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AL XV-LEA CONGRESJNTERNATIONAL . 
DE ŞTIINŢE ONOMASTICE (Leipzig, 13-17 august 1984) 

In perioada 13 . J7 august 1984 a avut loc la Leipzig cel de al Xv-lea Congres interna- 
ţional de ştiinţe onomastice, organizat de Unlversltatca "Karl-Marx" (sub prot.cctoratut direct 
al prof. dr. h. c. Hans-J'oachtrn Bohrnc, ministrul pentru învăţămîntul Superior şi de Spcciall- 
tate din 11. D. G., şi al prof. 'dr. se. dr. h.c. Lothar Rathmann , recl.oru l Universităţii din Leipzig), 
sub patrcuajul Comltetulut-Internattonal de Ştiinţe Onomastice (CISO) şi de comun acord eu 
Centrul Internaţional de Ştiinţe Onomastice de la Louvain. 

Comitetul de organizare a fost format din: prof. dr , Karel RoeJ3ndts, secretarul general 
al Comitetului Internaţional de Ştiinţe Onomastice, prof. dr. se. Ernst Eich ler, preşedintele celui 
deal XV-lea Congres internaţional de ştiinţe onomastice, prof. dr. se. WoJfgang Ftetscher, prof. 
dr. se. Karlhclnz Hengst , prof , dr , se. lIans Walt.her, vicepreşedinţi ai Congresului, pror. dr. se. 
Werner Bahner, preşedintele Academiei Saxone de Şt.iinte din Leipzig, ţ;l·of. dr. se. .Han s Ptatzza , 
prorector pentru ştiinţele sociale al Unlversltătli "Karl-Marx", şi din 14 momhr L'reprezen ttnd 
diverse academ ll şi centre universltare din H. D. G. : prof. dr. se. Klaus Bochrnann , pror. cir. se. 
Hosemane Glăser, d r. Eike Gringmuth-Dallmer, prof. dr. se. Rudo1f GroBe,prof. dr. se. Karl 
Gutschmidt., prof. dr. se. Horst Nnurnann , pro t. cir. se. Albrecht Neubertvdlpl.vLehrer Lotha r 
Kra semann , dr , F.lke SaH,dr. Gerhatd Schllmpert, cir. .Iohnnnes Schulthets, <Il'. Ekkehard 
Schulz , doz , dr. se. WaIter Wenzel şi dr , se. Teodolius Witkkowskt. 

AI XV-lea Congres internaţional de ştiinţe onomastice, consacrat temei generale Numele 
proprii în limbă şi societale, a inceput luni, 13 august 1984, printr-o şedlnţ.ă festivă, la care au 
luat euvlntul prof. dr. se. 13rnst Eiehler, prof. dr. Karel Hoelandts, proLdr. h. c. Ian;;-.JoIc<:llilJl 
B6hme şi prof. dr. se., cir. h.c. Lothar Rathmaun. A urmat apoi, în cadrul aceleiaşi şedinţe., 
expunerea profesorului Ernst Eichler, intitulată Dic Namenfol'scllUng in derDDR Enlwicklung 
und Stand. t 

Programul Congresului a cuprins conferinţe, expuneri, comullicărI şi mese rotunde. 
Cele şapte eonferln!.e, susţinute în şedinţe plcnare, au abordat probleme generale şi au 

pu.s In discuţie, In primul rînd, aspecte teoretice legate de ştiinţele onomastll:e : 1. W. Fleiseher 
(Leipzig), Der Eigennaihe als sekundăre Bcncr1Jlung ; 2. Th. Andcrsson (Uppsala), RekoIlsfruk- 
!ion in de!' Onol1laslik; 3. A. V. Superanskaja (Moscova), Imja sobslvenI1oe - v jazykc i/i r> 
ob('est1Je '1 ; ·1. VV. H. F. Nicolaiscn (Binghamton), Socio-oJ1omastics; 5. F Debus (Kiel), Xllr 
Pragmatik L'on Namengebung tind Namengebrauch in 111lserer Zeii; 6. R. Sramek (Brno), Die 
]{alegoI'ie des Allgemeinen iiI der Namen[orsclmI1g; 7. M. Hornung (Viena), l'oJ!oI1!Jmische 
Schichlcn in der Oslalpenliinder;n. 

