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XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche 
(ICOS), Pisa (Italia), 28.08–4.09.2005 

La sfârşitul lui august şi începutul lui septembrie 2005, la Pisa s-au desfăşurat lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres Internaţional de Onomastică. Prin eforturile susţinute ale unui prestigios 
comitet de organizare, experimentat mai ales prin realizarea întâlnirilor anuale ale societăţii 
Onomastica & Letteratura, a fost posibilă întâlnirea onomaştilor din diverse colţuri ale lumii: SUA, 
Rusia, Franţa, Germania, Spania, Irlanda, Lituania, Croaţia, Bulgaria, România, Malta, doritori să 
intre în contact pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a schimba idei în câmpul atât de actual al 
onomasticii. Date fiind multiplele unghiuri din care poate fi studiat numele propriu, precum şi 
numeroasele interferenţe ale onomasticii cu unele discipline lingvistice, dar şi cu altele auxiliare 
onomasticii, comunicările au fost expuse în şase secţiuni, fiecare având două subsecţii, sub 
conducerea unor specialişti renumiţi: 1. Onomastică şi lingvistică: a) fonologie şi gramatică  
(A. Rosselbastiano, A. Boullón, R. Coates); b. semantică şi etimologie (A. Greule, F. Fanciullo,  
M. Pitz); 2. Onomastică şi societate: a. sisteme onomastice în trecut (A. Cano, A. Demsky,  
P. Videsott); b. sisteme onomastice în prezent (G. Martini, J. Scherr, G. Alhaud); 3. Onomastică 
literară: a) teorie şi metode (K. Hengst, K. van Dalen-Oskam, N. Vasiljeva); b) numele în genurile 
literare (B. Porcelli, D. Krüger, D. De Camilli); 4. Antroponimie: a) antroponimie istorică (E. Brylla, 
N. Francovich Onesti); b) antroponimie etnico-socială (D. Geuenich, R. Caprini, E. Maricchio);  
5. Toponimie: a) microtoponimie (S. Nyström, K. Muhr, W. Haubrichs); b) macrotoponimie  
(L. Cassi, R. M. Kully); 6. Alte nume: a) Nume de obiecte, animale şi instituţii (Rzetelska-Feleszko, 
A. Batinţi, K. Leibring); b) marchionime (A. Lapierre, S. Embleton, B. Leblanc). Se adaugă apoi 
patru secţii speciale: Onomastica şi Didactica (R. L. Pitksinen, E. Baldetti), Onomastica şi 
Informatica (R. Rosselli Del Turco, E. Popa), Onomatica şi Mass-media (J. Udolph, E. Caffarelli) şi 
Terminologie onomastică (R. Šràmek, M. Harvalík). 

Dintre numeroasele comunicări prezentate, vom aminti aici doar trei dintre cele ţinute de 
prestigioşi onomaşti în şedinţa plenară, pentru că în fiecare dintre ele se face o trecere în revistă a 
realizărilor din onomastică: Wilhelm H. Nicolaisen, From Florence 1961 to Pisa 2005: An Onomastic 
Journey; Carlo A. Mastrelli, La ricerca toponomastica nella Romània fra Firenze 1961 e Pisa 2005; 
Bruno Porcelli, Leonardo Terrusi, Gli studi di onomastica letteraria in Italia negli ultimi 25 anni. 

Şi, pentru ca să se ofere o imagine completă a activităţilor din domeniu, s-au organizat şi 
prezentări de cărţi şi reviste, de web sites de onomastică, precum şi o expoziţie de cărţi şi hărţi 
geografice. Întâlnirea onomaştilor a fost posibilă pentru că lucrările congresului s-au desfăşurat sub 
patronatul, dar şi cu sponsorizarea directă a primăriei din Pisa, la care se adaugă Camera di 
Commercio, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università di Pisa, il 
Dipartimento di Linguistica „T. Bolelli”, il Dipartimento di Studi Italianistici, la Facoltà di Lettere e 
Filosofia, la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Pisa. Astfel locuitorii Pisei pot fi mândri că, 
după 44 de ani de la ediţia a VII-a, care a avut loc la Florenţa, au reuşit, pentru o săptămână, să facă 
din oraşul lor centrul mondial al onomasticii. În adunarea generală a asociaţiei onomaştilor s-a ales un 
nou comitet director, al cărui preşedinte este distinsa profesoară Maria Giovanna Arcamone, şi s-a 
decis ca următoarea întâlnire (a XXIII-a) să aibă loc în 2008, la York University din Toronto. 
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