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knâzej. Meždinasti!eskie kontakty skvoz’ prizmu antroponimiki”, Moskva, 2013) czy z Wielkiej
Brytanii (G. Redmonds, T. King, D. Hey, „Surnames, DNA, and Family History”, Oxford, 2011).
W•ród siedmiu omówie# czasopism o tematyce onomastycznej jedno jest po"wi$cone 58 numerowi rocznika „Onomastica”.
Numer 37 biuletynu zamykaj% wspomnienia po"wi$cone zmar&ym w$gierskim j$zykoznawcom: Györgowi Dénesowi, Ferencowi Farkasowi i Jen' Janitsekowi, którzy odeszli w ostatnim
czasie. Warto zauwa*y+, *e ten numer pisma, po"wi$cony kwestiom translatorskim, prezentuje
ciekawe zagadnienia i zjawiska.
„Biuletyn Onomastyczny” przedstawia aktualny stan bada# onomastyki w$gierskiej, zarówno
wspó&czesnej, jak i historycznej, niejednokrotnie zwi%zanej ze zmieniaj%cymi si$ granicami historycznymi kraju. Prezentuje tak*e nies&abn%ce zainteresowanie tego typu badaniami w innych krajach.
Grzegorz Bubak
Uniwersytet Jagiello#ski
e-mail: grzegorz.bubak@uj.edu.pl

Folia Onomastica Croatica, red. An/ela Fran!i+, knjiga 23, 2014; knjiga 24, 2015
Poni*ej omówiono zawarto"+ numerów 23 i 24 chorwackiego czasopisma „Folia onomastica
Croatica” (FOC), które ukaza&y si$ w 2014 i 2015 r. Artyku&y i recenzje z omawianych numerów
(a tak*e z poprzednich) oraz zestawienia bibliogra6i onomastycznej z poszczególnych lat dost$pne
s% na centralnym portalu chorwackich czasopism naukowych HR9AK pod adresem http:<<hrcak.
srce.hr<folia-onomastica
Numer 23 otwiera artyku& Jasminki Brali-Mudrov!i+ „Toponimija Gacke doline” (s. 1–20),
w którym autorka w oddzielnych cz$"ciach dokona&a analizy formalnej i znaczeniowej oko&o 500
nazw geogra6cznych (ojkonimów, mikrotoponimów, hydronimów i oronimów) z obszaru miasta
Oto!ac i okolicznych miejscowo"ci, le*%cych w zachodniej cz$"ci Liki. Materia& zebrany przez
autork$ pochodzi z map le"nych i katastralnych. Cz$"+ zasadnicz% pracy poprzedza szkic geogra6czno-historyczny Doliny Gackiej oraz opis jej gwary, nale*%cej do dialektu czakawskiego.
Tekst Ines Carovi+ i Kristiana Novaka, napisany w j$zyku angielskim, pt. „How to publish
research on offensive family nicknames? Some ethical considerations in anthroponomastics”
(s. 21–37), dotyczy rzadko poruszanej kwestii etyki bada# onomastycznych. Nie chodzi tu bynajmniej o problem rzetelno"ci badacza, ale o to, w jaki sposób publikowa+ badania dotycz%ce
kategorii przydomków rodzinnych, które w wiejskich spo&eczno"ciach Chorwacji ci%gle odgrywaj% istotn% rol$. Przydomki te s% przejrzyste semantycznie, odnosz% si$ do jakiej" wyra=nej cechy
b%d= zachowanego w lokalnej pami$ci wydarzenia z *ycia danej rodziny. Niektóre z nich maj%
wyra=nie pejoratywny, a nawet obra=liwy charakter i nie s% u*ywane w bezpo"redniej komunikacji
z cz&onkami rodziny, której dotycz%. Publikacja takich danych mo*e zosta+ uznana za etycznie
niejednoznaczn%. Wychodz%c od tego szczegó&owego zagadnienia, autorzy, pos&uguj%c si$ tak*e ju*
sformu&owanymi wytycznymi w zakresie etyki bada# humanistycznych i spo&ecznych, proponuj%
pi$+ mo*liwych procedur w badaniach antroponomastycznych.
Ankica 9ilaš Šimpraga i Joža Horvat w artykule „Hrvatska zoonimija: imenovanje krava”
(s. 3>–75) zanalizowali pod wzgl$dem formalnym i znaczeniowym nazwy nadawane krowom.
