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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Profesorul Dorin Uritescu lansează cartea „Firimituri literare”. 
 

 
Dorin Uritescu – 75 este titlul sub care va avea loc la Cugir, în cadrul „Festivalului Toamna 

Cugireană”, lansarea celui mai recent volum al profesorului universitar doctor Dorin N. Uritescu – 
Firimituri literare.  

 
 

Centrul Cultural Cugir va găzdui vineri, 20 septembrie 2019, începând cu orele 17.00, un eveniment 
cultural la care sunt aşteptaţi să participe toţi iubitorii de carte și toți cei ce apreciază personalitățile culturale 
ale orașului Cugir. Evenimentul organizat de Primăria Orașului Cugir și de Centrul Cultural Cugir, în 
parteneriat cu Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, aduce în fața publicului cugirean un nume de 
referinţă în lingvistica românească a ultimelor decenii, Dorin N. Uritescu. 

Sub titlul generic „Dorin Uritescu – 75…” evenimentul va aduce în fața publicului cugirean cea mai 
recentă apariție editorială semnată Dorin N. Uritescu, Firimituri literare.  Cartea s-a născut din iubirea autorului 
pentru micuța și cocheta sa localitate natală, Vinerea și dintr-un mănunchi de amintiri despre această localitate 
care este și locul natal al autorului. 

Profesorul universitar doctor Dorin N. Uritescu s-a născut la 18 februarie 1944, în localitatea Vinerea 
din judeţul Alba. A absolvit Facultatea de Limbă şi Literatură Română a Universităţii Bucureşti şi Facultatea de 
Filozofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Este doctor în filozofie Magna cum Laude al 
Universităţii Bucureşti. A publicat mai multe cărţi, articole ştiinţifice şi studii de lingvistică. Printre importantele 
lucrări pe care le-a realizat se numără: Pleonasmul în limba română, Fascinaţia numelui – studiu al creaţiei 
lexico-semantice şi stilistice, Contradicţii în exprimare, Dicţionar explicativ de forme şi sensuri greşite ale unor 
expresii şi locuţiuni consacrate, Dinamica actuală a limbii române şi altele. 

Intrarea la lansarea cărții Firimituri literare este liberă iar organizatorii și partenerii evenimentului îi 
aşteaptă pe toţi cei care apreciază lectura și își doresc să-i fie alături prozatorului, poetului, marelui lingvist și 
omului de știință Dorin N. Uritescu, la ceas aniversar. 
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