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Abstract: The International Conference on Onomastics “Name and Naming” 
(ICONN) has reached its fifth edition. Since the year 2011, it has been illustrating 
multicultural connections in all the fields of onomastics. This study analyses the 
way in which, due to the diversity of participants and the multitude of the topics 
approached, ICONN covers all the areas of onomastics, with multiculturalism 
becoming a constant feature of this prestigious scientific event. The examination 
of the conference from the perspective of multiculturalism is also achieved with 
methods specific to scientometrics, based on statistical data significant in the 
context of this research.
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1. Preambul
Tematica tuturor ediţiilor ICONN de până în prezent a oferit premisele favo-

rabile dezvoltării multiculturalismului în onomastică, atât în ceea ce priveşte partici-
parea, cât şi în privinţa subiectelor abordate: Interferenţe multietnice în antroponimie 
(ediţia I), Onomastica din spaţiul public actual (ediţia a II-a), Convenţional/ neconven-
ţional în onomastică (ediţia a III-a), Sacru şi profan în onomastică (ediţia a IV-a) şi, în 
fine, Multiculturalism în onomastică (actuala ediţie). Un factor favorizant al propagării 
multiculturalismului îl constituie deschiderea lingvistică a conferinţei, care dă posibili-
tatea prezentării şi publicării lucrărilor în şase limbi oficiale: română, engleză, franceză, 
italiană, germană şi spaniolă. Inclusiv pagina web a conferinţei este trilingvă (română, 
engleză, franceză – v. https://onomasticafelecan.ro), fapt ce arată disponibilitatea 
organizatorilor pentru toţi cei interesaţi de subiectele abordate. În privinţa acestora, se 
poate constata că „multiculturalism is a more and more prominent topic in contempo-
rary international public space, whether one considers it in relation to politics, religion, 
ethnicity, culture or language” (Felecan, Bugheşiu 2021: 1).

În cele ce urmează, bazându-ne pe date statistice, scientometrice, vom analiza 
principalii parametri de investigaţie, elocvenţi pentru un demers de acest tip. Chiar 
dacă abordarea este una subiectivă, criteriile de evaluare vor fi obiective, comparabile 
cu cele internaţionale, bazate pe competitivitate şi indicatori academici.
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2. Participanţi
Trebuie precizat încă de la început că, la toate ediţiile ICONN, se remarcă o dife-

renţă între numărul celor înscrişi în programul conferinţelor şi numărul celor publicaţi 
în volumele proceedings. În continuare, vom lua ca reper statistica.

ICONN 1 a înregistrat un număr de 74 de participanţi din douăsprezece ţări, 
dintre care 48 din România, 5 din Republica Moldova, tot 5 din Serbia, 4 din Italia, 
câte 2 din Belgia, Franţa, Polonia, Rusia şi câte unul din Africa de Sud, Germania, 
Spania, Ungaria. Procentual, participanţii din România au reprezentat 64,8%, iar cei 
din alte ţări, 35,2%. În privinţa românilor, majoritatea au fost din Baia Mare (17), 
urmată de Bucureşti (12), Craiova (6), Cluj-Napoca (3), Iaşi (3), Ploieşti (2), Arad 
(1), Constanţa (1), Negreşti-Oaş (1), Sibiu (1), Suceava (1). Procentul băimărenilor a 
fost de 35,4%, în timp ce procentul celor proveniţi din alte centre universitare sau de la 
institute ale Academiei Române a fost de 64,6%.

