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Cunoscut scriitor, parlamentar, profesor, 
academician, avocat, critic literar, estetician şi 
filosof român, fost prim-ministru al României 

între 1912-1914, membru fondator al 
Academiei Române, a fost una dintre

personalităţile remarcabile ale României 
sfârşitului de sec. XIX şi început de sec. XX. 
El a fost autorul celebrei teorii sociologice a 

“formelor fără fond”, fiind cel care a pus 
bazele “junimismului” politic şi a reprezentat

piatra de temelie pe care s-au constituit
operele marilor noştri scriitori: Eminescu, 

Creangă, Slavici. 

Cabinet Fotografii, Colecții speciale, 
Biblioteca Națională a României 



Al.I.Brătescu-Voineşti îl descria astfel pe Maiorescu:
“O cutie cubică, de aur masiv şi ermetic închisă; cubică spre

a nu se putea răsturna, de aur spre a nu rugini, ermetic
închisă spre a nu pătrunde într-însa nici un bob de praf, 
aşa părea Maiorescu; când însă deschideai cutia găseai

într-însa o comoară de duioşie şi de bunătate despre care 
nimeni nu a vorbit până acum. In general, când se 

vorbeşte despre dânsul, se insistă asupra inteligenţei lui
sclipitoare, asupra vastei lui culturi, asupra

neîntrecutului lui talent şi farmec de orator şi de 
povestitor, asupra minunatelor lui calităţi de profesor şi

asupra spiritului lui de datorie; dar, din pricina discreţiei
cu care el înţelegea să facă binele şi să-şi ascundă

înduioşările, puţini sânt aceia care ştiu că pe lângă toate
acele însuşiri, el mai avea şi pe aceea de a purta sub 
aparenţa unei firi reci şi echilibrate un suflet bun şi

duios”. 
(“In amintirea contemporanilor, p.35)

Convorbiri literare, 1910, Anul XLIV, 
nr. 2, p. XXIII

Cabinet Periodice românești vechi, 
Colecţii speciale, Biblioteca Naţională 

a României



Convorbiri literare, Anul XLIV, 1910, nr. 2, p. XLIX
Cabinet Periodice românești vechi, Colecţii speciale, Biblioteca Naţională a României



Biblioteca Naţională a României deţine în fondurile de 
colecţii speciale numeroase documente cu privire la

activitatea scriitorului, omului politic, academicianului 
Titu Maiorescu: 

 manuscrise, scrisori şi cel mai longeviv jurnal intim din 
literatura română;
 documente de arhivă;
 fotografii din diferite perioade ale vieţii autorului;
 o importantă colecţie de ziare şi reviste în care au fost
publicatr articole şi a susţinut activitatea literară a celor mai 
importanţi scriitori români ai epocii.



Titu 
Maiorescu 

în documente 
manuscrise



Colecţia Cabinetului de Manuscrise al Bibliotecii
Naţionale a României conţine un număr apreciabil de
documente manuscrise ale lui Titu Maiorescu.
Jurnalul personal, redactat din noiembrie 1855 până la

sfârşitul vieţii, iunie 1917, din care Biblioteca Naţională a
României deţine 30 de caiete din totalul de 42, restul aflându-se
în colecţiile Bibliotecii Academiei Române. Jurnalul lui Titu
Maiorescu a fost editat postum de I.Rădulescu-Pogoneanu cu
titlul: "Însemnări zilnice".

Un fond de corespondenţă al cărui emitent sau destinatar
este Titu Maiorescu. Redactate cu o grafie relativ greu de
descifrat, în special în ultima parte a vieţii, aceste scrisori sunt
extrem de interesante ca mărturie personală a acelor vremuri.