Imiona krów, zdaniem autorów, tworz% najbogatsz% subkategori$ zoonimii pod wzgl$dem baz
motywacyjnych. Materia& badawczy, obejmuj%cy wszystkie regiony wspó&czesnej Chorwacji, po-
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zyskano zarówno z bada! terenowych czy ankiet przeprowadzonych w szko"ach, jak i w wyniku
ekscerpcji z opracowa! dialektologicznych, historycznych i etnogra#cznych. G"ównym celem bada! jest ustalenie najcz$stszych i wykrycie nowych typów motywacyjnych oraz s"owotwórczych
w imionach krów, okre%lenie pochodzenia j$zykowego nazw i sprawdzenie, czy przewa&aj' imiona
rodzime, czy te& obce. Autorzy podkre%laj' tak&e wag$ dokumentacyjnego charakteru opracowania w obliczu przemian gospodarczych, które powoduj' zanik tradycyjnych gospodarstw rolnych,
a w zwi'zku z tym i tradycji nazewniczych.
W artykule „«Ovaj grad zovu još i...» – o antonomazijama za toponime” (s. 77–94) Ana Grgi*
i Davor Nikoli* poruszaj' zagadnienie antonomazji w toponimii, czyli dodatkowych okre%le!
obiektów geogra#cznych powsta"ych na gruncie stylistycznym. Autorzy dokonuj' klasy#kacji motywów wp"ywaj'cych na kszta"t antonomazji, którymi mog' by* w"a%ciwo%ci naturalne, kulturowe
czy te& zwi'zek ze s"ynnymi osobami. Wybór i podkre%lenie jednej z tych cech w antonomazji
mo&e zosta* obja%niony na gruncie hierarchii toposów w argumentacji opisanej przez C. Perelmana
i L. Olbrechtsa-Tyteca. Jak wynika z analizy, najcz$%ciej wyst$puj'cymi toposami w antonomazji
toponimicznej s' toposy wielko%ci (najwi$ksze miasto w jakiej% kulturze, najbogatsze miasto, najwi$kszy wp"yw kulturowy itd.) i jako%ci (wyj'tkowo%*, rzadko%* itd.). Autorzy obrazuj' poszczególne realizacje antonomazji przyk"adami, zarówno lokalnymi, chorwackimi, jak i pochodz'cymi
z innych obszarów j$zykowych, cho* wiele z nich ma charakter mi$dzynarodowy.
W obszernym artykule „Predijalni toponimi na zadarskome podru+ju” (s. 95–142) Dubravka
Ivši* zajmuje si$ wspó"czesnymi toponimami z okolic Zadaru, uznawanymi za kontynuanty rzymskich i wczesnoroma!skich nazw posiad"o%ci ziemskich (praedium), utworzonych od nazwy osobowej ich w"a%ciciela zwykle za pomoc' su#ksu -(i)anus||-(i)ana. S' to nast$puj'ce nazwy: Bibinje,
Bošana, Lukoran, Mrljane, Nevi ane, Pašman, Povljana, Ugljan oraz historyczna Flaveico.
Uwzgl$dnione zosta"y tak&e nazwy, co do których w literaturze przedmiotu jedynie zak"adano takie
pochodzenie. Co istotne, dla wszystkich tych nazw dysponowano jedynie %redniowiecznym i pó/niejszym materia"em /ród"owym. Autorka na jego podstawie, przy zastosowaniu kryteriów j$zykoznawczych, historycznych i archeologicznych, dokonuje szczegó"owej analizy wspomnianych
toponimów, rewiduj'c dotychczasowe pogl'dy na ich temat.
Nazewnictwu ulic i placów miasta Gospi* po%wi$ci" uwag$ Ivica Mataija w artykule „Gospi*ka
hodonimija” (s. 143–158). Cho* pocz'tki miejskiego charakteru Gospicia si$gaj' prze"omu
XVII i XVIII w., to pierwsze hodonimy pojawiaj' si$ tam sporadycznie dopiero w drugiej po"owie XIX w., a systematyczny rozwój nazewnictwa miejskiego nast$puje w XX w. Autor omawia powstanie i zmiany w obr$bie hodonimii Gospicia, które warunkowane by"y zmieniaj'c' si$
rzeczywisto%ci' polityczn' i ideologiczn' — od Austro-W$gier, przez pierwsz' Jugos"awi$, okres
drugiej wojny %wiatowej, socjalistyczn' Jugos"awi$, a& do wybicia si$ Chorwacji na niepodleg"o%*
w latach dziewi$*dziesi'tych i czasy wspó"czesne.