Figura 1. Ţări participante ICONN 1 Figura 2. Participanţi din 
România (ICONN 1)

ICONN 2 a înregistrat un număr de 102 participanţi din 24 de ţări din America 
de Sud, Africa, Asia, Australia şi Europa. Cei mai mulţi (40) au fost din România, 
11 din Italia, 7 din Franţa, 6 din Ungaria, 4 din Cehia, tot 4 din Rusia, câte 3 din 
Austria, Polonia, Suedia, câte 2 din Brazilia, Estonia, Japonia, Marea Britanie, Spania, 
Zimbabwe şi câte unul din Albania, Australia, Belgia, Bulgaria, Finlanda, Germania, 
Kosovo, Olanda, Republica Moldova. Procentual, participanţii din România au repre-
zentat 39,2%, iar cei din alte ţări, 60,8%. Conaţionalii au provenit din Baia Mare (22), 
Bucureşti (6), Cluj-Napoca (3), Craiova (3), Ploieşti (2), Constanţa (1), Sibiu (1), 
Timişoara (1), Ulmeni (1). Procentul băimărenilor a fost de 55%, în timp ce procentul 
celor proveniţi din alte centre universitare sau de la institute ale Academiei Române a 
fost de 45%.
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Figura 3. Ţări participante ICONN 2 Figura 4. Participanţi din 
România (ICONN 2)

ICONN 3 a numărat 105 participanţi din 28 de ţări de pe continentele african, ame-
rican, asiatic, european şi australian. România a fost reprezentată de 42 de participanţi, 10 
au fost din Ungaria, 9 din Italia, 5 din Spania, câte 3 din Albania, Estonia, Polonia, Rusia, 
câte 2 din Belgia, Brazilia, Franţa, Israel, SUA, Suedia, Zimbabwe şi câte unul din Africa 
de Sud, Australia, Azerbaidjan, Bulgaria, Cehia, Elveţia, Finlanda, Germania, Iordania, 
Japonia, Marea Britanie, Olanda, Slovacia. Procentual, participanţii din România au 
reprezentat 40%, iar cei din alte ţări, 60%. Conaţionalii au provenit din Baia Mare (23), 
Bucureşti (6), Cluj-Napoca (4), Iaşi (4), Ploieşti (2), Craiova (1), Sibiu (1), Timişoara 
(1). Procentul băimărenilor a fost de 54,8%, în timp ce procentul celor proveniţi din alte 
centre universitare sau de la institute ale Academiei Române a fost de 45,2%.

 
Figura 5. Ţări participante ICONN 3 Figura 6. Participanţi din România (ICONN 3)
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ICONN 4 a înregistrat un număr de 136 participanţi din 24 de ţări, dintre care 
62 din România, 15 din Italia, 10 din Rusia, 9 din Ungaria, 6 din Austria, 4 din Polonia, 
câte 3 din Brazilia, Grecia, Spania, câte 2 din Belarus, Belgia, Bulgaria, Franţa, Marea 
Britanie, Ucraina şi câte unul din Albania, Germania, Ghana, Japonia, Mexic, Nigeria, 
Olanda, SUA, Zimbabwe. Procentual, participanţii din România au reprezentat 45,6%, 
iar cei din alte ţări 54,4%. Românii au provenit din Baia Mare (31), Cluj-Napoca (11), 
Iaşi (5), Bucureşti (4), Craiova (3), Bacău (2), Timişoara (2), Constanţa (1), Oradea 
(1), Ploieşti (1), Sibiu (1), Ulmeni (1). Procentul băimărenilor a fost de 50%, egal cu al 
celor proveniţi din alte centre universitare sau de la institute de cercetare ale Academiei 
Române.

Figura 7. Ţări participante ICONN 4 Figura 8. Participanţi din 
România (ICONN 4)

La ICONN 5 s-au înscris 114 participanţi, provenind din 22 de ţări din Africa, 
America, Asia şi Europa. Dintre aceştia, cei mai mulţi (54) au fost din România, 13 din 
Ungaria, 10 din Italia, 5 din Polonia, câte 3 din Algeria, Cehia, Lituania, Rusia, Ucraina, 
2 din Austria, Marea Britanie, Spania şi câte unul din Albania, Belarus, Bulgaria, Franţa, 
Germania, Ghana, Japonia, Nigeria, Portugalia, SUA.  Participanţii din România au 
reprezentat 47,8 procente, iar cei din străinătate, 52,2 procente. În privinţa românilor, 
majoritatea au fost din Baia Mare (30), urmată de Cluj-Napoca (9), Iaşi (5), Bucureşti 
(4), Timişoara (3), Ploieşti (2), Constanţa (1), Craiova (1). Procentul băimărenilor a 
fost de 54%, în timp ce procentul celor proveniţi din alte centre universitare sau de la 
institute ale Academiei Române a fost de 46%.