Scrisoare către 
tatăl lui 
Eminescu, 
George 
(Gheorghe)  
Eminovici
Jurnal nr. 3, 
1866-1871, 
p.79-80
Cabinet 
Manuscrise, 
Colecţii 
speciale, 
Biblioteca 
Naţională a 
României



Coperte Jurnal nr. 9 (1887-1888), 10-11 (1888-1889) , 12 (1890)
Cabinet Manuscrise, Colecţii speciale, Biblioteca Naţională a României



Notițe din 
ziua morții lui 
Mihai 
Eminescu
Jurnal nr. 10-
11, 1888-1889, 
p.22-23
Cabinet 
Manuscrise, 
Colecţii 
speciale, 
Biblioteca 
Naţională a 
României



Însemnări 
privind situația 
din București  
în decembrie 

1915
Jurnal nr. 39, 

1915-1916, p.21-
22

Cabinet 
Manuscrise, 

Colecţii 
speciale, 

Biblioteca 
Naţională a 
României



Ultima filă din 
jurnal redactată 
de secretara lui 
Maiorescu, Olga 
Neuman in ziua 
morții autorului

Jurnal nr. 42, 
1917, p.16-17

Cabinet 
Manuscrise, 

Colecţii 
speciale,

Biblioteca 
Naţională a 
României



Fondul de corespondenţă deţinut în colecţii (35 de scrisori) îi are ca 
destinatari pe Vasile Alecsandri, George Vâlsan, Duiliu Zamfirescu, 

Alexandru Macedonski, Alexandru Odobescu, Octavian Goga, Alexandru
Vlahuţă, Alexandru Marghiloman etc. 

Cabinet Manuscrise, Colecţii speciale, Biblioteca
Naţională a României



Cabinet Manuscrise, Colecţii speciale, Biblioteca Naţională a României

Scrisoare către Vasile 
Alecsandri, pe tema 

Bisericii din Paris şi a 
Tezaurului de la 

Pietroasa 
(Ms 3869)



Scrisoare către Duiliu 
Zamfirescu, în care își 
exprimă regretul că nu 

poate să fixeze o întâlnire 
cu destinatarul  şi se 
referă la problema 
căsătoriei dintre 

Ferdinand şi Elena 
Văcărescu 

(Ms 11627)

Cabinet Manuscrise, Colecţii speciale, Biblioteca
Naţională a României



Scrisoare către 
Alexandru 

Macedonski, în 
care îl invită la 

citirea în fața unor 
amici literari a 

tragediei „3 
decembrie” 

(Ms 14029)

Cabinet 
Manuscrise, Colecţii 
speciale, Biblioteca 

Naţională a 
României



Scrisoare către 
Octavian Goga, în 
care se interesează 

de starea materială a 
destinatarului şi îl 

întreabă de câți bani 
ar avea nevoie 

pentru a pleca la 
Paris 

(Ms 14931)

Cabinet Manuscrise, Colecţii speciale, Biblioteca Naţională a României



Scrisoare către 
Alexandru 

Odobescu, căruia 
îi trimite 

aforismele lui 
Schopenhauer, pe 
care le tradusese 
destul de slab în 

1870 
(Ms 14732)

Cabinet Manuscrise, Colecţii speciale, Biblioteca Naţională a României



Titu Maiorescu în 
articolele din

periodice 
româneşti vechi



 Colecţia Cabinetului de periodice românești vechi cuprinde 
un număr important de titluri de reviste şi ziare în care este 
prezentată activitatea literară şi politică a lui Titu Maiorescu, 
publicații care au apărut atât în timpul vieții autorului, cât şi 
postum.
 Demne de amintit sunt revistele “Convorbiri literare”, 
“Analele Academiei Române”, “Almanahul Societăţii Academice 
Social-Literare "România jună”, “Anuariul Institutului Vasile Lupu 
(Scola normală de la Trei-Ierarchi) pe anul scolasticu 1862-1863”, 
care sunt doar câteva din publicațiile în care autorul a publicat 
numeroase articole sau a fost chiar director al revistei.
 Ziarele deţinute în colecţii au publicat de-a lungul timpului 
articole despre activitatea politică a deputatului, ministrului de 
externe sau primului-ministru, desfăşurată pe o perioadă de 64 
ani, cât s-a desfăşurat activitatea politică a lui Titu Maiorescu.



 Interesul şi gustul pentru
literatură îl apropie de grupul
format din Iacob Negruzzi, P. P. 
Carp, Theodor Rosetti, Vasile
Pogor, care au decis în 1863 
crearea societăţii „Junimea”. 

