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CONFERINŢA  INTERNAŢIONALĂ
DE  ONOMASTICĂ  DE  LA  BAIA  MARE

În perioada 19-21 septembrie 2011, 
Facultatea de Litere şi Centrul de Onomastică 
(director al centrului – conf. univ. dr. Oliviu 
Felecan) a Universităţii de Nord Baia Mare 
a organizat Conferinţa Internaţională de 
Onomastică Numele şi numirea. Interferenţe 
multietnice în antroponimie (ediţia I), cu 
sprijinul financiar al Consiliului Local şi al 
Consiliului Judeţean Maramureş. Această 
întrunire ştiinţifică a fost închinată celor 50 
de ani de învăţământ superior în Baia Mare 
şi a coincis cu un eveniment festiv local, 
numit Sărbătoarea castanelor (Chestnuts 
Festival, the 19th edition. La fête des Marrons, 
XIXème édition), popas autumnal când se 
coc castanele comestibile la Baia Mare. 
Ar fi tocmai momentul potrivit să amintim 
că, în domeniul lingvisticii, Universitatea 
de Nord a mai găzduit de trei ori, în 1996, 
2006 şi 2008, Simpozionul Internaţional de 
Dialectologie (ediţiile a VIII-a, a XI-a şi  
a XII-a).

Conferinţa  Internaţională    de    Onomastică  
a întrunit peste 100 de participanţi din 12 
ţări (şi nu numai din Europa), după cum 
urmează: din Serbia – 6 reprezentanţi, din 
Italia – 5, din Republica Moldova – 4, din 
Franţa – 3, din Belgia, Republica Sud-
Africană (South Africa), Spania, Ungaria – 
câte 2 reprezentanţi, din Germania, Polonia, 
Rusia – câte un reprezentant. Ţara-gazdă, 
România, a înregistrat un număr impunător 
de participanţi (73 la număr), veniţi din 
diferite centre academice şi universitare: din 
Bucureşti – 20 de participanţi, din Baia Mare 
– 19, din Craiova – 8, din Iaşi şi din Ploieşti 
– câte 6, din Cluj – 5, din Timişoara – 4, 
din Arad şi Oradea – câte 2 reprezentanţi, 

din Constanţa, Sibiu şi Suceava – câte un 
reprezentant.

Întregul program ştiinţific al 
Conferinţei (primirea oaspeţilor, deschiderea 
lucrărilor, şedinţa în plen şi şedinţele în 
secţiuni) s-a desfăşurat în localul Bibliotecii 
Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare 
(director – dr. Teodor Ardelean).

Numărul mare al participanţilor la 
Conferinţă, dar şi spaţiul limitat rezervat 
unei cronici, nu ne permite să prezentăm 
toate titlurile comunicărilor, care, de altfel, 
au fost deosebit de variate şi bogate în idei 
şi informaţie şi care ar prezenta un interes 
aparte pentru onomasticieni. Vom menţiona 
doar că şedinţele s-au derulat în cele trei 
secţiuni: Antroponomastică (cu varietăţile: 
Antroponimie literară, Antroponimie 
istorică), Toponomastică şi Numele 
în societate, divizate, la rândul lor, în 
subsecţiuni în funcţie de limba în care erau 
expuse comunicările: în română, engleză, 
franceză, italiană sau germană – limbi 
oficiale admise în lucrările conferinţei.

La şedinţa în plen, spre exemplu, 
prof. dr. Gheorghe Chivu, m.c. al Academiei 
Române, şi-a ţinut comunicarea în limba 
română (Valori stilistice ale numelor proprii 
în scrisul vechi românesc), ceilalţi însă: 
prof. dr. Willy Van Langendonck (Belgia), 
prof. univ. dr. Ioana Vintilă-Rădulescu 
(Bucureşti), prof. dr. Bertie Neethling 
(South Africa), Michel Rateau (Franţa), 
prof. dr. Emili Casanova (Spania) – şi-au 
prezentat cercetările în limbile engleză  
sau franceză.

Am dori totuşi să prezentăm aici, 
cel puţin, titlurile comunicărilor celor 
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patru participanţi la Conferinţă din partea 
Republicii Moldova: prof. dr. Anatol 
Eremia, Convergenţe şi identităţi onimice în 
toponimia românească; dr. Viorica Răileanu, 
Mărturii antroponimice privind unele funcţii 
dregătoreşti: definiţii, etimologii, statistici; 
dr. Inga Druţă, Nume de familie provenite de 
la denumiri de funcţii militare: interferenţe 
şi tendinţe (Institutul de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe din Moldova); prof. 
dr. Vladimir Zagaevschi, Nume de familie 
româneşti arhaice şi derivatele lor în zone 
periferice şi insulare (Universitatea de Stat 
din Moldova).

Lucrările Conferinţei urmează a fi 
publicate într-un volum.