Expullerile şi comunkările, circa 300, an fost prezentate şI discutate de reprezentanţi 
din 3:1 de ţ!Iri, în cele 7 secţjj care au fUllcţion!\lt : 1. Teoria, mclodo/agia şi istoria ollol1laslicii ; 
2. Diferenţierea sociolin[Jvistică a !lumelol' proprii şi pra[lmatica n urnelor; 3. Numele proprii şi 
istoria limbii; 4. Numele proprii şi con/ac/ul lingvistic; 5. Numele proprii Şi ştiinţele SOciale 
nonlillfJf)islice (arheologie, !Jeografie, istorie, dcmo[lI'aj'ie); 6. Numele proprii În operele literare; 
7. Nwncle proprii in cartograf'ie şi În comunicarea internaţională. 

ln primele patru se.cţil au fostdezbătute cele mai diverse fapte de toponimie şi antropo- 
nimic, chestiuni majore de teorie şi metodologie, dar şi amănunte interesante legale de speci- 
ficul regiunilor de contaet lingvistic sau caracteristice unor anumite ţări: specificitatea şi s!ruc- 
hira l1umelor proprii, problematica sensului,aspec.tele comunleative i pragmatice ale numelui, 
uUliz::ll'ca diferenţială a acestuia In diverse tipuri şi situaţii ale comunicării (variarrtl.), forme fami- 
liare sau afective, perifraze etc.), numele propriu şi formele de existenţă In limbă (dialecte, limbă 
familiară, limhă literară), profilul ideologic şi pozitia pe care o are în publicistica comercială, 
trecerea numelui propriu dintr-o limbă tn alta, metodele specifice cercetării fenomenului şi starea 
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adualii Il comunlcaţlc! internaţionale. De asemenea, o atenţ1edeos(blt1\ s-a acordat evoluţiei 
OHOP1:l11tÎ'cli, sarclullor el actuale. raporturilor dintre aceasta şi alte dtsclptlne Hllgvlst.lr.e,diIe- 

soclollngvlsttce şi geografice a danoiutnattat, problemelor Iexlcografle] onomasttce , 
Ultimele trei sectti, cu un caracter mai specla l, au analizat probleme prtvtnd : evoluţia 

numirilor tu funcţie de Istoria formaţiilor sociale (numele propriu şi istoria soctală, istorl:t PIJPU- 
geografice şi politica (nume de ţări, de state etc.), dezvoltarea oraşelor şi mlcro- 

şi antroponlmla urbană, gcografia istnrică , istoria agrară şi rntecotopontmta rnrată. 
genealogia, numele de familie şi supranumele. istoria civllizaţicl. şi numele 

de ea, numele propr ll şi ştiinţele istorice auxillare, aportul speejfic al onornasttctt 
în ,;tuditil operdor literare, raportul dintre onomastica literară, stilistic,') teoria textului, 
lln;n"le propriu şi structura textului (lntrebuluţaroa altcrnattvă a prenumelor numelor de famI- 
Iic. abrevierea numelor, pertîrazele şi variantele lor), creaţia arttstică i utilizarea mllne!o!' 

(aJe.gere[l numelor, crearea acestora stcapncluuea lor de a caracteriza personajele), repro- 
numelor proprii In materialul cartogratic, rolul exonimelor şi pQslbilităţile lor de reducere, 

sar cinile rezultatele normallzării nat.ionalc vsl Int.ernat.ionale a numelor gcograflce etc, etc. 
La toale acestea se adaugă şi temele Llhordate in cadrul celor tre i .. JllCSC roitnide ; pe subiecte 
1. Probleinc all reconstructiei în onomastică ; 2. tuusmostică şi arheologie ; \, Otunnasiică .- 

istoric tocai« .- scoalu, 
ţara noastră. au participat la acest. congres cadre didactice universil:u'e şi cercetător! 

ştJiinţifieidin Cluj-Napoca, Timişoara, laşi şi Bucureşti, care an prezentat comurricărtlc : Les luţpo- 
coristiqw.'s slancs , struclure, [oiiction, oricine (Ioan Pătrut), Fomtliennamen, Uuerucmen sowie 
Orl.,- unsi FlufIul/Iwnim untcreri Tritnaneta! (Rot.ettat ), clic aus Hupokorisfika nu'slonden sind 
(Vasile FrfrţHlt), Le suffîxe -înţ, dans la lopOllumie ]"()UI1WÎne (Vioriea Gokn); 1,(1 s{rUClf1re des 
JlOiHS. de vi/lai/es da B(wat (Hodica Sufleţel), :)urIloIlls fi sobriqllels pr0l1CIl11S de prel10mS (Ion 
Nuţll), OnOIlHlsfiqne [le/o-dace, Noms des cbl'eliens daco-romaills du IV' sacII' (1. !mlcscu). 

La şedJnţa de hH'l\Îelere, care a avut loc vineri, 17 august 1\)84, ali rostitalocnţiuni 
dîn LelJ! l:elni de al X V-lea Congres, secretarul gencral al CISO şî ai !\(;l!Jlell1icl 
de (lin R D. (;, şi ai UJJiv(rsităţii "Karl-Marx" din Leipzig, Cu acesl ,s·a Eu;ui un 

ec.lor cinci 7jle, s-a seos 1neviden(ă valoarea eomunicărilor susţinute, ,-it stabilit ca rezul- 
tatele ace,tei Îlltlll1iri inte:rnai.oua!e Si'\ fie valoriJlcate, prin publicarea lor intr-un volum şÎs-a 
holfult .ca viitorul,)ongres, eel de al XVI-lea, să aibli loc, in Hl87, la Quebec. 

