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SÂMBĂTĂ, 26 IULIE 2014 

 
EVENIMENTE INTERNE 

 
- Parlament 
* Oxfordshire, Marea Britanie: În zilele de 26 şi 27 iulie are loc cea de-a XI-a Reuniune a 
parlamentarilor şi experţilor în probleme parlamentare, organizată de Uniunea 
Interparlamentară (UIP) în colaborare cu Centrul de Studii Legislative al Universităţii Hull - 
la Wroxton College. Camera Deputaţilor va fi reprezentată la această acţiune de deputaţii 
Horia Grama şi Cornel Itu, membri ai Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI) 
 
- Diaspora 
* Bucureşti/Crevedia: Tineri etnici români din Ucraina (Transcarpatia şi Cernăuţi) si 
Croaţia (comunitatea de români băieşi) se vor afla în perioada 26 iulie - 1 august în 
„Tabăra de cultură şi civilizaţie românească”, iniţiată de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” 
pentru românii de pretutindeni şi derulată în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos 
din Galaţi, Ambasada României în Republica Croată, Consulatul General al României de la 
Cernăuţi şi Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Româneşti din Cernăuţi - la centrul IEH de la Crevedia şi la sediul Institutului 
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Bucureşti 
 
- Cultură 
* Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN lansează un inedit 
traseu-cultural al Capitalei, în cadrul proiectului „Cu bastonul prin București” - ora 11:00, 
în fața Ateneului Român. Proiectul „Cu bastonul prin București”, desfășurat în perioada 26 
iulie – 7 septembrie, cuprinde anul acesta 14 tururi ghidate gratuite, desfășurate pe un 
traseu de 2 km, în fiecare sâmbătă de la ora 11:00 și duminică de la ora 18:00, având de 
fiecare dată ca punct de pornire Ateneul Român. Cea de-a V-a ediție a proiectului „Cu 
bastonul prin București” se desfășoară sub semnul aniversării celor 555 de ani ai Capitalei, 
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echipa ARCEN pregătind în acest an atât pentru bucureșteni cât și pentru turiști o serie de 
povești, istorii și informații cu totul deosebite despre trecutul orașului București 
* În zilele de 26 şi 27 iulie, Asociația A.R.T. Fusion organizează, la ceainăria ArCuB, 
Festivalul Schimbării, în cadrul căreia vor avea loc proiecţii de filme documentare, 
spectacole de teatru şi ateliere de educaţia globală 
* Muzeul Naţional de Artă al României organizează o vizită cu ghidaj gratuit în Colecţia 
prof. Garabet Avachian la Muzeul Colecţiilor de Artă - ora 11:30, Calea Victoriei nr. 111. 
Prezentarea este susţinută de Elena Ciocoiu, specialist în cadrul secţiei Educaţie, 
Comunicare, Proiecte Culturale şi Marketing 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sf. Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Calendarul Creştin-Ortodox 2014) 
 
- Sărbătoarea Vechiului şi Noului Chivot (Calendarul Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe 
Armene din România - Sărbători principale 2014) 
 
- "Ziua Arhivelor Militare" (la 26.VII.1920 a fost înfiinţat Centrul de Cercetare şi Păstrare a 
Arhivelor Militare Istorice din România "General Radu Rosetti", în prezent, Arhivele Militare 
Române)   
 
- 1476: Bătălia de la Valea Albă - Războieni (judeţul Neamţ); deşi armata turcă a câştigat 
această bătălie, sultanul Mahomed al II-lea nu a reuşit, în continuare, să cucerească 
Suceava şi nici Neamţul sau Hotinul, fiind silit să se retragă, hărţuit de oastea lui Ştefan 
cel Mare, domnitorul Moldovei  
 
- 1721: S-a născut Samuel Brukenthal, om politic sas din Transilvania, guvernator al 
acesteia între anii 1777 şi 1787; a iniţiat un şir de măsuri care vizau reformarea 
administraţiei, fiscalităţii, jurisdicţiei, precum şi viaţa economică şi culturală din 
Transilvania; colecţionar de artă; palatul lui din Sibiu, azi "Muzeul Brukenthal" (inaugurat 
în 1817, cel mai vechi din România), adăposteşte colecţia sa de artă (m. 1803)  
 
- 1952: S-a născut actorul Dan Condurache    
 
- 1954: A murit medicul Marius Sturza; numele său este legat de cercetarea pentru prima 
dată în România a nămolurilor; a întocmit prima lucrare publicată despre nămoluri şi 
efectele lor balneologice; membru de onoare al Academiei Române din 1938 (n. 1876) - 
60 de ani   
 
 

 
EVENIMENTE EXTERNE 

 
 
- Madrid: Congresul Extraordinar al Partidului Socialist Spaniol (PSOE) în cadrul căruia se 
va ratifica numirea unui nou secretar general ales de către activiști (26 şi 27 iul.)  
 
- Caserta, Italia: Vizita Papei Francisc, care va vizita un pastor evanghelic angajat în 
dialogul ecumenic de mai multă vreme şi va oficia o messă 
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- Paris: Conferinţă organizată de Consiliul Naţional al Rezistenţei Iraniene (în opoziţie în 
exil în Franţa) 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- În Cuba se marchează Ziua Insurecţiei Naţionale (aniversarea asaltului asupra cazărmii 
Moncada/1953). Sărbătoare Naţională  
 
- Sărbătoarea Naţională a Republicii Liberia; aniversarea proclamării independenţei - 1847   
 
- 1856: S-a născut George Bernard Shaw, dramaturg şi critic literar irlandez; Premiul 
Nobel pentru Literatură în anul 1925; considerat de unii critici ca unul din cei mai 
importanți dramaturgi de limbă engleză de la William Shakespeare (m. 1950)  
 
- 1874: S-a născut Serghei Koussevitzky, contrabasist şi dirijor american de origine rusă: 
director muzical al Orchestrei Simfonice din Boston între anii 1924 - 1949 (m. 1951) - 140 
de ani. NOTĂ: Unele surse menţionaeză ca dată a naşterii şi stilul vechi – 14 iulie 1874   
 
- 1875: S-a născut Carl Gustav Jung, psihiatru şi psiholog elveţian; întemeietorul 
psihologiei analitice (m. 1961)     
 
- 1943: S-a născut Sir Mick Jagger (Michael Phillip Jagger), interpret rock, compozitor, 
actor, producător şi om de afaceri britanic   
 
- 1976: A fost utilizat pentru prima dată cardul VISA, la Thompson Travel, în Burlington, 
Vermont, SUA, fiind emis de Howard Bank. Suma tranzacţionată a fost de 178 USD, fiind 
folosită pentru cumpărarea unor bilete de avion. Astăzi, există în întreaga lume mai mult 
de un miliard de carduri VISA, generând un volum de vânzari de aproximativ 2.000 
miliarde dolari 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 