Celem artyku"u „Neslavenski antroponimi na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stolje*a hrvatske pismenosti” (s. 159–184) autorstwa Any Mihajlevi* jest dokumentacja i analiza antroponimów o proweniencji nies"owia!skiej z "aci!skich zabytków epigra#cznych z obszaru pó"nocnej
i %rodkowej Dalmacji oraz po"udniowej Bo%ni, pochodz'cych z pierwszych wieków chorwackiej
tradycji pi%mienniczej. Autorka szczegó"owo bada zebrane nazwy pod wzgl$dem genezy, gra#i
oraz przemian i interferencji j$zykowych. W osobnych grupach przedstawione zosta"y imiona m$skie i &e!skie, nazwy mieszka!ców i etnonimy. Dodatkowo autorka omówi"a te& tytu"y (nazwy
godno%ci) i skróty, które pojawiaj' si$ w zebranym korpusie.
Maja Opaši* w tek%cie „Biblijski onimi u hrvatskome jeziku” (s. 185–208) podj$"a si$ zbadania u&ycia, roli i statusu nazw biblijnych w j$zyku chorwackim. Materia" badawczy, zaczerpni$ty
z chorwackich s"owników ogólnych i frazeologicznych, zosta" zwery#kowany na podstawie trzech
chorwackich korpusów oraz przy u&yciu wyszukiwarki Google. Autorka bada hipotez$, wed"ug
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której wi•kszo•• onimów biblijnych stanowi• elementy sk•adowe zwi•zków frazeologicznych
uznawanych za biblizmy, co w du!ej mierze znalaz•o potwierdzenie w analizie. Pojedyncze onimy
biblijne mog• te! ulega• apelatywizacji lub terminologizacji.
Przedmiotem swoich rozwa!a" w niezwykle ciekawym artykule „Imena i prezimena splitskih
nahoda u 19. stolje•u” (s. 209–241) Andrea Rogoši• i Antonia Luketin Al#revi• uczyni•y imiona i nazwiska dzieci porzuconych, odnotowane w latach 1858–1893 w „Ksi•dze sierot” („Knjiga
nahoda”), przechowywanej w archiwum miasta Splitu. Autorki dokona•y wszechstronnej i bardzo
szczegó•owej analizy procesu nadawania imion i nazwisk w splickim sieroci"cu, poprzedzaj•c
j• opisem ówczesnej sytuacji spo•ecznej i zjawiska porzucania dzieci. Omawiane antroponimy,
w przewa!aj•cej mierze sztuczne, wskazuj• na zró!nicowany, ale systematyczny sposób ich tworzenia w zakresie fonologii, semantyki i s•owotwórstwa. Autorki wskaza•y zarówno na zjawiska
#zyczne, psychiczne i kulturowe motywuj•ce omawiane onimy, jak i na „wewn•trzrejestrowe”
czynniki wp•ywaj•ce na ich form•. Liczne dane zamieszczone w „Ksi•dze sierot” pozwoli•y tak!e
na wyci•gni•cie pewnych wniosków o charakterze socjolingwistycznym.
Tekst Domagoja Vidovicia „Toponimija zapadnoga dijela Popova” (s. 243–265) to kolejna
z licznych prac tego autora po•wi•cona nazewnictwu geogra#cznemu regionu Popovo w po•udniowej cz••ci Bo•ni i Hercegowiny, tu! przy granicy z Chorwacj• (nieopodal Dubrownika). Zasadnicz•
cz••• omawianego artyku•u stanowi analiza semantyczno-motywacyjna oko•o 330 toponimów
z zachodniej cz••ci Popova (obejmuj•cej dwie stale zasiedlone wsi — Dobri Do i Turkovi•i oraz
obszary dawnych miejscowo•ci, które w ró!nych okoliczno•ciach uleg•y wyludnieniu), zgromadzonych w ramach bada" terenowych. Autor daje tak!e przegl•d informacji z zakresu antroponimii,
geogra#i, osadnictwa i migracji, które stanowi• niezwykle istotne t•o rozwa!a" toponomastycznych
dotycz•cych omawianego terenu.