'\lanifestare ştiinţifică de mare prestigiu, cel de al XV-lea Corl.gres internaţimmî de 
onomastice S-ll lJucmat de o organizare ireprosltbilă şide condiţjj ('"lle mI 
schimbul util de inforntaţ.ii şi opinii şi a LI facilitat stabilirea unor relaţii eate trelmle 
Sfl c;,;iste . Intre spedalişlii u\Ic1 ştiin\.e In evident progres. Caraderul de al 
tematica val!tîi care u. fosLabordată, l1enulllărat{le idei originale, susţinute el! !.nateriale mare 
probiLate ştiinţjfidi, discuţiile interesante purtate la sf!rşitul fieci\rci toale acer;tca au 
sco ineViden1Jl importanţa studierii topollirnici şi antroponimiei, făcut de cer- 
';etărilc OlJO mnsticepe plan internaţionaL 

Ion 
Cmtrul de Lin{JoisUctl, Istvrie şi Folclor, 

laşi, Gir. Godresc!!, nr. :1 



AL III-LEA SIMPOZION ATIONAL DE DIAI,ECTOLOGIE 

In 1 !lRO lingviştii clujenl au organizat un prhnSlmpoztou naţional de dJnlcetologle şi au 
propus ea astfel de manifestări şliinţiiîce. să aihă loc din doi în doi ani. Lucrăr lle prezentate 
la acest simpozion au fost publicate în Motrrtale şi cercetări dia/ce/ale, II, Cluj-Napoca, 198:3. 

in 1982 a rost organizat afLl-Iea Simpozion, de către lingvitii tlrrusorcni. cnmunlcărtle 
tinute fiind publicate in HlR4 de Universitatea din Timişoara şi Filiala Timişoara a Societăţi! 
de Ştiin'(c Filologice, într-un volum intitulat Studii de Iriolectoloqic, 

în zilele ele 5 şi G octombrie 198·1 s-a ţinut, la Iaşi, cel de al l l l-Iea Simpozion, incit 111'11 
putea vorht deja de un inceput de tradiţie in aceas1rl privinţă. Se şti(" aşadar, de pe acum. că 
dialectoJogii se VOI' tntrunl în HJ8G spre a face un nou schimb de idei şi a eontrlbu.t, astfel, la (> 
mai profundă cercetare a gralurilor populare şi, totodată, la o !Ilai str!nsă legătură între acti- 
vitatea didactlcă şi cea de cercetare ştiinţifică. 

Cum este şi firesc, de la un simpozion la al tul făcut progrese In ceea ce priveşte parti- 
ciparea cu eotnunicări şi varietatea teme!or abordate. 1 D80 au fost lnscr ise 28 de comunicărl, 
doi aui mai tirziu 70 iar la recentul simpozion 89 de cnmuntcărt, din care s-au ţinut 72. Din 
motive obiective, unii autori nu s-au' putut deplasa la laşi, Comunicările la cel de al III-lea Sim- 
pozion vor fi publicate în "Anuarul de lin(jpifilicâ şi istorie literară", tomul XXX A1198;; al Cen- 
trului de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor din Iaşl. 

l\.l Il l-Iea Simpozion nationat de dtalectologie a tost organizat dc Uutvcrsttal.ea .Al. 1· 
Cuza" Iaşi, Societatea de Ştiinţe Filologice, Comitetul pentru Cultură şi Educaţie Soclatlst.ă 
al .Indetului laşi, Inspectoru.l ul Şcolar Judeţean şi Slndicatul lnvă\ămlntulul Iasi, Datorită 
acestei largi colaborări au putut Ii Înlăturate uşor unele dificultăţ.i care se ivesc în cp firesc tn 
astfel de ocazii şi asigurate condiţiile necesare de lucru. . 

Numărul mare de comunlcăr l anecesltat programarea lor pe secţll : 
1. Graiur ile dacoromâne 

n. A. .. Ailas« lingvistice, dictionare, (Ilosa/'(!, anchete dialect.ale 
B. Dia/ee/ologiI" otunnasiică şi folclor 
C. Diatecteie sud-dllI!c1rcne 

111. A. I storic ul cercetărilor diolectole 
B. Graturite Şi limba literară 
C. Studiul elementelor populare 111 şcoalâ. Aspecte teoretice şi melodoloqice, 

Desigur efi ar fi de dorit ca la astfel de inanirestărt ştiinţifice toate comunkă.r!le să tie 
ţinute In şedinţe plenare. Acest deziderat nu poate fi insii realizat din cauză că timpul este limilat. 
De aceea s-a alcătuit o broşură cuprinzind rezuma lele cornunlcărtlor tnscrtse. in felul acesta 
participanţii la ee! de al III-lea Simpozion naţional de dlalcctologie au avut posibilitatea să 
1:utloaseă şi conţinntullucrttrilor la prezentarea cărora nu au putut asista. AeeasU, brqşură ;1 
uşurat participantilor la simpozion alegere.a cotl1unlcărilor la care să asiste. 

