
 

 

Zaproszenie  

na Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Onomastów  

organizowane przez Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO  

i Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego 

pt. Nazwy własne jako zasób języka i kultury 

 

Termin i miejsce konferencji  

19.05.20231 

Wydział Filologiczny UŁ  

ul. Pomorska 171/173  

Łódź  

sympozjum w trybie stacjonarnym 

 

Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Onomastów ma stanowić okazję do naukowej dyskusji 

związanej z subdyscypliną językoznawstwa, jaką jest onomastyka. Wydarzenie jest 

adresowane do wszystkich studentów I-II stopnia, doktorantów, młodych naukowców, 

którzy w swoich badaniach zajmują się nazwami własnymi.  

Zdobycze polskiej onomastyki są niepodważalne i bardzo cenione na arenie międzynarodowej. 

Wielu wybitnych językoznawców i literaturoznawców od lat bada nazewnictwo własne i może 

pochwalić się imponującymi dokonaniami w zakresie onomastyki. W obliczu dynamicznie 

zachodzących zmian, nie tylko w języku, ale i w szeroko pojętej sferze kulturowej, nomina 

propria wkraczają w coraz szersze kręgi referencjalne i użycia, dyskutowany jest ich faktyczny 

status językowy (często na pograniczu proprialności i apelatywności), analizowana struktura 

formalna i pragmatyczna, podejmowana jest próba przyporządkowania do danej klasy 

onimicznej. Organizatorzy Sympozjum Młodych Onomastów zachęcają do spojrzenia na 

najnowsze, i nie tylko, zjawiska językowe adeptów onomastyki, którzy w trakcie zjazdu będą 

mogli wymienić swoje naukowe spostrzeżenia także z bardziej doświadczonymi badaczami 

w obszarze studiów nad nazwami własnymi. 

Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w wydarzeniu wszystkich (studentów I-II stopnia, 

doktorantów, młodych naukowców), którzy zajmują się badaniami onomastycznymi lub 

 
1 Przy większej liczbie zgłoszeń będzie rozważane wydłużenie spotkania o 1 dzień. 

 



chcieliby zadebiutować w tym obszarze nauki, również w kontekście interdyscyplinarnym. 

Mamy nadzieję, że wydarzenie przyczyni się do poszerzenia nowych perspektyw badawczych 

i będzie sprzyjać krzewieniu dyskursu onomastycznego wśród młodszych naukowców 

i adeptów nauki – językoznawców, literaturoznawców, ale też przedstawicieli innych 

dyscyplin (np. n. o kulturze i religii, komunikacji i mediach, socjologii, ekonomii/marketingu).  

Zachęcamy do dyskusji w następujących zakresach badawczych: 

- antroponomastyka (nazewnictwo osobowe); 

- toponomastyka (nazewnictwo miejscowe/geograficzne); 

- chrematonomastyka (nazewnictwo cywilizacyjne); 

- urbanoonomastyka (nazewnictwo miejskie);  

- zoonomastyka (nazewnictwo indywidualizujące zwierzęta); 

- onomastyka literacka/stylistyczna (nazewnictwo w tekstach literackich i innych 

tekstach kultury); 

- inne (onomastyczne i powiązane z onomastyką). 

 

Czas trwania wystąpienia  

do 20 min.  

Język konferencji  

polski  

 

Publikacja  

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w postaci tomu monograficznego (i/lub 

specjalnego numeru punktowanego czasopisma naukowego) złożona z tekstów, które 

otrzymają pozytywne recenzje. 

 

Ważne informacje 

Organizatorzy konferencji  

SKN Italianistów UŁ ItaliAMO  

Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego  

Komitet organizacyjny  

Kierownictwo  

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski 

dr Justyna Groblińska  

Sekretarze  

Zuzanna Kolbus 

Marta Kania   



 

 

 

 

Komitet Naukowy  

dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki) 

prof. dr hab. Rafał Zarębski (Uniwersytet Łódzki) 

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku) 

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie) 

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

dr hab. prof. IJP PAN Urszula Bijak (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie) 

dr hab. prof. UMCS Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski) 

dr hab. prof. UAM Magdalena Graf (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

dr hab. prof. UO Danuta Lech-Kirstein (Uniwersytet Opolski) 

dr hab. Patryk Borowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

dr hab. Marcin Kojder (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

dr Justyna Groblińska (Uniwersytet Łódzki) 

dr Joanna Ozimska (Uniwersytet Łódzki) 

dr Katarzyna Burska (Uniwersytet Łódzki) 

dr Bartłomiej Cieśla (Uniwersytet Łódzki) 

dr Beata Afeltowicz (Uniwersytet Szczeciński) 

dr Wojciech Włoskowicz (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie) 

dr Piotr Tomasik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

 

 

 

 

 



Zgłoszenia  

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Termin nadsyłania zgłoszeń  

7.04.2023 (decyzja Komitetu Naukowego o przyjęciu zgłoszenia – do 19.04.2023)  

Dane w zgłoszeniu  

imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej, 

nr telefonu, informacje na temat planowanego wystąpienia (tytuł i abstrakt na ok. 200 słów)  

Sposób zgłoszenia  

Za pomocą załączonego formularza przesłanego na adres e-mail: 

mlodzi.onomasci@filologia.uni.lodz.pl 

Dodatkowe informacje  

W szczególnych przypadkach możliwy jest udział w trybie zdalnym po uprzednim uzyskaniu 

zgody od Organizatorów. 

 

 

Kontakt  

Adres  

Zakład Italianistyki IR UŁ ul. Pomorska 171/173 90-236 Łódź  

 

E-mail  

mlodzi.onomasci@filologia.uni.lodz.pl 

  

Dodatkowe informacje  

Zakład Italianistyki UŁ  

www.italianistyka.uni.lodz.pl 

Instytut Romanistyki UŁ 

www.romanistyka.uni.lodz.pl 

Fanpage SKN ItaliAMO: https://www.facebook.com/SKN.ItaliAMO 

Profil SKN ItaliAMO na Instagramie: @italiamo_ul  

http://www.romanistyka.uni.lodz.pl/