 Ideile susţinute de mişcarea
junimistă s-au caracterizat prin
spirit critic, spirit polemic, umor şi
ironie fină, caricaturizarea 
defectelor, militând pentru
întoarcerea la tradiţie şi lupta
împotriva latiniştilor şi a 
introducerii excesive a 
neologismelor. 

Convorbiri literare, 1919, Anul LI, nr. 1, p. 10
Cabinetul Periodice românești vechi, 

Colecţii speciale,
Biblioteca Naţională a României

Convorbiri literare, 1925, Anul 68, nr. 1, p. 52
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii 

speciale,
Biblioteca Naţională a României



În 1867, Maiorescu propunea
înfiinţarea unui „mic jurnal
literar”, care să popularizeze

Convorbiri literare, 1940, Anul LXXIII, nr. 2
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României

scrierile care se citeau şi se 
discutau la Cercul literar, unde
invitaţii polemizau pe marginea
unor lucrări, artistice sau
ştiinţifice. 



Este fondată revista „Convorbiri
literare”, care a fost tipărită între 1867-

1885 la Iaşi, după care și-a continuat 
activitatea la Bucureşti din 1886 până în

1944, apărând cu mici întreruperi.
În revistă au fost publicate operele
marilor clasici ai literaturii române : 

Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca 
Caragiale sau Ioan Slavici. 

Printre colaboratori s-au numărat cei
mai importanţi scriitori ai epocii: V. 

Alecsandri, G. Coşbuc, Al. Vlahuţă, P. 
Cerna, O. Goga, D. Zamfirescu, I. Al. 
Brătescu Voineşti, Al. Odobescu, B. 

Ştefănescu-Delavrancea, etc. 
Convorbiri literare, 1937, Anul LXX, nr. 1-5

Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,
Biblioteca Naţională a României



Convorbiri literare, 1870, Anul IV, p. 66
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României

Convorbiri literare, 1916, Anul L, nr. 3, p. 1
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii 

speciale,
Biblioteca Naţională a României

Convorbiri literare, 1872, Anul VI, nr. 9, p. 1
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României



Titu Maiorescu a publicat în paginile revistei
numeroase articole, ca rezultat al principalelor

idei şi opinii pe care le expunea în cadrul
şedinţelor Junimii. 

Între cele mai importante articole apărute în revistă
demne de menţionat sunt: 

"Despre poezia română";
"Limba română în jurnalele din Austria";
"În contra direcţiunii de astăzi a culturii

române"; 
"Aforisme";
"Observaţiuni polemice"; 
"Despre reforma învăţământului public"; 
"Direcţia nouă"; Convorbiri literare, Anul XLIV, 1910, nr. 2, p. XV

Cabinet Periodice românești vechi, Colecţii 
speciale, Biblioteca Naţională a României



"Răspunsurile Revistei
Contimporane";
"În contra neologismelor";
"Literatura română şi 

străinătatea";
“Beţia de cuvinte”;
"Comediile d-lui I.L. Caragiale"; 
"Eminescu şi poeziile lui"; 
"Asupra personalităţii şi 

impersonalităţii poetului"; 
"Oratori, retori şi limbuţi"; 
"Răspuns la discursul de recepţie a 

lui Duiliu Zamfirescu“ etc.
Convorbiri literare, 1873, Anul VII p. 78

Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,
Biblioteca Naţională a României



Convorbiri literare, 
Anul XLIV, 1910, nr. 

2, p. XV
Cabinet Periodice 
românești vechi, 
Colecţii speciale, 

Biblioteca Naţională 
a României



Convorbiri literare, 1886, Anul XX, nr. 1, p. 3
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României Convorbiri literare, 1872, Anul VI, nr. 7, p. 252
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României

Convorbiri literare, 1885, Anul XIX, nr. 6, p. 450
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României



Convorbiri literare, 1924, Anul 67, nr. 9, p. 686
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României

Convorbiri literare, 1937, Anul 70, nr. 1-5, Tabloul nr. 1
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României



 Ca membru al Academiei Române, 
în 1903 face parte din Comisia de 
revizuire a proiectul ortografic
care recunoaşte prioritatea
fonetismului în scrierea limbii
române. 

