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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „ONOMASTYKA MEDIALNA”
(OLSZTYN, 22–23 X 2015)
Media w coraz wi%kszym stopniu wp•ywaj$ na rzeczywisto#;, wa•ne jest wi%c badanie ka•dego
ich aspektu — równie• sfery nazewniczej. W dniach 22–23 X 2015 r. w Olsztynie odby•a si% ogólnopolska konferencja naukowa „Onomastyka medialna”, zorganizowana przez Instytut Filologii
Polskiej Uniwersytetu Warmi*sko-Mazurskiego w Olsztynie. Reprezentanci kilkunastu o#rodków
naukowych wyg•osili na niej 22 referaty, odnosz$ce si% do onomastyki medialnej w uj%ciu diachronicznym i synchronicznym. Przedmiotem obrad by•a historia kszta•towania si% poszczególnych
kategorii nazw, ich typologia oraz dawne i wspó•czesne tendencje medionimiczne. Rozwa•ania
dotyczy•y nazw zwi$zanych z pras$, radiem, telewizj$ i Internetem. Analizowano zarówno cechy
j%zykowe, jak i t•o spo•eczno-j%zykowe onimów medialnych.
Obrady zainicjowa•a Iwona Anna Ndiaye (Uniwersytet Warmi*sko-Mazurski w Olsztynie),
która skupi•a si% na metaforycznie u•ywanych nazwach w•asnych jako elementach ekspresywno#ci w prasie rosyjskiej. Julia Legomska (Uniwersytet =l$ski) przedstawi•a rozwa•ania na temat
tytu•ów wspó•czesnych czasopism jako werbalno-wizualnych znaków rozpoznawczych ideowych
wspólnot. Mateusz Flont (Uniwersytet Jagiello*ski) zaprezentowa• wyniki bada* zinów polskich,
egzempli+kuj$cych onomastyk% „trzeciego obiegu” (w latach 1978–1989). Udanie po•$czy• medioznawczy i onomastyczny punkt widzenia Zbigniew Anculewicz (Uniwersytet Warmi*sko-Mazurski
w Olsztynie), który przeanalizowa• implikacje i konotacje tytu•ów czasopism „Krytyka” i „Krytyka
Polityczna”.
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Nazwy telewizyjnych programów publicystycznych w latach 2005–2015 sta"y si= przedmiotem
rozwa$a% Ewy Szkudlarek-&miechowicz (Uniwersytet 'ódzki). Podobn* problematyk# podj#"a
Marcelina Ka"asznik (Uniwersytet Wroc"awski), która przedstawi"a referat „Od «Big Brother VIP»
do «Celebrity Splash» — nazwy programów telewizyjnych z udzia"em celebrytów”. Przedmiotem
wyst*pienia Paw"a Swobody (Instytut J#zyka Polskiego PAN w Krakowie) sta"y si# intertekstualne nawi*zania w tytu"ach nowych mediów spo"eczno-politycznych. Monika Cichmi%ska (UWM)
wyg"osi"a referat „Co si# kryje w nag"ówkach prasowych — «Gazeta Wyborcza», kino/telewizja
i teoria amalgamatów poj#ciowych”.
Jedna z sekcji po+wi#cona by"a zagadnieniom onomastycznym wi*$*cym si# z polityk* i obj#"a nast#puj*ce wyst*pienia: „Funkcje nazw w"asnych w publicystycznych tekstach prasowych”
El$biety Bogdanowicz (Uniwersytet w Bia"ymstoku), „Prezes Wszystko-mog# Kaczy%ski.
O nazwach osobowych, paragonach i eponimach w dyskursie politycznym” Iwony Góralczyk
(UWM), „Nazwy w"asne polityków we francuskoj#zycznych mediach elektronicznych jako narz#dzie kreowania +wiata” Anny Kochanowskiej (Uniwersytet Miko"aja Kopernika w Toruniu).
Przedmiotem zainteresowania badaczy nazewnictwa sta"y si# tak$e zagadnienia z zakresu
nowych mediów. Izabela Domaciuk-Czarny (Uniwersytet Marii Curie-Sk"odowskiej w Lublinie)
przedstawi"a efekty analizy nazw w"asnych w tekstach gier komputerowych z gatunku fantasy.
Krzysztof Kaszewski (Uniwersytet Warszawski) zwróci" uwag# na problemy 3eksyjne dotycz*ce
nazw gier komputerowych. Aleksandra Mól (U&) wyg"osi"a referat „Fanpage polonistyczny jako
medioonimiczny fenomen portalu spo"eczno+ciowego Facebook”, a Piotr Z"otkowski (UMCS)
mówi" o „Kszta"towaniu si# nazwisk i ich ewolucji z perspektywy u$ytkowników forów genealogicznych”.
Obecni na konferencji onoma+ci zaj#li si# tak$e innymi typami nazw. Joanna Szcz#k
i Marcelina Ka"asznik (Uniwersytet Wroc"awski) zbada"y onimy medialne w zakresie kulinariów, czerpi*c materia" z programu telewizyjnego „Masterchef”. Podobn* tematyk# podj#"a
Agnieszka Wojcieszek (Uniwersytet Opolski), mówi*c o nazwach w"asnych w kuchni erotycznej.
Iza Matusiak-Kempa (UWM) przedstawi"a rozwa$ania na temat warto+ci hedonistycznych w nickach, a Marcin Kojder (UMCS) i Marcin Koper (Katolicki Uniwersytet Lubelski) przekazali
wiele interesuj*cych hipotez i wniosków na temat przezwisk i przydomków sportowców.
Drugiego dnia obrad g"os zabra"a Alina Naruszewicz-Duchli%ska (UWM), mówi*c o przyk"adach onimicznej kreatywno+ci translatorskiej w tytu"ach 6lmów i seriali. Monika Kresa (Uniwersytet
Warszawski) zaj#"a si# równie$ tematyk* z zakresu j#zykoznawczego uj#cia audiowizualno+ci,
prezentuj*c referat „Same swoje onimy 6lmowe — czyli o nazwach w"asnych w pierwszej cz#+ci trylogii Sylwestra Ch#ci%skiego i Andrzeja Mularczyka”. Ostatnie wyst*pienie w konferencji,
nakre+laj*ce horyzonty metodologiczne medioonomastyki w ramach mediolingwistyki, wyg"osi"
Mariusz Rutkowski (UWM).
Wyst*pieniom konferencyjnym towarzyszy"y ciekawe i warto+ciowe merytorycznie dyskusje, pozwalaj*ce wymieni7 do+wiadczenia badawcze. Olszty%ska konferencja potwierdzi"a, $e
onomastyka medialna jest wa$nym dzia"em bada% nazewnictwa, który przypuszczalnie b#dzie
si# dalej rozwija".
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