PROGRAM KONFERENCJI

Uniwersytet Rzeszowski

Polska Akademia Nauk

Polskie Towarzystwo
Onomastyczne

14 października 2021 (czwartek)
8.00-9.00 – Rejestracja na konferencję
9.00-9.30 – Otwarcie konferencji
9.30-11.00 – obrady planarne – część pierwsza [prowadzenie dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski]
09.30-09.50 – Pavol Odaloš (Słowacja): Syntetická sústava slovanskej onomastickej terminológie [Syntetyczny system słowiańskiej terminologii onomastycznej]
09.50-10.10 – Mariusz Rutkowski (UWM): Metodologie onomastyczne a kultura
10.10-10.30 – Dyskusja
10.30-11.00 – przerwa na kawę
11.00-12.30 – obrady plenarne – część druga [prowadzenie dr hab. prof. PAN Halszka Górny]
11.00-11.20 – Artur Rejter (UŚ): Onim – dyskurs – wielokulturowość. Wokół współczesnego podróżopisarstwa
11.20-11.40 – Jaromír Krško (Słowacja): Logonymum ako súčasť jazykovej krajiny [Logonim jako część językowego krajobrazu]
11.40-12.00 – Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (UAM): Zwierciadło kultury. Misterium dobra i zła w dawnym oraz współczesnym nazewnictwie
12.00-12.30 – Dyskusja
12.30-14.30 – przerwa obiadowa

14.30-16.10 – obrady w sekcjach

14.3014.50

14.5015.10

15.1015.30

15.3015.50

15.5016.10

Sekcja 1 (stacjonarna)
CHREMATONIMIA
Prowadzenie:
dr hab. prof. UMCS Adam
Siwiec
Samuela Tomasik (UKW):
Dziewiętnastowieczna polska
chrematonimii marketingowa.
Rekonesans badawczy

Sekcja 2 (stacjonarna)
TOPONIMIA
Prowadzenie:
dr hab. prof. UO Danuta LechKirstein
Zbigniew Babik (UJ):
Domniemane ślady ptolemejskiego
hydronimu Τουρουντоς w nowożytnej toponimii basenu średniej Dźwiny

Sekcja 3 (stacjonarna)
ANTROPONIMIA
Prowadzenie:
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

Sekcja 4 (online)
ANTROPONIMIA
Prowadzenie:
prof. dr hab. Andrzej Sieradzki

Halszka Górny (IJP PAN):
Imiona pochodzenia germańskiego w średniowiecznej toponimii
Polski

Małgorzata Gawroń (UwB):
Imiona żeńskie w inskrypcjach
nagrobnych cmentarza prawosławnego w Hajnówce

Małgorzata Kułakowska (UR),
Agnieszka Kopacka (UR):
Kobieta i jej świat w chrematonimach marketingowych (na
przykładzie nazw zakładów
usługowych)
Marcin Kojder (UMCS):
Nazwy piwnej rewolucji, czyli
o perswazyjnym potencjale i
funkcji atraktywnej nazw związanych z produkcją, dystrybucją
i promocją piw rzemieślniczych
w Polsce
Piotr Tomasik (UKW):
Z ziemi włoskiej do Polski –
o kulturowych hybrydach na
talerzu i w kartonie.

Jean-Louis Vaxelaire (Université
de Namur):
Wojny językowe na znakach drogowych: toponimy jako symboliczna
broń

Anetta Bogusława Strawińska
(UwB):
Modne imiona dzieci polskich
celebrytów. Perspektywa kulturowa

Wojciech Włoskowicz (IJP PAN):
Toponimia Bieszczadów Zachodnich w kartografii turystycznej PRL

Irena Kałużyńska (UW):
Chińskie pseudonimy internetowe

Klaudia Abucewicz (UW):
Wariantywność zapisu nazwisk
kobiet pogranicza polskolitewskiego na przykładzie antroponimów z parafii w Starych Trokach
Miroslav Kazík (Trnava, Słowacja): Żywe imiona własne żonatych mężczyzn z regionu górnych
myjawskich kopanic [Živé osobné
mená ženatých mužov z oblasti
horných myjavských kopaníc]

Marcin Wołoszyn (UR; GWZO),
Christian Zschieschang (Niemcy)
Badania toponomastyczne okolic
Grodów Czerwieńskich