Secţiile şi subsecţiile nu au fost prestabilite. ell o singură excepţIe totuşI. Eslevorba de 
subsecţirt e din seeţ.ia a III-a, pe care organizatorii simpoziomtlui an dorit ,-0 canallzeze, clt 
mâl mult posibil, spre abordarea, sub aspe.et teoretic şi metodologie, a predărH elementelor popu- 
lare (dar şi regionale, desigur) in şcoală. In rest, se(\ii1e şi sllbseeţii1e au f05tconstlluite numai 
după ee autorii şi-au făcut cunoscute lillurile lUcrărilor şi au trimis rezumalele. Aşa stînd 
rile, se.cţille au indicat prc,ocupările ce (xistă la noi, În elapa aduali), 1ncen:eturca varianldor 
teritoriale ale limb ii. 



Cum era Ş i firesc, majoritatea cornunicărtlor au privit gralur ile dacoromăne. Nu au fost 
Insă neglijate nici alte graiuri (germane, Ilpovenest.l). Comunicările ţinute au vizat mal toate 
subd lalect.ele dacoromâne, uneori fiind atinsă şi chestiunea raporturllor acestora cu unele Hmhi 
străine. Nu au Itpsit., desigur, comunicările consacrate unor particularităţi fonetice ale graiurflor 
dacoromăne : tratamentul r ... r > l, . .r (1. .. zero) In unele cuvinte, durificarea frtcatlvelor prepaJa- 
tale c5. j şi consecinţele acestui proces, variantele fonetice regionale ale prepozlţiilor de şi pe. iota- 
ciza rea vorbelor etc. Autorii s-au oprit apoi asupra unor particularităţi morfologlce şi Iexlcale. 
Au fost aduse, astfel. noi contrlbutll privind unele forme arhaice de prezent, perfect simplu sali 
mai mult ca perfect etc. Desigur că grnlur lle oferă tncă multe forme gramaticale care necesită o 
cercetare mai Indeaproape. Este st iu t că o bună parte din materialul morfologie .. consemnat de 
atlasele noastre lingvistice nu a fost încă valorificat. Am crede că această constatare ar putea 
contribui la îmbogăţirea tematicii următoarelor Intruniri ale rllalectologllor. In ceea ce priveşte 
lcxicul , a fost studiată în special terminologia mcscriilor, a ocupaţiilor şi cea privind corpul ome- 
nesc. De asemenea, a fost cercetat lexicul d lalectal din DLR. 

Evident. pentru multe fapte privind gra lurllc dacnrornâne s-au făcut numeroase referiri la 
atlasele lingvistice. care reprezintă o sursă ca şi inepuizabilă de material pentru cercetările dialec- 
tale. S-a Inslstut .• cu bună dreptate. şi asupra A.tlasH/ui limbilor Europei (Atlas Litiquorurn 
Enropoe}, la a cărui elaborare participă şi cercetători români. atlns care deschide perspective 
noi În cercetarea limbilor şi a va r ia ntr-lor lor teritoriale. perrrllttnd compararea unor idiomuri nu 
numai din aceeaşi familie, ci şi din familii diferite şi formularea unor concluzii la care nu ştim cum 
şi clnd s-ar fi putut ajunge fără acest important instrument de lucru (interpretarea hărţii 047 
le bois , la (oret a fost foarte elocventă în această privinţă). 

O parte din comunicări s-a referit la raporturile dialectologiei cu onomastica şi cu folclorul. 
Aceentnl nu a stat pe consideraţiile teoretice, cu caracter general privind aceste raporturi, deşi 
s-au adus şi sub acest aspect contribuţii importante, el pe faptele ilustrative. pe materialul 
oferit de gruiurl, de textele folclorice, care nu poate fi explicat cum se cuvine decît dacă cer 
cetătorul are o temeinică pregătire multtdtsclplluară. Au fost. ast.lel , studiate o serie de parti- 
cularttăţt regionale de l lrnbă oglincliLe în toponime. în nume de familie, in porecle. au fost cer .. 
cetaţi termeni geografici populari. S-au semnalat apelative geografice cu caracter regiollal prea 
puţin cunoscute sau neatestatc în dicţionare. La unele li s-au stabilit acum aria de răspindire 
şi ctlmolog!a. 

Au fost abordate apoi raportur lle dintre graiurl şi limba literară. Şi aicl accentul a fost 
pus pe materialul ilustrativ. fiind semnalate numeroase psrt.icularttăţi regionale tn texte apar- 
ţinind secolelor xvr, XVII şi XVIII, apoi în unele opere literare contemporane. 

Un alt domeniu abordat a fost ls.toricul cercetărilor diaJedale. S-au adus noi date privind 
contribuţiile unor cărturari elin trecut (S. Puscar iu, T. Cipariu, 1. Caragiani) la cunoaşterea gra- 
ImUoI' dacoromânc sau aromâne. la studiul repartiţiei dialectului dacoromân, chestiune complexă 
şi In că llerezolvată pe deplin. Au fost apoi prezentate detalii privind unele surse noi pentru 
cunoaşterea istoriei graiurilor dacoromâne: arhivele transilvaniee şi LexicoI1lzl lzeptaglot de la 
Oxford. 