În această periodă a publicat în Analele
Academiei Române rapoartele academice
asupra volumului "Poezii” de O. Goga,
“Povestiri” de M. Sadoveanu şi volumului
de “Povestiri” de I. Al. Brătescu Voineşti.
 Biblioteca Naţională a României 

deţine în colecţiile speciale volumele
apărute în perioada 1904-1907.

Analele Academiei Române, 1905, seria II – tomul XXVII 
1904-1905

Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,
Biblioteca Naţională a României



În “Almanachul Societăţii Academice Social-Literare "România jună“, tipărit la Viena, autorul a 
publicat câte un articol în cele 2 volume apărute în anii 1883 şi 1888.

Almanachuluu Societăţii Academice
Social-Literare "România jună, 1883, Anul 

I
Cabinetul Periodice românești vechi, 

Colecţii speciale,
Biblioteca Naţională a României

Almanachul Societăţii Academice Social-
Literare "România jună, 1883, Anul I, p. 85

Cabinetul Periodice românești vechi, 
Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României

Almanachul Scietăţii Academice
Socialu-Literare "România jună, 1888, 

Anul II
Cabinetul Periodice românești vechi, 

Colecţii speciale,
Biblioteca Naţională a României

Almanachul Societăţii Academice Social-
Literare "România jună, 1888, Anul II, p. 53

Cabinetul Periodice românești vechi, 
Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României



Pe perioada de directorat la internatul Gimnaziului
Central sau Colegiul Naţional din Iaşi a publicat

primul anuar şcolar editat în România: “Anuariul
Institutului Vasile Lupu (Scola normală de la Trei-

Ierarchi) pe anul scolasticu 1862-1863”.

Volumul pentru anul şcolar 1863-1864 cuprinde:
 un istoric al şcolii Trei Ierarhi din Iaşi de I.A. Dârzu;
articolele: „Regulele limbei române pentru începători”; „Sciri scolare de 
la 1 septemvrie 1863 pene la 31 august 1864” de Titu Maiorescu.

Anuariul Institutului Vasile Lupu (Scola normală de la Trei-Ierarchi) 
pe anul scolasticu 1862-1863

Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,
Biblioteca Naţională a României



 Cariera parlamentară a lui Titu 
Maiorescu a avut o durată de 46 ani, timp 
în care, atât ca deputat, ministru al 
cultelor, ministru de justiţie sau prim-
ministru, a susţinut de la tribuna Camerei 
Deputaţilor sau a Senatului lungi şi 
importante discursuri, care au fost 
consemnate iniţial în volumele de 
„Desbaterile Adunării Deputaţilor” şi 
„Desbaterile Senatului”, din diferite sesiuni 
ale perioadelor legislative.
 Ele au fost adunate şi editate în 5 
volume apărute în perioada 1899-1915 sub 
titlul: “Discursuri parlamentare”. 

Convorbiri literare, 1915, Anul XLIX, nr. 4, p. 349
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României



Cabinetul de 
Periodice româneşti
vechi al Bibliotecii 

Naţionale a 
României deţine un 
număr important 

din volumele
tipărite la 

Imprimeria
Monitorului oficial, 

ce cuprind
discursurile ţinute
cu diferite prilejuri. 

Desbaterile Adunării Deputaților, 1887, nr. 26, 14 ianurie, p. 331
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României

Desbaterile Adunării Deputaților, 1887, nr. 26, 14 ianurie, p. 337
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României



În 1913, în calitate de prim-ministru şi ministru de 
externe, prezidează Conferinţa de pace de la Bucureşti, 
organizată la finalul celui de-al doilea război balcanic
între Bulgaria, pe de-o parte şi Serbia, Muntenegru, 

Grecia şi România de cealaltă parte. 
Ziarele vremii, Conservatorul, Dimineaţa, Epoca, Viitorul, 

Universul, Dreptatea, prin corespondenţii lor de presă, au 
relatat pe larg, în lunile iulie-august, desfăşurarea acestui

important eveniment, în urma căruia România şi-a modificat
graniţa de sud a ţării, prin câştigarea teritoriul Dobrogei de 

Sud (Cadrilaterul). 