În ce priveşte repartizarea pe sexe a participanţilor1, la toate ediţiile conferinţei 

1 „Societatea românească, în consonanţă cu ceea ce se întâmplă în Occident şi cu 
sensibilităţile unei lumi din ce în ce mai atente la corectitudinea politică, socială, economică, 
ecologică etc., îşi adaptează discursul şi comportamentul până şi la problema delicată a genului 
şi a reprezentării echitabile a femeilor în toate domeniile vieţii contemporane” (Felecan, Felecan 
2022: 236).
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se constată prevalenţa femeilor: ICONN 1 (31 de bărbaţi şi 43 de femei), ICONN 2 
(38 de bărbaţi şi 64 de femei), ICONN 3 (37 de bărbaţi şi 68 de femei), ICONN 4 
(37 de bărbaţi şi 99 de femei), iar la ICONN 5 s-au înscris 31 de bărbaţi şi 73 de femei. 
Faptul este oarecum firesc, întrucât ilustrează ponderea sexului femeiesc în domeniul 
filologic şi, implicit, în onomastică. Acest fapt este în consonanţă nu doar cu Planul de 
Egalitate de Gen al UEFISCDI, ci şi cu dorinţa universităţilor de a tinde spre o repre-
zentare paritară a femeilor în actul educaţional şi în cercetarea avansată (a se vedea, de 
pildă, Planul strategic al UTCN privind egalitatea de gen 2022–2025: https://www.
utcluj.ro/media/decisions/2022/04/19/Planul_Strategic_al_UTCN_privind_ega-
litatea_de_gen.pdf).

Figura 9. Ţări participante ICONN 5 Figura 10. Participanţi din 
România (ICONN 5)

Privită în ansamblu, participarea la toate cele cinci ediţii ale Conferinţei inter-
naţionale de onomastică „Numele şi numirea” a fost consistentă nu doar cantitativ, ci 
şi calitativ, prin prezenţa unor cercetători consacraţi, alături de cei tineri, majoritatea 
doctoranzi. Ca repartiţie teritorială, au fost reprezentanţi din toate spaţiile geografice 
– Africa, America de Nord, Centrală şi de Sud, Asia, Australia, Europa –, numărul sem-
nificativ fiind deţinut de bătrânul continent. Cu excepţia primei ediţii, când românii au 
reprezentat majoritatea participanţilor (aproape 65%), numărul străinilor a fost mai 
mare la toate celelalte ediţii ale ICONN, cu procente între 60,8 (ICONN 2) şi 52,2%. 
(ICONN 5), ceea ce arată deschiderea multiculturală, pe de o parte, şi atracţia pen-
tru un eveniment ştiinţific important la nivel internaţional, pe de altă parte. Alfabetic, 
ţările din care au provenit participanţii la cele cinci ediţii ale ICONN sunt următoarele 
39: Africa de Sud, Albania, Algeria, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, 
Brazilia, Bulgaria, Cehia, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Ghana, Grecia, 
Iordania, Israel, Italia, Japonia, Kosovo, Lituania, Marea Britanie, Mexic, Nigeria, 
Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Rusia, SUA, Slovacia, Spania, Suedia, 
Ucraina, Ungaria, Zimbabwe. Ca număr total de participanţi, România, ca ţară gazdă 
a evenimentului, deţine prima poziţie (246), cum este şi firesc, fiind urmată de Italia 
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(49), Ungaria (39), Rusia (22), Polonia (17), Franţa (14), Spania (13), Austria (11), 
Cehia (8), Belgia şi Brazilia (câte 7), Albania, Marea Britanie şi Republica Moldova 
(câte 6), Serbia, Suedia, Ucraina (câte 5) etc. 

