităţii protecţiei 
regnului animal) 

5 - ZAHARIA STANCU, poet, prozator şi publicist (1902-1974); 115 ani de 
la naştere 

5 - ZIUA MONDIALĂ A PEDAGOGULUI (Declarată de UNESCO în 
1994 pentru a marca semnarea în 1966 a Recomandărilor UNESCO privind 
statutul pedagogului şi pentru a conştientiza importanţa educaţiei şi condiţiile 
în care îşi desfăşoară activitatea cadrele didactice) 

7-9 - 160 de ani de la elaborarea rezoluţiilor Adunărilor ad–hoc prin 
care cereau unirea Ţării Româneşti cu Moldova 

8 - MARINA ŢVETAEVA, poetă rusă (1892-1941); 125 de ani de la naştere 

12 - GEORGE COANDĂ, poet, prozator, istoric şi critic literar dâmboviţean 
(1937), 80 de ani de la naştere 
 



 

 

18 - MIHAIL SEBASTIAN, scriitor şi jurnalist (1907-1945); 110 ani de la naştere 

23 - PIERRE LAROUSSE, pedagog, lexicograf, editor francez (1817-
1875); 200 de ani de la naştere 

24 - ZIUA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE (Instituită de ONU 
în 1947, prin Rezoluţia 168. Marchează data intrării în vigoare a Cartei 
Naţiunilor Unite (1945) şi urmăreşte promovarea în întreaga lume a scopurilor 
şi realizărilor ONU) 
    

************ - CRIZANTEMA DE AUR. Concurs Naţional de creaţie şi interpretare 
a romanţei. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOIEMBRIENOIEMBRIENOIEMBRIENOIEMBRIE    
 
 
 
 
 

3 - SAMUIL MARŠAK, poet şi traducător rus (1887-1964); 130 de ani de la naştere 

3 - VALENTIN EUGEN CIOCŞAN, poet, prozator dâmboviţean (1962), 55 
de ani de la naştere 

6 - AUREL VLAICU, inventator, pionierul aviaţiei mondiale (1882-1913); 
135 de ani de la naştere 

7 - MARIA SALOMEA  SKLADOWSKA-CURIE, savant, laureat al 
Premiului Nobel pentru Fizică (1903) şi Premiului Nobel pentru Chimie 
(1911) ( 1867-1934); 150 de ani de la naştere 

7 - Centenarul  instaurării primului  regim totalitar: preluarea puterii în 
Rusia de către Partidul Comunist Bolşevic  
 

 



 

 

13 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI COPIILOR NEVĂZĂTORI 
(Se marchează din 1946, în ziua de naştere a savantului, pedagogului francez Valentin 
Hauy, întemeietorul primei şcoli pentru nevăzători din lume (1784) 

14 - ASTRID LINDGREN, scriitoare suedeză, laureat al Premiului Hans 
Christian Andersen (1958) (1907-2002); 110 ani de la naştere 

14 - SAVA N. ŞOIMESCU, traducător, ziarist, poet, romancier, dramaturg 
(1837-1899); 180 de ani de la naştere 

14 - 30 de ani de greva muncitorilor de la Uzina Steagul Roşu din Braşov 

16 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU TOLERANŢĂ (Instituită de 
ONU în 1996, prin Rezoluţia 51/95. Marchează data adoptării la 16 noiembrie 
1995 a Declaraţiei Principiilor Toleranţei) 

17 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR (Declarată în 1941 de 
către Consiliul Internaţional al Studenţilor, ca urmare a evenimentelor din 
1939 de la Praga, când nouă studenţi şi-au pierdut viaţa, iar alţi peste 1200 au 
fost trimişi în lagăre de concentrare) 

20 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR COPIILOR (Se 
sărbătoreşte din 1989 şi marchează ziua în care ONU a adoptat Declaraţia 
Drepturilor Copiilor (1959) şi Convenţia cu privire la Drepturile Copiilor (1989) 

24 - LUCIAN GRIGORESCU, istoric al culturii, prozator, ziarist 
dâmboviţean  (1942-2016); 75 de ani de la naştere  