Tomasz Kurdyła (UJ):
Pochodzenie i geografia nazwiska
Kurdyła (i nazwisk pokrewnych)

dyskusja

dyskusja

dyskusja

16.10-16.30 – przerwa na kawę

Daniela Ilnicka (UJD):
Imiona męskie nadane na chrzcie
w latach 1950-1955 w parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie
dyskusja

Sekcja 5 (online)
TOPONIMIA
Prowadzenie:
dr hab. prof. UJ Mirosława Sagan-Bielawa
Anna Mezenko (Witebsk, Białoruś):
Stosunek płci w lustrze urbanonimikonów Witebska i Białegostoku
na początku XXI wieku: aspekt
porównawczy
Agnieszka Jurczyńska-Kłosok
(UJ):
Motywacje nazewnicze wybranych
tatrzańskich toponimów (polskich i
obcojęzycznych)
Jana Capuk (Polska):
Nazwy pamiątkowe we współczesnym nazewnictwie miejskim
Częstochowy

Ewa Horyń (UP):
Tendencje onimiczne w nazewnictwie podziemnych wyrobisk solnych
dyskusja

16.30-18.00 – obrady w sekcjach
Sekcja 1 (stacjonarna)
URBANONIMIA
Prowadzenie:
Prof. dr hab. Rafał Zarębski
16.30- Adam Siwiec (UMCS):
16.50 Między powielaniem wzorów
i językową inwencją. Uwagi do
opisu nazw w mieście związanych
ze środkami konsumpcji
16.50- David Miffek (Czechy): Urbano17.10 nimia miasta Most w pierwszej
połowie XX wieku [Urbanonymie
města Most v první polovině 20.
Století]

Sekcja 2 (stacjonarna)
TOPONIMIA
Prowadzenie:
dr hab. prof. UMCS Izabela
Domaciuk-Czarny
Danuta Lech-Kirstein (UO): Wartości uniwersalne w śląskich nazwach
geograficznych pochodzących od
nazw ptaków

Sekcja 3 (online)
VARIA
Prowadzenie:
Dr hab. prof. UJD Violetta
Jaros
Andrzej Sieradzki (UAM):
Nazwy niedziel w kalendarzu
katolickim oraz greckokatolickim
i prawosławnym

Tereza Klemensová (Czechy) Jaroslav David (Czechy):
„Nasz cel: ponowna bohemizacja
kraju” – Poniemieckie nazwy miejscowości w czeskiej publicystyce
powojennej

Dominika Zawadzka (UR):
Świnia niejedno ma imię. Analiza
zoonimów

17.10- Agnieszka Myszka (UR):
17.30 Kategoria pamięci w urbanonimii
Rzeszowa

Ewa Oronowicz-Kida (UR):
Pogranicza językowe i kulturowe w
nieoficjalnym nazewnictwie powiatu
jarosławskiego

17.30- dyskusja
17.50

dyskusja

18.2018.40

18.00 – miła niespodzianka
ok. 19.30 – kolacja

Sekcja 4 (online)
ANTROPONIMIA
Prowadzenie:
dr hab. prof. UAM Małgorzata
Rutkiewicz-Hanczewska
Beata Ziajka (UJ):
Ekspresywność ludowych przezwisk odmiejscowych

Vladimír Patráš (Bańska Bystrzyca, Słowacja):
Odmiany form nazwisk żeńskich
w mediach internetowych w ujęciu pragmatycznym [Variácie
podôb
ženských
priezvisk
v onlinových
médiách
z pragmaštylistického hľadiska]
Patryk Borowiak (UAM)
Dagmara Świerkowska (UAM):
Agnieszka Kołodziej (UWr):
Skąd taka nazwa? O czym móNazewnictwo herbat i herbaciarni wią pseudonimy przedstawicieli
w perspektywie porównawczej i przedstawicielek polskiej sceny
(polsko-czesko-bułgarskiej)
– slamerskiej
rekonesans socjokulturowy
Marta Nowak (Lublana, SłoweKarolina Wróbel-Kącka (UP):
nia):
Zefiryna, Peregryna, Dydak… o
Fonotaktyka nazw własnych
imionach wybieranych dla dzieci
nieślubnych w XIX wieku (na
przykładzie ksiąg metrykalnych
parafii Trzciana i Żegocina)
dyskusja