Cum se poate observa, interesul pentru ICONN a atras participanţi atât din 
vecinătatea graniţelor, cât şi din ţări exotice, atât din ţări romanice (Belgia, Brazilia, 
Franţa, Italia, Mexic, Portugalia, Republica Moldova, Spania), cât şi din ţări vorbitoare 
de limbi slave (Belarus, Bulgaria, Cehia, Polonia, Rusia, Slovacia, Ucraina), germa-
nice (Australia, Austria, Germania, Marea Britanie, Nigeria, Olanda, SUA, Suedia, 
Zimbabwe), ugro-finice (Estonia, Finlanda, Ungaria) ş.a.m.d. Oferta de a putea pre-
zenta comunicările şi, implicit, de a publica lucrările în şase limbi oficiale – română, 
engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă – a fost motivantă pentru mulţi, neexis-
tând o barieră lingvistică nici măcar pentru cei care întrebuinţează în mod curent idio-
muri mai puţin utilizate în relaţiile internaţionale sau în mediul academic.

3. Actele ICONN 
Fiecare ediţie a Conferinţei internaţionale de onomastică „Numele şi numirea” s-a 

finalizat cu publicarea lucrărilor acceptate de Comitetul Ştiinţific în volumul tip proce-
edings, în doar câteva luni de la desfăşurarea evenimentului2. În cele ce urmează, vom 
analiza, din perspectivă multiculturală, conţinutul celor patru volume apărute până în 
prezent.

Actele ICONN 1, având ca tematică Interferenţe multietnice în antroponimie, con-
ţin 71 de lucrări, dintre care 34 sunt redactate în română (47,8%), iar celelalte (52,2%), 
în limbi de circulaţie internaţională: 17 în franceză (23,9%), 8 în engleză (11,2%), 7 în 
germană (9,8%) şi 4 în italiană (5,6%). 

Figura 11. Actele ICONN 1

Chiar dacă unele studii au un caracter complex, putând fi apropiate de mai multe 
compartimente ale onomasticii, pentru o mai bună ordonare, le-am grupat în trei mari 

2 Cu excepţia Proceeding of ICONN 5, care a apărut după trei ani de la derularea conferinţei, 
din cauza unor cauze multiple, printre care pandemia de coronavirus, ce a bulversat planeta pen-
tru mai mulţi ani.
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secţiuni, fiecare cu propriile capitole. Prima – Antroponomastică –, cea mai amplă, con-
ţine 21 de lucrări în română, 8 în franceză, 6 în engleză, 5 în germană, 2 în italiană. 

Pornind de la diverse criterii sociolingvistice, vom analiza succint capitolele iniţi-
ale. Prenume (cuprinzând 10 studii) are în vedere atât nume de botez din mediul urban 
(Baia Mare), cât şi din mediul rural: localităţi din Maramureş şi din Banatul Sârbesc. 
Din punct de vedere etnic, au fost discutate prenume româneşti, ţigăneşti, sârbeşti, 
germane, sud-africane ori importate din culturi/limbi diferite, germanice şi romanice. 
Din perspectivă religioasă, atenţia specialiştilor a fost îndreptată nu doar spre numele 
creştine (ortodoxe, catolice, protestante), ci şi spre cele musulmane şi xhosa, ale băşti-
naşilor din Africa de Sud.

Capitolul Antroponimie istorică debutează cu o lucrare ce analizează nume de 
origine romanică (aragoneze, franco-provensale, italiene), care au pătruns în catalană/
valenciană încă din Evul Mediu. Celelalte patru articole din acest capitol pun în dis-
cuţie nume romane, antice şi pe cele din documente româneşti datând din veacurile 
XVII–XIX.