Epoca, Anul 
XIX, nr. 195, 
17 iulie 1913, 

p. 1
Cabinetul 
Periodice 
românești 

vechi, Colecţii 
speciale,
Biblioteca

Naţională a 
României

Universul, 
Anul XXXI, 
nr. 138, 25 

iulie 1913, p. 1
Cabinetul 
Periodice 
românești 

vechi, Colecţii 
speciale,
Biblioteca

Naţională a 
României



Universul, Anul XXXI, nr. 224, 15 august 1913, p. 4
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României

Reclamă la Cremă, pudră, 
săpun Flora –

Noua hartă a României 
după încheierea 

Tratatului de la București 
din august 1913.



Dimineața, Anul X, nr. 3384, 4 august 1913, p. 1
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României

Universul, Anul XXXI, nr. 226, 12 august 1913, p. 1
Cabinetul Periodice românești vechi, Colecţii speciale,

Biblioteca Naţională a României



Titu Maiorescu
în 

fotografii și 
grafică

Cabinet Fotografii, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 



 Imaginea personalităţii lui
Titu Maiorescu este completată de 
câteva fotografii ale autorului în
diferite perioade ale vieţii aflate în
evidenţa Cabinetului de fotografii. 
 Fotografiile deținute în
colecţii au fost realizate de artişti
fotografi din Bucureşti şi din
străinătate: Franz Duschek, Franz 
Mándy, Francis de Jongh, Neuilly -
Paris, H. Duratzo. 

Cabinet Fotografii, Colecții speciale, 
Biblioteca Națională a României 



Pe lângă fotografiile cu 
portretul autorului, sunt 

prezente în colecţii şi 
fotografii cu cele 2 soţii ale 
lui Titu Maiorescu: Clara 

Maiorescu, născută
Kremnitz, precum şi Ana 

Maiorescu, născută Rosetti, 
realizate la atelierele 

fotografice Franz Mándy și 
Franz Duschek din 

Bucureşti

Cabinet Fotografii, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 



Fotografie care îl 
prezintă pe Titu 
Maiorescu alături de o 
parte din miniştrii din 
guvernul său din 
perioada 28 martie-14 
octombrie 1912: 

D.S. Nenițescu, ministrul 
industriei și comerțului, 
generalul Ion Argetoianu, 
ministru de război, C.C. 
Arion, ministrul cultelor 
și instrucțiunii publice şi 
Ion N. Lahovari, 
ministrul agriculturii și 
domeniilor. 

Cabinet Fotografii, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 



Ilustraţie care îl 
prezintă pe Titu Maiorescu, ca 
preşedinte al Consiliului de 
miniştri din partea României, 
alături de reprezentanţii ţărilor
semnatare ale Conferinţei de 
Pace de la Bucureşti: D. Tonceff
(Bulgaria), I. Vucotici
(Muntenegru), E. Venizelos 
(Grecia), N. Pasici (Serbia). 

Cabinet Fotografii, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 



Fotografie realizată cu 
ocazia Conferinței de Pace 
de la București, în care Titu 
Maiorescu, apare alături de 
reprezentanții țărilor 
semnatare ale Tratatului de 
la București.

Cabinet Fotografii, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 

Din partea României au mai participat: 
Take Ionescu, ministru de interne; 
Alexandru Marghiloman, ministru de 
finanţe; Constantin Dissescu, ministru
de instrucţie publică; generalul
Constantin Coandă, inspector general 
al artileriei; colonelul Constantin 
Christescu, sub şef al statului major 
general al armatei.



Ilustrație cu colaboratorii revistei 
Convorbiri literare printre care      
s-au numărat cei mai importanţi
scriitori ai epocii:

Vasile Alecsandri (membru al 
Societăţii academice), 
Mihai Eminescu, căruia i-au fost publicate 
majoritatea poeziilor, 
Ion Creangă, care a avut publicate în revistă 
poveşti, povestiri şi nuvele,
I.L. Caragiale căruia i-au fost publicate 
majoritatea comediilor,
Ioan Slavici cu nuvele şi poveşti, influenţate
de lumea satului de la acea vreme.