în ceea ce priveşte dialeclele sud-dunărene, am obscrva, mal întîi, ert aceste idiomuri s-au 
hucurat acum, in comparaţie cu simpoz!oancle precedente, de mai mult{t atenţie. S-a efectuat 
fi sUcI , pc baza poemului Luceafărul al lui Eminescu. transpus În dialect aromân, o statistică 
interesantă privind structura lexicului aromân, reliefîndu-sc, din nou, ponderea elementului 
latin. S-au scos apoi in cvidenţă, plecîndu-se de la transpllnel'ile aromâne ale poeziilor lui Eminescu, 
posibilităţile pe care le oferă dialectul aTomân, în eluda unor dificultăţi datarile în primul rind 
lexicului, de a dezvolta o variantă artistică. Aceste transpunerl sint cle înseşi un argument în 
sprijinul ideii că idiomuJ aromân nu este o limb{t aparte. Aceeaşi idee a rezultat şi din comuni- 
dirile carc au cercetat graiurile aromâne sau meglenoromâne vorbite in lara noastră. S-a constat 
că modernizarea vieţ.ii la noi determin,1 o integrare soclo-culturală a vorbitorilor acestor idiomuri 
fi. totodată, un proces de integrare lingvistică, facilitat tocmai de faptul că. este vorha de dialecte 
româneşti, n11 de limhi aparte. 

In sfîrşit. o.subsecţica urmărit studiul elementelor populare in şcoală. Ohservaţiile teore- 
tice şi metodologice formulate au arătat importanţa acestor elemente pentru interpretarea tex- 
telor literar-artistice. Aceste elemente aU fost apoi. privite prin prisma cultivării limbii 1J1 şcoală' 
S-au l).vuL In vedere elementele popUlare din manualele şcohue p€l1tru diverse clase de elevi, 
Incepllld cu CieIl]! primar. Am putea sublinia. aid in special două. concluzii: a) predarealilllhi 
romAne in şcoală trc),uie Sfl iÎ1cludă o mai tcmdnică cunoaştere, la nivelul de inţelegere al ele- 
v ilor, a elemente.Jol' populare şi regionale, spre a se clarifica ma i hine raportul dintre acestea 
şI limba literară; h) materialul lingvistic popular şi regional nu trebuie numai semnalat, cum 



se mai obişnuieşte pe la unele ore, rămtntndu-s-. astfel, la un plan pur descrlpttv. El trebuie şi 
explicat, Indtcmdu-se aria de răsptndlre, sinon lrnel e din limba literară şi. cu deosebire, valoarea 
lui artistică. Elevul trebuie deprins, deci, să sesizeze semniîtcaţta artistică In textul literar 
(poetic, narativ ori dramatic) a faptelor de limhă cu caracter popular şi regional. Această subsec- 
ţie a adus, credem. contribuţii care vor putea servlla tmbogăţirea manualelor şcolare şi a mcto- 
dicti prcdărli limbii române. 

Cel de al III-lea Simpozion na tIonal de dtalectologle, la care au participat cadre didactice 
şi cercetători ştiinţifici din Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napcca, Timişoara, Craiova, Baia Ma re şi 
Reşiţa1 s-a caracterizat prin bogăţia, varietatea, \innta şliinţifică riguroasă a comunicăriJoJ' şi 
discuţiilor. Simpozionul a realizat, ca şi cele precedente de altfel, o strînsă colaborare, cerinţă de 
prim ordil in mvăţ.ămlntul nostru, Între universităţi şi institutele de cercetare şt.iinttrlcă pe de o 
parte, între acestea şi celelalte şcoli pe de altă part c. Comunicările ţ.inute VGT contribui, desigur, 
la dezvoltarea dialcctologiei româneşti şi la tmbunătă ţirea prcdărit limbii române tn şcoli. De 
asemenea, au fost formulate sugest ii importante pentru ca următoarele simpozioane, la care 
vor trebut să. fie antrenaţi cu cornunicâri şi studenţii, să se poată d esf'âsura într-un cadru şl mai 
larg, 5:1 valorifice mat mult imensul material din atlasele noastre lingvistice, dezvoltind studiul 
acelor n lvele ale graturllor regionale care ptnă ar.um au fost mai puţin cercetate. 
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Ştefan Giosu 
Facultatea de Filologie 

laşi, Calca 123 .August: nr. 11 

1 Numele autorilor Ilgurează atit In brosura amintită, prevăzută şi cu lin indice, clt şi In 
Programul tipărit al Slmpcziouuluf. 





