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DESPRE PRESTIGIU ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE, LA
FACULTATEA DE LITERE DIN BUCUREȘTI.
MOMENT ANIVERSAR
FLORICA DIMITRESCU ȘI VALERIA GUȚU-ROMALO

Facultatea de Litere a Universității din București, începând cu anul 2013 – în care serbează
150 de ani de activitate în slujba educației și a cercetării –, organizează, pe lângă seriile de conferințe
dedicate personalităților culturii române, precum și alumnilor săi de prestigiu, dezbaterile publice
intitulate ÎNTÂLNIRI ÎN BIBLIOTECĂ.
În spațiul cu valoare de patrimoniu al Sălii de Lectură a Facultății au loc periodic prezentări
de carte și dialoguri ce permit studenților și profesorilor, dar și altor iubitori ai culturii umaniste, să
deschidă viața comunității universitare către cei interesați de istoria și de valorile acestei instituții.
Joi, 28 noiembrie, la ora 16.00, se va desfășura în Sala de Lectură o întâlnire cu un caracter
special: un moment aniversar închinat doamnelor Florica Dimitrescu și Valeria Guțu-Romalo, având
ambele titlul de membru de onoare al Academiei Române, apreciate pentru îndelungata lor
activitate din învățământ și din cercetare.
Spre final, publicul va avea ocazia să le asculte pe cele două doamne profesoare și să le
adreseze urările sale, alături de profesorii din facultate, de prieteni, de foști studenți, precum și de
studenții de astăzi.
Florica Dimitrescu, formată ca studentă a unor mari lingviști – Al. Rosetti, Iorgu Iordan,
Jacques Byck –, a fost cadru didactic titular la Catedra de istorie a limbii române, Facultatea de
Filologie a Universității din București, în perioada 1949-1982, și profesor-consultant, conducător de
doctorat, în perioada 2000-2010. Este autoare a 19 volume de specialitate și a peste 200 de articole
și studii publicate în țară și în străinătate. A susținut cursuri și conferințe în Italia, în calitate de
profesor-asociat, în Franța, la École Pratique des Hautes Études, Paris, precum și în Suedia. Printre
lucrările sale cele mai cunoscute, se numără: Tetraevanghelul lui Coresi din 1560-61, comparat cu
Evangheliarul lui Radu de la Măniceşti din 1574, prima ediţie (transliterată, cu facsimile şi indice
exhaustiv); Introducere în fonetica istorică a limbii române (1967); Introducere în morfosintaxa limbii
române (1974); Contribuţii la istoria limbii române vechi (1973); Dicţionar de cuvinte recente (1983 /
2013). A coordonat Istoria limbii române (1978).
Valeria Guțu-Romalo și-a început cariera universitară în 1951 la Catedra de Limbă română
contemporană a Facultății de Filologie a Universității din București, unde în prezent este profesorconsultant. S-a numărat printre primii specialiști care au introdus în cercetarea limbii române
conceptele şi metodele lingvisticii structurale, trasând astfel despărţirea de discursul ştiinţific
tradiţionalist. Printre volumele sale se numără: Morfologia structurală a limbii române (1968);
Structura morfologică a limbii române (1970), în colaborare cu Iorgu Iordan și Alexandru Niculescu;
Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări (1973); Corectitudine şi greşeală (1972/2002);
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Aspecte ale evoluţiei limbii române (2005), în care problemele limbii sunt privite într-un context
comunicativ şi istoric mai larg.
Facultatea de Litere a Universității din București îi serbează pe membrii de prestigiu ai
comunității sale într-un an în care ea însăși are prilejul, la un secol și jumătate de la înființare, să
rememoreze pentru societatea de astăzi rolul istoric și instituțional pe care l-a avut în dezvoltarea
învățământului superior în perioada modernă și pe care îl joacă și în prezent în formarea culturii și a
valorilor românești.
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