În afară de agenda conferinţei,  
a şedinţelor, la dispoziţia doritorilor şi  
a celor interesaţi, colaboratorii bibliotecii 
judeţene au expus, în calitate de donaţii, mai 
multe seturi ale revistei Familia română. 
Revistă trimestrială de cultură şi credinţă 
românească, editată de Biblioteca Judeţeană 
„Petre Dulfu” Baia Mare şi Asociaţia 
Culturală „Familia română”. Fiecare număr 
al revistei e marcat printr-o tematică de 
bază privind personalităţi, evenimente, 
instituţii patrimoniale româneşti etc. Pentru 
exemplificare voi enumera doar câteva teme: 
Alba Iulia – 10 decembrie 1918. 90 de ani 
de la Marea Unire (An 9, nr. [31], decembrie 
2008); Biserici de lemn din Maramureş 
(An 10, nr. 2-3 [33-34], septembrie 2009); 
Mihai Eminescu – 160 (An 11, nr. 1 [36], 
aprilie 2010); Aromânii (An 11, nr. 4 [39], 
decembrie 2010); Lectorate româneşti în 
lume (An 12, nr. 2 [41], iunie 2011) ş.a.

Tot aici ni s-a oferit, din partea  
prof. univ. dr. Nicolae Felecan, trei cărţi, 
apărute cu prilejul unei venerabile aniversări 
a Domniei Sale:

1) Confluenţe lingvistice şi filologice. 
Omagiu profesorului Nicolae Felecan 
la împlinirea a 70 de ani. Coordonatori: 
Oliviu Felecan, Daiana Felecan,  
Cluj-Napoca: Editura Mega, 2011, 622 p. 
„Volumul reuneşte 44 de nume prestigioase 

de specialişti din ţară şi din străinătate, de 
care îl leagă pe Nicolae Felecan o strânsă 
relaţie de colegialitate; cu unii a colaborat 
la diverse proiecte, pe mulţi i-a cunoscut cu 
prilejul unor evenimente ştiinţifice naţional 
şi internaţionale sau prin intermediul 
publicaţiilor de profil”, – citim în Cuvânt 
înainte. Articolele in honorem sunt semnate 
de specialişti din Belgia, Danemarca, 
Franţa, Italia, Republica Moldova, România 
(Arad, Baia Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Hunedoara, Iaşi, Piteşti, 
Ploieşti, Reşiţa, Timişoara), Spania, Statele 
Unite ale Americii. Contribuţiile cuprind 
studii din diferite domenii ale lingvisticii: 
Dialectologie, Fonetică, Gramatică, Istoria 
limbii române, Jurnalism, Lexicologie, 
Limba şi literatura latină, Filozofie şi cultură 
clasică, Lingvistică şi filologie romanică, 
Onomastică, Pragmatică, Miscellanea.  
E o ediţie de lux, cu coperte tari de placaj, 
cu un Cuvânt înainte (p. 11-20), cu o 
schiţă bibliografică (p. 21-31), cu rezumate 
în limbile engleză (p. 581-590) şi franceză  
(p. 591-600), cu indici de nume şi opere  
(p. 601-604) şi indici de materii  
(p. 605-613);

2) Nicolae Felecan – 70. Documentar 
biobibliografic aniversar, editat de 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, director 
dr. Teodor Ardelean, seria „Personalităţi 
Maramureşene – Aniversări”, 2011, 185 p.;

3) Nicolae Felecan, Între lingvistică şi 
filologie, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2011, 
477 p. Volumul conţine următoarele rubrici: 
Etimologii, Gramatică, Cultivarea limbii, 
Lexicologie, Antroponimie, Cultura română 
şi „este o selecţie a unora dintre studiile şi 
articolele autorului, elaborate de-a lungul 
carierei universitare, începând din anul 
1964, şi publicate în reviste de specialitate 
sau în volumele consacrate unor manifestări 
ştiinţifice interne şi internaţionale la care 
semnatarul a participat” (din Cuvânt 
înainte).
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Ca la orice întrunire ştiinţifică, 
naţională sau internaţională, au fost 
organizate  excursii. A doua zi, 20 septembrie, 
după terminarea lucrărilor pe secţiuni, după 
pauza de masă, am făcut o excursie prin 
oraş, în cadrul căreia am vizitat Muzeul de 
Mineralogie din Baia Mare, Muzeul Satului 
şi am luat cunoştinţă de Centrul Vechi  
al oraşului.

A treia zi, 21 septembrie, am pornit 
cu autocarul într-o lungă şi atractivă 
excursie prin Ţara Maramureşului, „un 
tărâm uitat de vreme, cu biserici de 
lemn şi obiceiuri de când lumea”. Am 
vizitat, rând pe rând, Cimitirul Vesel 
de la Săpânţa, Memorialul Victimelor 
comunismului din Sighetu Marmaţiei, 
Mânăstirile Bârsana şi Budeşti (biserici 
de lemn aflate în Patrimoniul Mondial 

UNESCO) şi staţiunea montană Şuior.
În încheiere, ţinem să aducem calde 

şi sincere mulţumiri tuturor organizatorilor, 
dar, în special, dlui prof. univ. dr. Nicolae 
Felecan, dlui conf. univ. dr. Oliviu Felecan 
şi dnei conf. univ. dr. Daiana Felecan  
(pe care i-am avut mereu în preajmă), pentru 
buna găzduire şi ospitalitate şi pentru 
buna coordonare a lucrărilor conferinţei 
sub toate aspectele ei şi la toate etapele 
de pregătire şi de desfăşurare, să le dorim 
acelaşi entuziasm şi mari succese pe 
viitor în pregătirea celei de a doua ediţii a 
Conferinţei, care, conform unei idei emise, 
urmează să revină peste un an sau, cel mult, 
peste doi ani.

VLADIMIR ZAGAEVSCHI
Universitatea de Stat din Moldova

(Chişinău)