DE LINGVISTICA 
1983--1984 

L Colectlvul Tiicitonorutn: limbii române (Doina Cobe\, Cornel lu Morarru, Vict orla 
Zăs\.roin, Dima, Ioan Opl'ca,Marid Visoianu , Hodica Radu , Cristina Florescu, Car- 
meu Pamfil. Munteanu) a redaetD.t 450 fi .. de articole la litera .. L a efectuat prima revizIe 
a J50 p. de de la litera V şi revizia definiliviî a :lOO p. de articole de la aceeaşt literă. Pentru 
completarea fişierului, s-au extras cea 40000 fişe cu atestări din texte vechi, dlalectal« s\ InO·· 
derJle ; de asemenea, s-au efectuat ([,; completare şi defin it ivar'e a redactării Jlterei 'V 
(l2G p.) şi de deflnitlvare pentru tipar p.). 

La tema Tczatuul toponimie of României. Motdcn», (Dragos Xloldovanu, Vlad COj(>C;lt'U, 
GnhrlcJa Macovei) s-au redacta t 400 p , articole de dicllonur si s-a Imbogi'iţit Iistcrulul cu cea 
24000 fişe (dintre care cea 10 000 fişe din anchete pe teren în [udet eie Suceava, Bacău şi 
Vrancea şi cea 1'l 000 fise de documentare e.xcerptate din biblioteci şi arhive). 

Colahoratnri] ten1el Noul .AUa::; lin.gDiMic rornăn, rcqiuui . Moldoua şi Buroniiu: 
T)rani,-;trăceI, Ion Nu.ţ{t, Ion FIor-ea, Dolna I Ireapeă. Brrleauu. Ccclli» Zoler, I;:ngenia 
au Iucrat la rei {le al doile-a d.e hfSxţi. efeelulnd 20 de. anchete. pentru veriflcăr! şi inregis- 
trarea de texte şi redactînd de hflrţi şi 24 t('.xt(: C1J răspunsurt prezentate sub -formă de ma- 
ter!al necartogrnttat. S-a efectuat coordonarea Iexlcologtcă a răspunsurilor înregistrate la 
225 de întrebări, au fost l'işale pentru Indice răspunsurlle la 400 de tntrehăr! (prezentate sub 
{ouni! de hărţi sau de rnaterlal şi au fost serise pe calc 80 de hiirţi de diferite tipurt. 
Pentru cel de al doilea volum de âiatcctatc, s-a organizat materialul (documentare lin- 
gVjStiC3 şi etnografică şi alcătuirea benzilor tnregblrale) şi au fost transcrise, 220iP. de texte 
exeerptineJu-s{! totodată materialul glosaml regional. ., 

Pentru .AUasullimhi!or . V. Al'vinLe şi Stelian DnmlsLră.cci au efectuat 
ase anchete cu Chestionarul Il, au listelor de referintiî etimologîcţi pcuLm rnate .. 
l'ialul redac1at pe baza r'\Spllllsurîlol' din reţeaua 11aţioDaJii 18 întrebiirile 524 [ilie din Ches- 
tionarul 1, au redactat lîstele de referlnt,.iJ etimologidr şI comenhiritle generalţ pentru riîspun. 
slIl'.ile la întrebările 120 '(f'emelk dii ci1{1ard) i 121 (cane/oIl) lnregistrate în limbile rornanice. 

In anul 1 \)8,;, cercetătorii ::--J.A. UrSll l Despina Ursu au redactat porţ.lunea L Z din 
repertoriu'! de cuvinte şi forme allucriirU N/'ologismele limbii române in perioada !'16'{) ..  . .18iJO, 
fază cu Ciue fi-a Incheiat elaborarea acestui studiu monografie. !n aBul următor, aceiaşi cerce- 
t[ttori an adunat materialul dGcumtntar llecesar şi au redactat primele dOUr, piir\l ale studiului 
Urnva cronicilor şi il traducerilor româneşti din lHoldova in perioada 1750 181)0. 

2. La sfirşilul anului 1984 s-a terminat redadarea primului volum nI l'ewllrului topo- 
nimie al lIo111(miei. j',:foldOJJa, însum\m! 12'J:\ p., care urmează a n dat la tipar In ('ursul 
MlI11nî1985. 

:l. Cercetători ai secţiei de lillgyistiCCl (N.A. Ursu, Stelian DUl'l1istl'ăcel. Dragoş Mol 
dovanu. Ion Nulă, Ion Florea, Doina lIreapC;i, Doina Cotleţ, Ioan Oprea, Eugenia Dima, Vlad 
Co,ioealT1, Gnbrkla Mu(:ovei) nu publicat studii şi arlkoJe în reviste de specialitate şi de cultură 
( .. Limba româna", "Limhă şI literatură". "Amwr de lingvistică şi istorie literară". "Cronica", 
,.Analele ştiinţifice ale Universităţ.il ,Al. L Cuza;' din laşi", şecţ. III, FBozofie, "Buletinul Uni- 
versităţii "AL L CUZH))") sau volume colective (Alexandru Philippide - {jO de ani de la 11100rlf. 
Studii, Iaşi, 1984 ; Pro/,esoml G.l.tr(Jte 10 70 de ani, laşi, 1984, Alateriale şi eercciâri dialectale, 
Cluj-Napoca, 198:\). În 1084 a apărut la editura "Junimea" din Iaşi cartea E. Lovinescu .. Mihai 
E.lIliaescl.l, ediţie eritkă cu prefaţ{l, note, variante, bibliografie şi indice de 1011 Nulă. 