Sekcja 5 (online)
NAZWY W MEDIACH
Prowadzenie:
Dr hab. prof. UP Ewa Horyń
Mirosława Sagan-Bielawa (UJ):
Między Galicją a Małopolską.
Zmiany w nazewnictwie na przykładzie zawartości „Gazety
Lwowskiej” z lat 1918-1923
Viktar Korbut (UW):
Onomastyka Białorusi i Litwy a
wpływy na nią języka polskiego
na łamach pierwszych gazet
białoruskojęzycznych „Nasza
Dola” i „Nasza Niwa” w latach
1906–1907
Irena Mytnik (UW):
Antroponimia mieszczańska w
dawnej ziemi wołyńskiej i chełmskiej
Beata Kiszka-Pytel (UŚ):
Nazwy audycji radiowych
z antroponimem odnoszącym się
do prowadzącego w tle
dyskusja

15 października 2021 (piątek)
9.00-11.00 – obrady w sekcjach

9.009.20

9.209.40

9.4010.00

Sekcja 1 (stacjonarna)
KONTRASTYWNE
Prowadzenie:
dr hab. prof. PAN Małgorzata Magda-Czekaj
Pavel Štěpán (Czechy):
Ocena słowiańskich imion w Instytucie języka czeskiego. Aspekty ilościowe, socjolingwistyczne i ortograficzne [K posuzování slovanských
rodných jmen v Ústavu pro jazyk
český. Aspekty kvantitativní, sociolingvistické i pravopisné]
Anna Szczęsny (UW):
Eklezjonimy w tłumaczeniu
i w działaniach paratranslatorskich
(na przykładach z języka rosyjskiego
i polskiego)
Joanna Szczepańska (Niemcy):
Dolnoserbske mjenja | Niedersorbische Namen – serwis internetowy
poświęcony dolnołużyckim nazwom
własnym

10.00- Christian Zschieschang (Niemcy):
10.20 Wyjaśnienia nazw dla wszystkich –
o modułowej strukturze artykułów
dotyczących pochodzenia nazw własnych w serwisie internetowym Dolnoserbske mjenja | Niedersorbische
Namen
10.20- dyskusja
10.40

10.40-11.10 – przerwa na kawę

Sekcja 2 (stacjonarna)
MEDIONIMY i ONOMASTYKA
LITERACKA
Prowadzenie: dr hab. prof.
UWM Iza Matusiak-Kempa
Izabela Domaciuk-Czarny
(UMCS): Nazewnictwo przestrzeni geograficznej w grach
komputerowych

Sekcja 3 (stacjonarna)
ANTROPONIMIA
Prowadzenie:
prof. Mgr. Jaromir Krško, PhD.

Sekcja 4 (online)
ANTROPONIMIA
Prowadzenie: prof. dr hab. Анна
Мезенко

Sekcja 5 (online)
VARIA
Prowadzenie:
dr hab. Marek Olejnik

Agnieszka Klimas (UJD):
Nazwiska odimienne utrwalone w
XIX-wiecznej antroponimii Piotrkowa Trybunalskiego i okolic

Silvia Corino Rovano (Turyn,
Włochy):
Villelmina amaxia viri sui fredelici.
Średniowieczne strategie identyfikacji osób na podstawie piemonckich listów sądowych

Magdalena Graf (UAM):
Literackie „pisanie” socrealistycznego miasta

Kristyna Brezinova (Ostrawa,
Czechy):
Postrzeganie nazwisk rodowych
przez użytkowników języka – na
przykładzie dyskusji internetowych [Vnímaní rodných jmen
uživateli jazyka – na příkladu
internetových diskuzí]
Žaneta Dvořáková (Czechy):
Imiona czeskich i morawskich
Romów w okresie przedwojennym

Liubow Ostash (Lwów, Ukrainai):
Słowiańskie nazwy autochtoniczne w antroponimikonie ukraińskim: tradycje i nowoczesność
Maria Trawińska (IS PAN): Darius Ivoška (Litwa, Wilno):
Kształtowanie się nazwisk Wiel- Swój i obcy – wielokulturowość
kopolan (na podstawie średnio- pruskich nazw własnych od XIII
wiecznych ksiąg sądowych)
do XVI wieku

