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lider constant pe piaţa de radio

Emisiunea în limba germană:

Ştiri

buletin de ştiri

Ghicitoarea zilei

concurs

La Bucureşti, Centrul de Informare al Serviciului German de Schimb Academic (DAAD) are
un nou director în persoana lui
Michael Jaumann
. În anul universitar 2017-2018, nouă lectori DAAD şi trei asistente de limba germană lucrează
la universităţi din România
interviu
Actualitatea sibiană: Detalii din programul Festivalului Internaţional de Film Documentar “Astra
Film Festival” 2017 (16-22.10.2017) – 3 zile dedicate sănătăţii, dezvoltării personale şi bucuriei
de a fi, în cunoştinţă de cauză, în cadrul primei ediţii a Târgului de carte de sănătate şi terapii
complementare – alterNativ, la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu – Seminar de Compostare la
Guşteriţa (jud. Sibiu), vineri 20.10.2017 – Soiuri vechi româneşti de meri pot fi achiziţionate la
Târgul de produse Bio în Piaţa Huet din Sibiu între orele 10.00 -14.00 (pe 20.10 şi 28.10) –
“Săptămâna cartofului”, în cadrul Palatului Brukenthal din Avrig , 14-22 octombrie 2017 – Târg
Imobiliar şi Salon de Mobilă la Sibiu, ediţia de toamnă, în perioada 19-22 octombrie – Editura
Tracus Arte invită miercuri, 25 octombrie, ora 18.00, la Librăria Humanitas Constantin Noica din
Sibiu, unde va avea loc lansarea volumului de proză scurtă, ”Cine păzeşte pânza de păianjen?”
al autoarei germane, originare din Sibiu, Dagmar Dusil – curs de Dezvoltare Personală susţinut
de prof. Alexandra Falkner din Austria, în perioada 27-29. octombrie 2017, la Casa Elimheim
din Cisnădioara (jud. Sibiu) sinteză
"Vocabular german". Limba germană în viaţa de zi cu zi – astăzi: "Cuvinte protejate"

sinteză

„Istoria azi” – 1972: scriitorul german Heinrich Böll este distins cu Premiul Nobel pentru
Literatură – 1879: inventatorul nord-american Thomas Edison a construit prototipul fiabil al
becului electric
ştire
„Calendarul personalităţilor” – 1931: John le Carré, scriitor britanic – 1899: Miguel Ángel

1/2

JOI, 19 OCTOMBRIE 2017

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 13:37

Asturias
, scriitor şi
diplomat guatemalez, laureat în anul 1967 al Premiului Nobel pentru Literatură – 1882:
Umberto Boccioni
, sculptor şi pictor italian, teoretician al artei futuristice – 1862:
Auguste Lumière
, pionier francez al cinematografiei
ştire
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