Cabinet Fotografii, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 



Ilustraţie tablou cu alţi
colaboratori, scriitori ai 
revistei Convorbiri literare 
care au contribuit cu 
diverse scrieri:

George Coşbuc, Al. 
Vlahuţă, Octavian Goga, Panait 
Cerna, Duiliu Zamfirescu, I. Al. 
Brătescu Voineşti, B. 
Ştefănescu Delavrancea, Al. 
Odobescu alături de alţi scriitori 
reprezentativi ai vremii.

Cabinet Fotografii, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 



Cabinet Stampe, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 

Biblioteca Naţională a României 
deține în colecții o caricatură 
semnată de Nicolae Petrescu-
Găină, realizată în 1917, intitulată: 
”T.L: Maiorescu – un om cu logică”
Autorul este cunoscut ca realizator 

de caricaturi ale oamenilor politici, 
artiști și mari intelectuali care au 
trăit la sfârșitul sec. XIX și 
începutul sec. XX. 
Desenul este realizat în tuş şi 

acuarelă, cu dimensiuni de 32x22 
cm. 



Titu Maiorescu
în 

documentele
de 

Arhiva istorică



Fondurile de Arhivă istorică ale colecţiilor speciale ale Bibliotecii 
Naţionale a României deţin puţine documente aparţinând lui Titu 

Maiorescu. 

Fondul M. Kogălniceanu
conţine o listă de ajutor pentru sprijinirea unei scrieri apărând cauza
românească; printre semnatari: D. Brătianu, T. Callimachi, E. Costinescu, 
D. Ghica, P.S. Aurelian, N. Gane, T. Maiorescu ş.a.
documente ale caimacam-ului Ioan Al. Cantacuzino, cu acte privind
înmormântarea sa, pentru care au fost mandatați Th. Rosetti şi T. 
Maiorescu (1898).
documentul-testament al lui Titu Maiorescu transcris de un grefier al 
Tribunalului Bucureşti, alături de cererea adresată Trib. Ilfov de Theodor 
Rosetti, ca împuternicit al Liviei de Dymsza, fiica lui Titu Maiorescu. 



Proces verbal din 9 iulie 1917 întocmit de C. Prodan, 
judecător supleant pe lângă Tribunalul Ilfov, 
pentru realizarea inventarului averii defunctului 
Titu Maiorescu.

Fond M. Kogălniceanu, dosar 764,
Cabinet Arhiva istorică, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 



O scrisoare a lui Titu Maiorescu datată 1/13 iunie 
1899 adresată lui Al. Holban, în care îi sunt

solicitate date despre viaţa şi activitatea
scriitorului, precum şi faptul că încearca

obţinerea unor informaţii despre C. 
Hurmuzescu, necesare documentării pentru

definitivarea "Enciclopediei române" scrisă de C. 
Diaconovici. 



Fondul N. Bălcescu
8 scrisori aparţinând tatălui

autorului, Ioan Maiorescu, 
adresate Guvernului provisoriu al 

Romaniei, cuprinzând diferite
solicitări sau surprinzând diferite
probleme, pentru a căror rezolvare

li se adresează. 
un document-copie şi 

transcrierea în limba franceză a 
unei scrisori a inspectorului şcolar

I. Maiorescu din Mica Valahie,
adresată fostului căpitan

Magheru.Pe dosar este menţionat
faptul că scrisoarea a fost găsită în

arhiva lui Ion Filipache
Curcanache. Fond N. Bălcescu, dosar 135,

Cabinet Arhiva istorică, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României 



Fondul I. Brătianu
 un dosar care cuprinde, printre alte

documente, o anonimă împotriva ex-
profesorului Maiorescu de la Craiova, datată 9 

februarie 1857;
un dosar cuprinde tăieturi din ziare cu 

discursurile la Congresul Partidului
Conservator din 24 iunie 1902, ţinute de diverşi

membrii ai partidului.



Prezentarea a fost realizată cu imagini din 
manuscrise, reviste, ziare, fotografii și desen 

aparținând documentelor de colecții speciale ale 
Bibliotecii Naționale a României aflate în cabinetele: 

Manuscrise, Periodice românești vechi, Fotografii, 
Arhiva istorică, Stampe.

Curator expoziție: 
Mihaela Manolache, bibliotecar

Serviciul Colecţii Speciale
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