Marija Znika i Maja Znika s• autorkami ostatniego artyku•u w przedstawianym numerze FOC —
„Neke zamjedbe uz sintaksu imena” (s. 267–276). Badaczki skupi•y si• w nim na w•a•ciwo•ciach
sk•adniowych nazw w•asnych, w szczególno•ci za• uwag• po•wi•ci•y zagadnieniu roli atrybutów
w nazwach wielocz•onowych oraz ich stosunku sk•adniowego do elementu onimicznego (jednowyrazowego toponimu lub antroponimu) takich jednostek nieci•g•ych, a tak!e ich pozycji w szyku.
W omawianym numerze FOC pomieszczono tak!e dwie obszerne recenzje. Pierwsza z nich, napisana przez Jož• Horvata (s. 277–286), dotyczy najnowszej ksi•!ki autorstwa Domagoja Vidovicia
„Zažapska onomastika”, po•wi•conej antroponimii i toponimii chorwackiej gminy Zažablje w •upanii dubrownicko-neretwia!skiej w po"udniowej Dalmacji. Druga, sporz•dzona przez wspomnianego ju• D. Vidovicia (s. 287–292), omawia kolejn# (siódm#) monogra$• w serii „Onomastica
Adriatica”, dotycz#c# archipelagu Kornati — „Toponimija kornatskog oto%ja”, przygotowan# pod
red. V. Skra%i&. Ksi#•ka ta, wraz z monogra$# wyspy Pag, oraz pozosta"e pozycje z tej serii zosta"y
omówione równie• w czasopi•mie „Onomastica” (LVII, 2013, i LVIX, 2015). W dziale omówie!
i recenzji znalaz"o si• tak•e krótkie sprawozdanie Dubravki Ivši& z konferencji VIII. Skokovi etimološko-onomasti%ki susreti, która odby"a si• w pa'dzierniku 2014 r. w Zadarze (s. 293).
Ostatnim tekstem w numerze 23 FOC jest wspomnienie o zmar"ym w 2014 r. profesorze Petarze
Šimunoviciu — wybitnym chorwackim onoma•cie, dialektologu i leksykogra$e, wieloletnim redaktorze naczelnym czasopisma „Folia Onomastica Croatica”. Autork# tekstu jest Ankica *ilaš
Šimpraga (s. 295–300).
Omawiany numer czasopisma wie!czy zestawiona przez Branimira Brglesa, Jož• Horvata
i Ines Vir% bibliogra$a onomastyczna za rok 2013, licz#ca ponad 100 pozycji (s. 301–325).
Numer 24 FOC otwiera tekst Ankicy *ilaš Šimpragi „Prilog prou%avanju odraza sveta%kog imena
Stjepan u hrvatskoj antroponimiji” (s. 1–22), w którym autorka zajmuje si• szczegó"owo re+eksami chrze•cija!skiego imienia Stjepan (< gr. Stéphanos) w antroponimii chorwackiej. Autorka
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daje przegl•d po•wiadcze• tego imienia od najdawniejszych dokumentów pisanych, a tak!e dystrybucji przestrzennej poszczególnych re"eksów na obszarze dawnej i wspó#czesnej Chorwacji
(z uwzgl$dnieniem przynale!no•ci dialektalnej), obrazuj•c ich ogromne zró!nicowanie formalne
zarówno w planie diachronicznym, jak i synchronicznym. Informacje te zosta#y te! skonfrontowane z danymi z pozosta#ego obszaru po#udniowej S#owia•szczyzny, co pozwoli#o autorce na zwery%kowanie potocznego przekonania o ugruntowanej przynale!no•ci narodowej poszczególnych
form (np. Stjepan odbierany jest jako forma typowo chorwacka, Stevan za• — jako serbska).
W artykule „Dvostruka prezimena – sa spojnicom i/ili bez nje” (s. 23–42) Maja Glušac skupi#a si$
na kwestiach poprawno•ciowych dotycz•cych zapisu podwójnych nazwisk. Autorka najpierw przedstawia genez$ i czas powstawania dwucz#onowych nazwisk, nast$pnie przechodzi do ich opisu z punktu widzenia ortogra%i (zapis z #•cznikiem czy bez?), morfologii (problemy z odmian• dwucz#onowych
nazwisk, wynikaj•ce równie! z kwestii ortogra%cznych) i przepisów prawnych. W dalszym ci•gu,
bazuj•c na korpusie tekstów z trzech najwi$kszych chorwackich dzienników, autorka dokonuje analizy statystycznej sposobów zapisu nazwisk czterech chorwackich polityczek, z których dwie o%cjalnie
u!ywaj• zapisu z #•cznikiem, a dwie — bez. Poza tabelarycznym zestawieniem i podsumowaniem
wyników analizy M. Glušac zwraca tak!e uwag$ na stosowanie form eliptycznych w tekstach, a tak!e
b#$dów ortogra%cznych czy polegaj•cych na zmianie szyku cz#onów nazwiska.