Joanna Kuć (UwB):
Nazwy własne w komunikacji
społecznej na przykładzie podlaskich źródeł notarialnych z XIX
wieku
Weng Jiatong (Chiny), Suprun
Wasilij Iwanowicz (Wołgograd,
Rosja): Leksem perła w rosyjskiej
onomastyce

Michał Mordań (UwB):
Patronimy (otčestva) w parafii
prawosławnej w Łapach (1898–
1915)

Olena Havryliuk (UJD):
Funkcje imion żeńskich i męskich
w inskrypcjach nagrobnych na
dziewiętnastowiecznych polskich
katolickich cmentarzach Podola

Łukasz Trzeciak (AP Słupsk):
Słowiańskie antroponimy Ormian
lwowskich z XVI-XVII wieku

dyskusja

dyskusja

dyskusja

Agata Rupińska (Ostrawa,
Czechy): "Ale przecież on nie
nazywa się Jawornicki" – autorskie odzwierciedlenie imion
własnych w twórczości czeskich
pisarzy [„Vždyť on se, prosím,
nejmenuje Javornický” – Autorská reflexe vlastních jmen v díle
českých spisovatelů]
Katarzyna Burska (UŁ):
Nazwy własne jako tworzywo
gier językowych w internetowych przekazach reklamowych

dyskusja

11.10-13.00 – obrady w sekcjach

11.3011.50

Sekcja 1 (stacjonarna)
VARIA
Prowadzenie: Dr hab. prof. UAM Magdalena Graf
Iza Matusiak-Kempa (UWM):
Od mikrotekstu do wielkich narracji. Udział
osobowych nazw własnych w tworzeniu
wspólnotowej wizji świata
Beata Afeltowicz (US):
Eponimy z okresu PRL-u

11.5012.10

Małgorzata Magda-Czekaj (PAN):
Archetypiczne nazwy ikon prawosławnych

12.1012.30

Justyna Mika (UR):
Granice inwencji imienniczej w Polsce – w
diachronicznej perspektywie językoznawczej i prawnej
dyskusja

11.1011.30

12.3013.00

14.00-15.00 – obiad
15.00-18.30 – wycieczka
19.00 – uroczysta kolacja (bankiet)

Sekcja 2 (stacjonarna)
TOPONIMIA
Prowadzenie: dr hab. dr Žaneta
Dvořáková
Saule Imanberdiewa (Kazachstan):
Diachronia ojkonimów w obwodzie Żambylskim w Kazachstanie

Sekcja 4 (online)
ANTROPONIMIA
Prowadzenie: dr hab. prof. UJD Agnieszka Klimas
Piotr Złotkowski (UMCS):
Imiennictwo mieszczanek brańskich w
XVII-XVIII wieku

Andrzej Chludziński (Wyd. JASNE),
Krzysztof Kowalski (Muzeum Narodowe
w Szczecinie): Digitalizacja pomorskiego
zasobu toponimicznego Roberta Holstena
z lat 30. XX wieku
Karpecki Łukasz (UW):
Przemiany języka i kultury pogranicza
południowo-wschodniego od XVIII do XXI
wieku utrwalone w imiennictwie mieszkańców wsi (na przykładzie Nowosiółek Dydyńskich w powiecie przemyskim)
Robert Słabczyński (UR):
Symptomy pogranicza – na przykładzie
mikrotoponimii Beskidu Niskiego

Iryna Gołotowa (Ukraina):
Odchylenia językowe w praktyce dokumentowania nazwisk Polaków na Ukrainie na
początku XXI wieku

dyskusja

Sekcja 5 (online)
VARIA
Prowadzenie: prof. dr hab. Irena Mytnik

Larisa Sadova (Баївська ЗОШ І-ІІІ ст):
Specyfika wiejskich imion obwodu wołyńskiego drugiej połowy XIX wieku: wpływ
kalendarza kościelnego na imię dziecka
jako początkowy motyw nominacji

Sergey Goryaev, Julia Krivoschapova
(Uralski Uniwersytet Federalny УРФУ):
Polska w rosyjskiej przestrzeni urbanonimicznej.
Magdalena Baer (UAM):
Nazwy kont firmowych sklepów odzieżowych z krajów byłej Jugosławii i Polski
prowadzących sprzedaż bezpośrednią na
Facebooku
Pavel Skorupa (Wilno, Litwa):
Motywacje nazewnicze i semantyka współczesnych opozycji toponimicznych powiatu
wileńskiego na podstawie przestrzennego
położenia obiektu