Şi în capitolul Nume de familie (9 articole) se remarcă multiculturalismul, fiind 
ilustrate atât nume româneşti din interiorul graniţelor, dar şi din afara lor (Basarabia, 
Serbia, Rusia, Ucraina), cât şi nume slave, germane, franco-provensale. Este vorba des-
pre adopţie, adaptare şi migraţie etnolingvistică. O constantă a mai multor lucrări o 
constituie originea numelor de familie. Astfel, etimologia acestora poate fi găsită în 
denumiri de funcţii şi grade militare, în funcţii dregătoreşti, în supranume ş.a.m.d. 

Antroponimele neconvenţionale: porecle, supranume, apelative, hipocoristice, 
nickname se regăsesc în special în cele şapte studii din capitolul respectiv. Analiza este 
deopotrivă sincronică şi diacronică, iar exemplele privesc etnii şi vârste diferite, de la 
simpli purtători la personaje din showbizul românesc actual sau politicieni din presa 
satirică franceză.

Onomastica literară oferă un grad complex de multiculturalitate, datorită faptului 
că sunt supuse atenţiei nu doar nume ale unor personaje literare din opere scrise în spa-
ţii diverse (ebraic, românesc, francez, britanic etc.) şi în epoci diferite (din Antichitate, 
Evul Mediu, până în epoca modernă), cât şi toponime. Numele pot fi bune sau rele, 
ceea ce se întrevede în aspectul axiologic al numelor proprii literare, din perspectivă 
cognitivă.

Partea a doua, conţinând mai puţine lucrări decât cea dintâi, cuprinde 9 studii 
(5 în franceză, 3 în română, 1 în italiană) despre Toponomastică: toponime, hidronime, 
oiconime, hodonime. Perspectiva este atât diacronică (din perioada bizantină până în 
contemporaneitate), cât şi sincronică, iar spaţiul investigat are o mare întindere geogra-
fică: Franţa, Italia, Serbia şi România: Moldova, Transilvania, Oaş, Oltenia, Muntenia.

Ultima parte a volumului reuneşte, sub denumirea Numele în societate, mai 
multe capitole, primul cuprinzând Teoria numelor. Cele cinci lucrări (trei redactate în 
română, una în germană şi una în engleză) dezbat subiecte traductologice, pragma-
tice, iar numele exemplificate sunt extrase din spaţiul german, românesc, greco-latin, 
anglo-saxon.
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Capitolul Nume comerciale conţine cinci studii (două redactate în franceză şi câte 
unul în engleză, germană şi română), cu tematica legată de branduri şi mărci româ-
neşti şi străine, nume de firme. Multiculturalismul se regăseşte din plin la cremato-
nime şi ergonime, iar graniţele nu devin bariere în circulaţia numelor cu un marketing 
performant.

Ultimul capitol al volumului cuprinde 6 articole în limba română, două în fran-
ceză şi unul în italiană. Sub denumirea de Alte nume, se regăsesc zoonime, nume de 
ciuperci, de culori, de sărbători creştine, nume legate de industria sării, a petrolului ş.a.

Actele ICONN 2, având ca tematică Onomastica din spaţiul public actual, conţin 
97 de lucrări, dintre care majoritatea sunt redactate în engleză (46), urmată de română 
(28), franceză (10), italiană (7), germană (5), spaniolă (1). Procentual, lucrările în 
română au reprezentat 28,9%, iar cele în limbi de circulaţie internaţională, 71,1%. 
Corelate cu participarea la conferinţă, aceste cifre reflectă procentajul cel mai mare al 
străinilor (60,8%) în comparaţie cu toate celelalte ediţii ale ICONN.

Figura 12. Actele ICONN 2

Cuprinsul acestui volum este sensibil diferit faţă de primul, dar oglindeşte diver-
sitatea compartimentelor onomasticii, pe de o parte, şi multiculturalitatea subiectelor 
abordate, pe de altă parte.