Kolejny tekst w numerze stanowi artyku# Dubravki Ivši& „Predslavenski hidronimi na podru'ju
Republike Hrvatske koji nisu posvjedo'eni u anti'kim vrelima” (s. 43–71), w którym autorka podj$#a si$ szczegó#owej analizy nazw dziewi$ciu rzek z obszaru wspó#czesnej Chorwacji, które w literaturze uznawane s• za przeds#owia•skie, nie s• jednak po•wiadczone w staro!ytnych *ród#ach.
Dotyczy to nast$puj•cych nazw: Bednja, Cetina, Korana, Krapina, Lonja, Mura, Odra, Pakra, Una.
Autorka do ka!dej z nich zgromadzi#a obszern• dokumentacj$ *ród#ow• (do XIV w.) i na tej podstawie dokona#a analizy etymologicznej, maj•cej na celu wery%kacj$ hipotezy o ich przeds#owia•skiej
genezie. Ta cz$•& zasadnicza zosta#a poprzedzona obszernym wst$pem, w którym D. Ivši& nakre•li#a metody rekonstrukcji i klasy%kacji chronologicznej toponimów, a tak!e omówi#a hydronimy
odnotowane w *ród#ach antycznych oraz przedstawi#a w#a•ciwo•ci geogra%czne poszczególnych
rzek, istotne przy interpretacji j$zykowej ich nazw.
Zwi$z#y artyku# rosyjskiego onomasty Maksima A. Jujukina „Ob odnom toponime v «Slove
o polku Igoreve»” (+0 56859 ;5<58=9> @ „BE5@> 5 <5EFL NQ5U>@>”, s. 73–7Y) po•wi$cony jest
w ca#o•ci toponimowi Dudutki (!"#"$%&), który pojawia si$ raz w tek•cie dwunastowiecznego
zabytku staroruskiego „S#owo o wyprawie Igora” (te! „S#owo o pu#ku Igora”). Pomimo efemerycznego charakteru nazwy jej etymologia by#a przedmiotem docieka• wielu badaczy (m.in.
R. Jakobsona). Autor, dokonuj•c ich krytycznej rewizji, przedstawia, opieraj•c si$ na materiale porównawczym z pozosta#ych obszarów s#owia•skich, w#asn• etymologi$ nazwy, wi•!•c j• z niepo•wiadczon• deminutywn• nazw• osobow• [Dudut'k', z suf. -'k- (\ [Duduta \ Duda : ps#. [duda
] suf. [-•t-) w formie pluralnej.
Kolejna praca zamieszczona w numerze — artyku# Ante Juricia „Lon(a — primjer speci%'ne toponimijske tvorbe” (s. 77–^2) — równie! po•wi$cona jest jednej nazwie, odnosz•cej si$ do przyl•dka
na wyspie _avsa, ale uwagi dotycz•ce jej w#a•ciwo•ci s• punktem wyj•cia do wypracowania nowego
obja•nienia etymologicznego ca#ej grupy nazw, maj•cej wed#ug autora wspóln• podstaw$ (chodzi
o nazwy nawi•zuj•ce do kon%guracji terenu na wschodnioadriatyckich wyspach, takie jak: Lon(ari),
Lan*in, Lan*ini), Lon(ina i inne). Dotychczas przyjmowano za#o!enie P. Skoka, jakoby nazwa ta
mia#a wywodzi& si$ od #ac. lancea `w#ócznia, dzida’. A. Juri&, bazuj•c na wszechstronnej analizie znaczeniowej, s#owotwórczej, fonologicznej, leksykologicznej oraz geogra%cznej (przy wykorzystaniu
metody z zakresu lingwistyki kognitywnej), uznaje natomiast nazw$ Lon(a za utworzon• za pomoc•
s#owia•skiego su%ksu [-ja i nie wyklucza przy tym pochodzenia od wspomnianego #aci•skiego leksemu, ale te! w#•cza do potencjalnych podstaw chorwacki wyraz lonac `garnek’, wskazuj•c na liczne
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paralele — w adriatyckiej nesonimii wiele nazw stanowi metafor! poj!ciow• #wyspa — naczynie
kuchenne’.
