
Проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 

Българска академия на науките, България, ръководител на Секцията по ономастика 

100 години от рождението на проф. Йордан Заимов – един отдаден на науката родолюбив 

българин 

Резюме: Проф. д.ф.н. Йордан Заимов е роден на 23 април 1921 г. в гр. София. Завършва специалност 

„Славянска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ през 1944 г. Негови учители са едни от най-

блестящите учени за времето си.  Изключителната му езиковедска подготовка (владее осем езика) 

ще бъде основата, върху която ще се градят забележителните успехи на учения в нелеките 

езиковедски дисциплини като етимология, ономастика и история на езика. Неговата научна дейност 

е свързана изцяло с Института за български език при БАН. Ще бъдат представени важни етапи от 

неговия отдаден на науката живот, както и забележителните върхове на неговото многостранно 

творчество.  

Проф. д.ф.н. Уршула Бияк – Институт за полски език, Полска академия на науките, Полша, 

вицепрезидент на Международния комитет по ономастика 

Полски географски имена, образувани от антропоними (в съпоставка с други славянски езици) 

Резюме: Идеята на настоящия текст е да представи спецификата на полските топоними, изведени 

от лични имена, както и да предложи някои насоки, които биха били полезни за текущите и 

бъдещите  изследвания на горепосочената група имена. Ще бъде представена типологията на 

полските топоними (селищни, водни и местни имена), образувани от антропоними, както от 

хронологична, така и от географска гледна точка. Ще бъдат посочени най-често използваните и най-

характерните деантропонимни структурни модели за отделните категории топоними.  Основната 

цел е да бъдат описани най-често използваните антропонимни основи при образуването на полски 

селищни имена, а също така и да се обърне внимание на връзката между честотността на употреба 

на даден антропоним и структурата на образувания от него топоним. Ще бъде направена съпоставка 

между изследваните видове полски деантропонимни топоними и географски имена от други 

славянски езици. При описанието на връзката между дадения антропоним и съответния топоним 

ще бъдат използвани научните методи, познати от етнолингвистиката, като най-подходяща 

теоретична основа при разглеждането на подобен тип топоними. 

Проф. д-р Оливиу Фелекан – Технически университет, Клуж-Напока, Северен университетски 

център, Бая Маре, Румъния, гл. редактор на сп. „Онома“ – орган на Международния комитет по 

ономастика 

Ономастични размишления относно някои елементи от новините в съвременните средства за 

масова комуникация 

Резюме: В наши дни потокът от информация, който идва от средствата за масова комуникация, 

претоварва възприятията ни и трябва да бъдем изключително внимателни, за да не попаднем под 

силното въздействие на негативните новини. Независимо от намеренията, които източниците на 

информация влагат, ние декодираме отделните съобщения през собствени филтри, както и през 

призмата на нашите ономастични познания, защото имената се срещат навсякъде и под различни 

форми – не само в новинарските заглавия, но и в самите текстове. 



Настоящата презентация има за цел да ни запознае със събития, които в по-малка или в по-голяма 

степен са били обект на интерес от страна на медиите. Те, разбира се, са свързани и с науката за 

имената: с официалната топонимия (преименуването на определени европейски държави), с 

неофициалната топонимия (разговорни названия на известни сгради), с антропонимията (товарът 

да носиш името на известна личност), с медицинската ономастика, с имената в спорта и т.н. Трябва 

да отбележим, че и влиянието на политическата коректност върху ономастиката, без значение дали 

стъпва на солидни основи, или на съвременни модни тенденции, става все по-ясноосезаемо.  