Primul capitol este alcătuit din 4 articole redactate în engleză, unul în română 
şi altul în franceză. Autorii provin din România (2) şi câte unul din Cehia, Franţa, 
Germania, Japonia. Fiind vorba de Teorie onomastică, acest detaliu poate fi relevant în 
ceea ce priveşte complexitatea bibliografiei utilizate pentru demonstrarea ideilor susţi-
nute în cele şase lucrări.

Capitolul Nume comerciale deţine 11 studii elaborate în engleză (5), italiană (3), 
română (2), franceză (1). Subiectele oferă o deschidere şi mai mare către multicultura-
lism, întrucât evocă spaţii situate la antipozi: China în extremul Orient, Africa de Sud 
şi Tanzania pe continentul negru, Franţa, Italia, Polonia, România, Rusia – pe bătrânul 
continent.

Următorul capitol se înscrie pe aceeaşi linie, putându-se identifica un adevărat 
mozaic lingvistic – 11 articole în engleză, câte 3 în franceză şi română – şi tematic, 
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în sincronie şi diacronie: hodonime franceze reflectând Evul Mediu; nume de aşezări 
maghiare, imagini ale vechii stăpâniri bisericeşti; hodonime româneşti din mediul rural 
şi urban; anumite hodonime urbane din metropole braziliene, canadiene, ruseşti, din 
oraşe medii, situate în Suedia, Cehia, din aşezări rurale din Franţa; interferenţe cultu-
rale reflectate în numele unor aşezări din Estonia; hidronime româneşti; toponime din 
Albania, Kosovo, Cehia, Franţa, Suedia, Zimbabwe; sate portugheze şi tiparul denomi-
nativ medieval.

Numele de instituţii aduce în prim-plan denumiri ale lăcaşurilor de cult româneşti, 
biserici şi mănăstiri (2 lucrări) şi nume de şcoli din Zimbabwe şi Italia (2 studii redac-
tate în engleză).

Cel mai amplu capitol, alcătuit din 25 de contribuţii (14 în engleză, 5 în română, 
3 în germană, 2 în italiană, 1 în franceză), discută Antroponimele convenţionale (prenume, 
nume de familie). Diversitatea subiectelor este şi de această dată impresionantă şi atinge 
aproape toate criteriile sociolingvistice, aplicabile multiculturalismului contemporan. 
Diacronic, din Antichitatea romană se ajunge în zilele noastre. În privinţa claselor soci-
ale, se discută relaţia dintre nivelul şcolarizării şi alegerea prenumelor, tematica unor 
lucrări extinzându-se de la numele oamenilor simpli la nume regale (Suedia); totodată, 
numele proprii pot deveni indice al identităţii naţionale (cazul kurzilor din Turcia). 
Uneori, etnonimele oferă date privind provenienţa îndepărtată a unor persoane purtă-
toare ale unor nume de familie mai mult sau mai puţin transparente. Etnic, nume româ-
neşti, japoneze, germane, cehe, bulgare, britanice, albaneze sunt analizate în articole. 
Din punct de vedere religios, atât nume ortodoxe, catolice, cât şi nume ebraice stâr-
nesc interesul unor autori. Teritorial, spaţiul european este investigat cel mai mult, doar 
câteva studii se referă la Asia, din extremul Orient, până în Orientul apropiat şi Turcia.

Capitolul Antroponime neconvenţionale cuprinde 10 studii (4 în franceză, câte 3 
în engleză şi română) referitoare la porecle ale românilor, ţiganilor, supranume (de 
scenă sau în limbajul adolescenţilor), nume de utilizator excerptate din reţele de soci-
alizare diverse, pseudonime artistice. În context etnolingvistic şi cultural, toate acestea 
au o încărcătură semantică aparte, fascinantă pentru martorii direcţi sau indirecţi la 
comunicare.

Cel mai restrâns capitol tratează zoonimele şi are doar 3 articole, toate redactate 
în engleză, despre transformarea numelor proprii în zoonime ca proces al neologizării 
şi de ce păsările alcidae au fost denumite astfel.