Artyku• „Pogled u toponimiju sela Hrasno u isto%noj Hercegovini” (s. 93–123) Domagoja
Vidovicia stanowi kolejn• z cyklu prac tego autora po&wi!conych toponimii wschodniej
Hercegowiny. Tym razem autor podda• obszernej analizie motywacyjnej i s•owotwórczej 60 ojkonimów i 450 nazw terenowych z obszaru wsi Hrasno, które zosta•y zebrane w ramach bada' terenowych. D. Vidovi* zwraca uwag! na wyst!powanie tu nietypowych (tak+e dla innych obszarów)
hydronimów o charakterze opisowym: •e se voda splijeva i Pomozi Bog. Cz!&* zasadnicz• pracy
poprzedzaj• rozdzia•y wst!pne, w których autor przybli+a zagadnienia historyczne, dialektologiczne i demogra-czne dotycz•ce wsi Hrasno.
Ostatni artyku• stanowi praca Sanji Vuli* „O hrvatskim pu%kim imenima spomendana sv. Ma/
tije, apostola, i sv. Mateja, apostola i evan7elista, s etnoonomasti%koga aspekta” (s. 125–141).
Autorka bada w nim ludowe nazwy dni &w. Macieja aposto•a (sveti Matija) i &w. Mateusza aposto•a
i ewangelisty (sveti Matej), wyst!puj•ce w gwarach trzech chorwackich dialektów: czakawskiego,
kajkawskiego, sztokawskiego, tak+e tych u+ywanych przez diaspor! chorwack• (m.in. w Austrii,
Bo&ni i Hercegowinie, na W!grzech). Materia• analizowany w pracy zosta• wyekscerpowany z historycznych i wspó•czesnych 8róde• pi&mienniczych oraz zgromadzony w ramach bada' terenowych, prowadzonych w latach 1990–2013. Poza samymi nazwami &wi•t S. Vuli* zajmuje si! w artykule frazeologizmami gwarowymi, w których zosta•y u+yte.
W numerze 24 czasopisma FOC zamieszczono tak+e cztery recenzje najnowszych pozycji
z zakresu chorwackiej onomastyki. Pierwsza z nich, autorstwa Branimira Brglesa, dotyczy ksi•+ki
Vitomira i Juraja Belajów „Sveti trokuti. Topogra-ja hrvatske mitologie” (Zagreb 2014, 4;4 s.<
s. 143–14=), po&wi!conej koncepcji m i t u w p r z e s t r z e n i i analizie jej realizacji w chorwackiej toponimii i topogra-i. W kolejnej recenzji An7ela Fran%i* (s. 14;–152) omawia przygotowany
i opatrzony pos•owiem przez Marka Samardžij! zbiór prac chorwackiego slawisty czeskiego pochodzenia Antuna Šim%íka (1;93–19=0), zatytu•owany „Jezi%ne bilješke”, skupiaj•c si! g•ównie na
pracach onomastycznych. Trzecia z recenzji, napisana przez Dubravk! Ivši* (s. 153–15=), dotyczy
ksi•+ki Mariny Marasovi*/Alujevi* i Katariny Lozi* Knezovi* „Toponimija otoka Šolte”, b!d•cej
monogra-• toponomastyczn• &rodkowodalmaty'skiej wyspy Šolta. Ostatni• pozycj•, recenzowan•
przez Ivan! Kurtovi* Budj! (s. 15;–165), jest praca Domagoja Vidovicia „Metkovski prezimenski mozaik”, która stanowi zbiór artyku•ów po&wi!conych nazwiskom z okolic miasta Metkovi*
w po•udniowej Chorwacji przy granicy z Hercegowin•, publikowanych przez autora na •amach
lokalnych czasopism w latach 200;–2013.
Numer 24 FOC tradycyjnie zawiera tak+e bie+•c• bibliogra-! onomastyczn• (za rok 2014), zestawion• przez Branimira Brglesa, Jož! Horvata i Ines Vir%, która obejmuje 9= pozycji (s. 16=–195).
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Rosyjskie czasopismo onomastyczne „Voprosy Onomastiki” ukazuje si! ju+ ponad 10 lat.
Pe•notekstowe wersje pó•rocznika od pierwszego numeru z 2004 r., a+ do 1; i 19 z 2015 r.
udost!pnione s• na stronie internetowej http:>>onomastics.ru.

