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Expoziție de carte dedicată Unirii Mici 
 

 

Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor un moment la care se raportează 

însăși existența noastră ca națiune de sine stătătoare. Mica Unire - așa cum este 

cunoscută în istorie unirea Moldovei cu Țara Românească, înfăptuită în anul 1859 - 

a pus bazele statului modern român și a reprezentat primul pas spre unitatea 

românească. Totodată, a dezvăluit Europei faptul că românii - deși li s-a oferit de 

către marile puteri o unire trunchiată, ce presupunea existența a doi domni, două 

guverne, două adunări legislative - au fost suficient de hotărâți pentru a pune în 

practică unirea, așa cum o percepeau ei înșiși, găsind soluția salvatoare în 

alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca unic domnitor al celor două principate. 

Pentru a rememora evenimentele petrecute în 1859, Consiliul Județean Mureș și 

Biblioteca Județeană Mureș organizează vineri, 24 ianuarie 2014, între orele 

0900-1900, în holul mare al Palatului Culturii, o expoziție de carte din colecțiile 

Bibliotecii.  

Vor fi expuse aproximativ 60 cărți din fondul curent și documentar deținut de 

Bibliotecă, cuprinzând texte istorice (Documente privind Unirea Principatelor - 

vol. 1. Documente interne. 1854-1857; vol. 2. Rapoartele Consulatului Austriei 

din Iași. 1856-1859, București, 1959; Documente externe privitoare la domnia lui 

Alexandru Ioan Cuza, București, 2001) și literare (Unirea principatelor române 

oglindită în literatură, Iași, 1979; Moș Ion Roată și Cuza Vodă (s.a.), biografii ale 

personalităților politice ale timpului (Mihail Kogălniceanu. Documente 

diplomatice, București, 1972; Vasile Netea, C. A. Rosetti, București, 1970), 

precum și imagini reprezentative, care reconstituie momentul petrecut cu 155 de 

ani în urmă.  

Urmărind firul tematic al expoziției, târgumureșenii vor putea înțelege contextul 

intern și internațional al realizării Unirii de la 1859, impactul asupra politicii 

externe, principalele realizări pe plan intern și efectele lor în timp, toate acestea 

conducând, firesc, la momentul întregirii totale a teritoriilor românești.  
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