4. O scrie de eercetătol'1 au sustinut cOlll11uicuri la congresc internaţionale, co!ocvH şI 
;simpozioane naţionale sau la sesiuni ştiinţifice.: AI XV-lea COIl(Jres inlcflwlional de ş/iill.ie 0110- 
ma.iilcee de la LeIrlZig, 1:; _. 17 august Hl84 (Ion Nulă, SUTfIOITlS el sobriquel, proflwu5 de 
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prenomsv, SimpoziollUI de semantică şi lexicologie romanteă, Craiova, 8 - 9 Iunie 1984 (Ion Nnţ ă , 
Dragoş Moldovanu), AI III-lea Simpozion naţional de dialeeioloqie, laşi, 5 - 6 oelombrie 1984 
(Ion Florea , Ion Nuţă, Dragoş Moldovanu, Gabrlela Macovel, Carmen-Gabriela Pamfil. Eu- 
genia Dima), Al VII-lea Simpozion de onomaslict1,Clnj-Napoea. 29 noiembrie - 1 decembrie 
1984 (Ion Nută, Horia Bîrleanu, Dragoş Moldovann), Sesiunea ştiinţifică "A. Philippide", laşi, 
28 29 octombrie 1983 (Ioan Oprea, Ion Nută), Sesiunile siiinţiîice ale Centrului de Lin- 
eotstica, Istorie Literar ă si Folclor dmIaşl, din 1'7 iunie 1983 (Ioan Oprea, Maria Vtşclanu , Eugenia 
Dima, Doina Cobe t, Ion Nuţă, Dragoş Moldovauu) şi din 21 22 mai 1984 (Doina Cohct, 
Cristina Flor escu , Eugenia Dima, Maria Vlşoianu, Eugen Munteanu, Ion Florea , Dragoş 
Moldovanu, JOl1 Nulă), Colocviul privind intcrtextualitatea. Bucureşti, 14 mai 1984 (Cristina 
F'lorescu), precum şi la şedinţe de comunicărt organizate de colectivele Centrului de Lingvistică, 
Istorie Literară si Folclor. 

5. In vederea obţinerii titlului de "doctor în filologie", şi-au susţinut tezele cercetătorii 
Carmcn-Gabriela Pamfil (Concepţia ltnqotsttcă a lui Timotei Cipariu , 23 aprilie 198:-3) şi Ioan 
Oprea (Terminologia filosofică romaneasca modernă, 25 iunie 1983). 

6. In anul 1\l84 , cercetătorul Dragoş Moldovanu a efectuat un stagiu de specializare ele o 
Jună la Universitatea din Freiburg (R.F. Germania), 



CARTI ŞI REVISTE PRIMITE LA REDACTIE 

A. cn-u 

BAIINER, WERNER, 

BANFI, EMANUELE, 

BERGES, WILHELM, 

DHINGMANN, KLAUS. 

* * * 

HIESTAND, RljDOLF, 

NEUBERT, ALDHECHT, 

* * * 

RUZICKA, RUDOLF, 

SCEVOLA, MAHlA LUIZA, 

* * * 

'" * * 

'" ,. * 

* * * 

'" '" .. 

Koniinuităt und Dtskontinuităi in der Herausbildunij der Roma- 
nischeri Spractuunssenschaţt, Bcrlin, 198:1, 40 p. 
La sostanziale boicanizzazione del ierriiorio rotneico e delia linqua 
neoqreca, Milano, 1982, p. 28(; -- j24 (extras). 
ine ălieren Hlldesbeimer Inschriţteii bis Z11m Totle Bisclioţ nezi/os 
(1079), Gotttngon , 198:3, 216 p , :l5 pl. 
Hellenislische Reţorm und Religionsverfo.lg[wg in Iudita. Eine 
Untersuctumq zur [udisch-liellenistischen Gescliiclue (1'75-- 
163 li. ellr.) , Gottlngen, 1983, 1(;3 p. 
Das Il atuitnerk: i,I! nor-nud [riiluţeschichllicher Zeii. T'eil 2. Ar- 
chiioloţtisclie urui pliiloloqtscb« Bei/rage. Hera usgegcben VOll Herbert 
Jankuhn , Walt er .Ianssen , Ruth Schmitd- Wlegand, Helnrich 
Ttcf'enbach, GOttil1gCl1, 1\)83, 776 p. 
Papsiurkutuieti [iir Tetnpler uiui Jolianniter. Neue Folţţe, Gii- 
tttngen, 1984, ,140 p. 
Diskurs iiber den Dtskurs. Nene Denkanst osse in der Sţiracluois- 
sensclia]t oder zar Geqenstandsbestitnmutiq der Linquistik.i Berlin, 
1\)83, 16 p. ·1 
Res reţerruni re pertae Niilo v oionen. 1913 - 1983" Helsinki, 
1983, 438 p , : 
Sţsractuoisscti und Spraclikunsl. Ein Beispiel : Die Meiaplier, 
Berlin, 1983, H p. 
Rilieoi slliia reUgiosild tii Cos/antino, Milano, 19132, p.209- 
279 (extras). 
})ie Schrifldes IIufus von Bphesos iJber die Gelbsucht in arabisther 
und laleillisclter tJberseizung. Herausgegeben von Manfred 