24 - MIHAIL IURCU, prozator dâmboviţean (1947-2015); 70 de ani de la 
naştere 

24 - DORU MAREŞ, poet, critic literar, critic de teatru, ziarist (1957); 60 de 
ani de la naştere Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor 
Rutiere (Instituită de ONU în 2005, prin Rezoluţia 60/5, pentru a conştientiza 
impactul accidentelor rutiere şi necesitatea unor măsuri de prevenire a lor) 

27 - GRIGORIJ OSTER, scriitor rus (1947); 70 de ani de la naştere 

28 - ECATERINA BOTONCEA, poetă şi prozatoare (1952); 65 de ani de 
la naştere 

29 - WILHELM HAUFF, scriitor german (1802-1827); 215 ani de la naştere 

29 - NICULAE HÂRSESCU, istoric, publicist dâmboviţean (1917); 100 de ani 
de la naştere 

30 - JONATHAN SWIFT, scriitor irlandez (1667-1745); 350 de ani de la 
naştere 



 

 

 
 

 
 
 
 

DECEMBDECEMBDECEMBDECEMBRIERIERIERIE    
 

 
 
 

 
1 - CEZAR PETRESCU, prozator şi traducător (1892-1961); 125 de ani de 
la naştere 

1 - NIKOLAI LOBAČEVSKI, matematician rus (1782-1856); 225 de ani de 
la naştere 

1 - ZIUA MONDIALĂ DE COMBATERE ŞI PROFILAXIE A 
MALADIEI HIV/SIDA (Instituită de ONU în 1988, prin Rezoluţia 43/15, 
pentru a sensibiliza opinia publică şi a exprima solidaritatea cu persoanele 
afectate de această maladie) 

3 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 
(Instituită de ONU în 1992, prin Rezoluţia 47/3, pentru conştientizarea şi 
îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu handicap, pentru a le oferi acestora 
şanse egale şi posibilităţi de integrare în societate) 

5 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A VOLUNTARILOR ÎN SLUJBA 
DEZVOLTĂRII ECONOMICE ŞI SOCIALE 

(Instituită de ONU în 1985, prin Rezoluţia 40/212, pentru a mediatiza 
contribuţia muncii voluntare şi a stimula tot mai multe persoane să muncească 
ca voluntari atât în propria ţară, cât şi în străinătate) 

7 - MIRCEA DINU, poet (1967); 50 de ani de la naştere 

10 - ZIUA DREPTURILOR OMULUI (Instituită de ONU în 1950, prin 
Rezoluţia 423(V). Marchează aniversarea adoptării în 1948 a Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului) 



 

 

11 - MAX BORN, fizician german, laureat al Premiului Nobel (1954) (1882-
1970); 135 de ani de la naştere 

13 – MIHAIL CRUCEANU, poet, prozator dâmboviţean (1887-1988); 130 
de ani de la naştere 

16 - ARTHUR CLARKE, scriitor fantast englez (1917-2008); 100 de ani de 
la naştere 

19 - GRIGORE DICULESCU, prozator, poet dâmboviţean (1927); 90 de 
ani de la naştere 

21 - HEINRICH BÖLL, scriitor german, laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură (1972)(1917-1985); 100 de ani de la naştere 

21 - PETRU MOVILĂ, teolog şi cărturar (1597- 1647); 420 de ani de la naştere 

25 - ALEXANDR MILÂH, poet rus (1942); 75 de ani de la naştere 

27 - TUDOR VIANU, estetician, istoric şi critic literar (1897-1964); 120 de 
ani de la naştere 

29 - PETRE IOSIF, prozator, ziarist, traducător (1907-1978); 110 ani de la 
naştere 

30 - 70 de ani de la abdicarea forţată a regelui Mihai şi Proclamarea 
Republicii Populare Române 

31 - IACOB NEGRUZZI, poet, prozator şi traducător (1842-1932); 175 de 
ani de la naştere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CĂRŢI (OPERE) JUBILIARE 