Marek Olejnik (UMCS):
Antroponimia mieszczan wąwolnickich z
drugiej połowy XV wieku

Violetta Jaros (UJD):
Eponimy w listach emigracyjnych Joachima
Lelewela do przyjaciół i znajomych

dyskusja

dyskusja

16 października 2021 (sobota)
9.00-11.00 – obrady w sekcjach

9.009.20

Sekcja 1 (stacjonarna)
Prowadzenie:
Dr.h.c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš,
CSc.
Gabriel Rožai (Bańska Bystrzyca, Słowacja): Speleonimiczny obraz świata na
przykładzie speleonimii Rudaw Słowackich [Speleonymický obraz sveta na
príklade speleonymie Slovenského rudohoria]

Sekcja 4 (online)
Prowadzenie:
dr hab. prof. UwB Joanna Kuć
Ewelina Zając (UŁ):
Fluencja werbalna na przykładzie wybranych kategorii nazw własnych - badania
na grupie dzieci 5-letnich

Sekcja 5 (online)
ONOMASTYKA LITERACJA
Prowadzenie:
dr hab. Piotr Złotkowski
Irena Kulik (KUL):
Nazwy własne na podstawie powieści
Zbigniewa Żakiewicza ,,Wilcze łąki”

9.20-9.40

Veronika Štěpánová (Czechy):
Renata Gliwa (UŁ):
Problematyka nazw własnych w bazie Fluencja słowna w zakresie nazw władanych poradni lingwistycznej [Problema- snych w przebiegu choroby Parkinsona
tika vlastních jmen v databázi dotazů
jazykové poradny]

Magdalena Puda-Blokesz (UP):
Nazwy własne o proweniencji antycznej
(grecko-rzymskiej) w polskiej powieści
kryminalnej Marka Krajewskiego

9.4010.00

Olga Kowalczyk (UWr):
Źródła informacji do badań polskoukraińskiej porejonimii kolejowej

Gulnara Bekenowa (Kazachstan):
Systematyzacja terminologii onomastycznej

10.0010.20

10.2010.40

dyskusja

10.30-11.00 – przerwa na kawę

Marcin Raiman (UJ):
Przymiotniki utworzone od brazylijskich
nazw miejscowych w języku Polonii brazylijskiej na podstawie czasopism „Gazeta
Polska w Brazylii” i „Lud”
Ewa Młynarczyk (UP):
Nazwy zakładów rzemieślniczych jako
świadectwo współczesnych przemian
społecznych i kulturowych
dyskusja

Monika Kresa (UW):
Między fikcją a rzeczywistością - nazwy
własne w (nie tylko) literackiej przestrzeni
wielokulturowej Andrzeja Mularczyka
(„Cudownie ocalony”)
dyskusja

11.00-13.00 – obrady plenarne [prowadzenie prof. dr hab. Artur Rejter]
11.00-11.20 – Artur Gałkowski (UŁ): Morfemy pochodzenia włoskiego w strukturach neologicznych markonimów polskich i międzynarodowych
11.20-11.40 – Елена Львовна Березович [Elena Berezowicz Lwowna], Олеся Сурикова [Olesia Surikowa] (Rosja): Nazwy węży w zaklęciach Słowian wschodnich
11.40-12.00 – Kazimierz Ożóg (UR): Nazwy własne w polskich pieśniach religijnych - na styku tradycji religijnych i kultur
12.00-12.20 – Rafał Zarębski (UŁ): Krajobraz onimiczny dawnej Polski i terenów ościennych w wybranych źródłach polsko-francuskich
12.20.12.40 – Katarzyna Skowronek (PAN): Nazwy własne jako symptomy kultury
12.40-13.00 – dyskusja
13.00 – zamknięcie konferencji
14.00 – obiad

Patronat honorowy:

Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Paweł Grata
Prorektor ds. KNH

Prof. dr hab.
Janusz Pasterski
Dyrektor IPiD

Przewodniczący Komitetu
Językoznawstwa PAN
dr hab. prof. PAN Maciej Eder

Prezes Polskiego Towarzystwa
Onomastycznego
dr Wojciech Włoskowicz

Patronat medialny:

Dr Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa
Podkarpackiego

Konrad Fijołek
Prezydent Miasta Rzeszowa