Ullrnann. Gi.ittingen, 198:3, 88 p. + 2 pl. 
Studiell Z1lm siăcllischen Bildlzngswessen des spăten Mitlclalters 
und der (riihen Neuzeif. Bericbt ilber Rolloqllien cler I(ommission 
%/lI' Br(orscllllng der Eu/iur des Spiitmittelalters J978 bis l1J81, 
Gottingcn, 1983, 637 p. 
S1]mpoSillm saeclllare Socielalis F'enno-Ugl'icae, Helsinki, 198,), 
281 p. 
Timo(ej Jevsevjevs Folklore - Sammlungen aus dem T3cheu- 
missisclzen.:U. .IV! iirchen, Sagen uncl Volkserziihlungen. Herau5- 
gegeben, von Alho-Alhoniemi tind SirkkaSaarinen, Helsinki, 
1983,212 p. 
Toclzarische Spracllresle. Sprache B. TeU 1; Die Texle Band. 
1. Fragmente NI'. 1 - 116 cler Berliner Sammlllng. Herau- 
gegeben von Emil Slcg nnd Wilhelm Slegling, neubearbeltct 
und mjt elnem Kommentar nebst Reglstel' versehen von Werner 
Thomas, Giittlngen, 1983, 288 p. 



THOSO, CtHSTINA, 

VENIN'I, PAOLA 

Fa$i atiiichi dei dllici muset fii Pau ia, Milano, 1982. 1'. 
:t30 '117. (extras). 
/J pâ/ipariprccflâsiilra. Rin Test zur btuldhislisehen Orclmsclisziplîn . 
. Aus detn Cl!inesiscl!ert iibersetzt nnd âen Pali-Parallelen gryen. 
liber qestellt van Valenlilw Slache-Rosen, Hcrausgegehen 
von Heinz Becher t, Gottingen, 11)84, 120 Jl. 
Peatiio traâutiore di Euiropio, M.ilano, Hl83, p. 422148, 

B. Reoiste 

"Anl1aJes Unfversitatts Marlae Curie Sklodovska", Scctto 1<. Humanlora, XXXVII 
{1982l, Lublm. 
. '"Annnli della Scuola Normale Superlore di Pfsa", Classe di let tere e Iilosoffa, Scrie 11 I. 

XIII (1983), 1 -·2, Pisa. 
"Boletln de la Real Academia Espartola", tomo XIII (Hl83), euaderno CCXXVln-· 

CCXXIX, Madrid. .... . 
".Jollrnal de la Soci6t Flnno-OugrIeune", 78 (198:3), Helsinki. 
.Lctras de Deusto'', 1:1 (Hl83), 25 - 26; 14 (1984), 28, Bilbao. 
"Litemture. Muste, Fiul' arts. A revlew of German language. Research contributtons ou 

Itterature, rnuslc and tine arts, German studles", Sectron Ifl, XVI (1983), 1; XVII (1984). 1, 
'I'ublngon. 

"Memories de I'Academie des Scienccs ; Arts et Belles-Lettres de Dljon", CXXV (1981 
19(2), Dijon, . 

"Radovi. Razdlo Filoloskih Znauosti"(12 -- 1:1) 1981 11\:182 ; 1982/1983, Zadar. 
"Heferativnyj bjuleten bojgarskot nnucinot Iiteratury jaztkoznaute 1 Iîteraturovedeule'' 

2(\ (1\383), 1 --- 4, Sofia. 
"Hendlconti. Classe di Lettere c seienze morali Il storiche", voI. 115 (1981), Milano. 
"Hevue Homane", XVIII (1983), 1 ,- 2 ; XIX (1984). 1, Copenllague. 
"I{oezinlk Komisji Hlstoryczno literaekiej", 1\) (1982), 20 (198:1), Wrocklaw. 
"Zeitschrift fiiI' Balkanologie", XIX (1983), 1 -- 2, Wiesbaden. 
,):iva antika. Antiquite vivante", XXXII (HJ82), 2; XXXIII (1983), 1, Skoplje. 
"WeImarer Beitrăge. Zcitsehrift fiir LiteraLurwissenschaft, Ăsthetik nud Kultnrtheol'ie", 

29 (HISa). 1 ,,- 8, 10 - 12; 30 (1984), 1 4, 6, Berlin und Weimar. 