 
� ,,Alice în Ţara Oglinzilor” de Lewis Carroll (1872); 145 de ani de la 

publicare 

� ,,Bătrânul şi marea” de Ernest Hemingway (1952); 65 de ani de la 
publicare 

� ,,Ciuleandra” de Liviu Rebreanu (1927); 90 de ani de la apariţie 

� ,,Coliba unchiului Tom” de Harriet Beecher-Stowe (1852); 165 de 
ani de la publicare 

� ,,Copiii căpitanului Grant” de Jules Verne (1867); 150 de ani de la 
publicare 

� ,,Cronica Ţărilor Moldovei şi Munteniei” de Miron Costin (1677); 
340 de ani de la publicare 

� ,,Fata babei şi fata moşneagului”, „Povestea lui Harap Alb” de Ion 
Creangă (1877); 140 de ani de la publicare 

� ,,Jane Eyre” de Charlotte Bronte (1847); 170 de ani de la publicare 

� ,,Micul Prinţ” de Antoine de Saint-Exupery (1942); 75 de ani de la 
publicare 

� ,,Mioriţa”, baladă (1852); 165 de ani de la publicare 

� ,,Mizerabilii” de Victor Hugo (1862); 155 de ani de la publicare 

� ,,Omul invizibil” de H.G. Wells (1897); 120 de ani de la publicare 

� ,,Poezii de seama voastră” de Grigore Vieru (1967); 50 de ani de la 
publicare 

� „Povestea unui Hobbit” de John Ronald Tolkien (1937); 80 de ani 
de la publicare 

� „Poveştile mamei mele Gâscă” de Charles Perrault (1697); 320 de 
ani de la publicare 

� „Răzvan şi Vidra” de Bogdan Petriceicu Hasdeu (1867); 150 de ani 
de la publicare 

�  „Rob Roy”, de Walter Scott (1817); 200 de ani de la publicare 

� „Suflete moarte” de Nikolaj Gogol (1842); 175 de ani de la publicare 



 

 

� „Tartarin din Tarascon” de Alphonse Daudet (1872); 145 de ani de 
la publicare 

� „Turandot”, piesă de Carlo Gozzi (1762); 255 de ani de la publicare 

� „Veşmântul cel nou al regelui” de Hans Christian Andersen (1837); 
180 de ani de la publicare 

 
 
 
 

ALTE ANIVERSĂRI 
 
 

� „Octoihul” în slavonă (1557); 460 de ani de la prima carte 
tipărită de Diaconul Coresi 

� Ziarul „Concordia” (1857), redenumit în acelaşi an în 
„Românul”; 160 de ani de la apariţie 

� Revista „Convorbiri literare” (1867); 150 de la apariţia revistei la 
Iaşi  

� „O noapte furtunoasă” (1877); 140 de ani de la lecturarea 
piesei de către I.L. Caragiale la banchetul Junimii  

� Revista „Magazin istoric” (1967); 50 de ani de la apariţie 

� „2017 - Anul Internaţional de Turism Durabil pentru 

Dezvoltare” (desemnat de către Organizaţia Naţiunilor Unite, în 
scopul creşterii contribuţiei sectorului la creşterea economică şi 
la îmbunătăţirea socială şi a mediului) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ANIVERSĂRI  BIBLIOTECI  - 2017 

 
 

 

BIBLIOTECA ANUL 
ÎNFIINŢĂRII 

CÂŢI ANI 
ANIVERSEAZĂ 

TITU 1957 60 ani 

BĂLENI 1967 50 ani 

CIOCĂNEŞTI 1947 70 ani 

DOICEŞTI 1937 80 ani 

MOROENI 1927 90 ani 

PRODULEŞTI 1942 75 ani 

ŞELARU 1952 65 ani 

ŞOTÂNGA 1927 90 ani 

ULIEŞTI 1922 95 ani 

VALEA MARE 1952 65 ani 

VĂCĂREŞTI 1962 55 ani 

VULCANA BĂI 1927 90 ani 

 
 

Lucrare elaborată în cadrul  
Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa 

 

Calendarul evenimentelor socio-culturale pe anul 2017 se doreşte a fi un 
instrument în sprijinul instituţiilor implicate în viaţa culturală a comunităţii şi 
nu reprezintă programul de activităţi culturale al instituţiei editoare. 
 
 

Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa 
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