Onomastica literară are 11 lucrări, dintre care 6 sunt scrise în română şi câte unul 
în italiană, engleză şi germană. Tematica este complexă, de la onime sanscrite din 
Bhagavadgita la un roman picaresc din secolul al XVII-lea englezesc, de la valori ono-
mastice din literatura sârbă la stilistica antroponimelor din balade, basme româneşti 
şi germane. Din literatura română atrag atenţia numele Fecioarei Maria din poeziile 
lui Traian Dorz, precum şi numele personajelor din opera lui Ionescu, Holban, Istrati.

Ultima parte – Alte nume – reuneşte 11 studii care nu au putut fi integrate în 
capitolele anterioare: 6 sunt redactate în română, 2 în engleză, câte unul în franceză 
şi germană. Subiectele au un grad mare de diversitate şi ating numele de plante; nume 
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de locuitori ai statelor şi teritoriilor lumii; nume de târguri şi festivaluri din Italia şi 
România; nume legate de industria petrolieră; modificarea semantică a numelor glo-
bale în limba şi în cultura rusă.

Actele ICONN 3, având ca tematică Convenţional/neconvenţional în onomastică, 
conţin 85 de lucrări, majoritatea redactate în engleză (31), urmată de română (29), 
franceză (10), italiană (9), germană (4), spaniolă (2). Procentual, studiile în română 
au reprezentat 34,1%, iar cele în limbi de circulaţie internaţională, 65,9%.

Figura 13. Actele ICONN 3

Lucrările sunt grupate în cinci capitole, dintre care primul – Teorie onomastică 
– conţine 4 studii: 2 în engleză (aspecte referitoare la formarea cuvintelor/numelor 
proprii în onomastică; cercetarea antroponimelor neoficiale din spaţiul slovac), câte 
unul în italiană (despre crematonime) şi română (numele de brand: repere de analiză).

Al doilea capitol este alcătuit din 28 de articole despre Convenţional/neconven-
ţional în antroponimie: 13 sunt redactate în engleză, 7 în română, 4 în franceză, 2 în 
germană, câte unul în italiană şi spaniolă. Multiculturalismul reiese din aproape fiecare 
lucrare, mai ales că aria tematică este cât se poate de cuprinzătoare, fie că este vorba des-
pre sincronie, fie despre diacronie: antroponime postcoloniale în Iordania; particulari-
tăţi lingvistice ale antroponimelor azere; nume de familie la evreii din Vechiul Regat, la 
maghiari; contactul lingvistic româno-maghiar, suedezo-finlandez reflectat în antropo-
nimie; prenumele Maria şi variantele sale în tradiţia onomastică germană şi olandeză 
din veacul al XIX-lea; (pre)nume unisex în limba română; porecle din diverse dome-
nii socioprofesionale, din mediul rural şi urban, românesc şi străin; apelative necon-
venţionale în discursul politico-publicistic şi umoristic din România, Franţa, Austria, 
Ungaria; antroponime clişeizate; problema adaptării numelor străine şi a hipocoristi-
celor; influenţa jocului de cuvinte asupra antroponomasticii; antroponime neoficiale 
în discursul public românesc despre fotbal etc. 

Capitolul al treilea tratează despre Convenţional/neconvenţional în toponimie şi 
cuprinde 17 studii. Articolele în engleză (8) pun în discuţie nume de locuri din Estonia, 
Ungaria, România, Albania, Africa de Sud, Catalonia – Spania. Lucrările în română 
(5) sunt legate de Subcarpaţii Buzăului, de Moldova, valea superioară a Vişeului, pre-
cum şi de oiconime „decretate” în perioada comunistă sau de statutul morfosintactic 
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al toponimelor româneşti. Cele 4 articole redactate în franceză aduc în prim-plan con-
venţionalul în toponimia românească, numele de grupuri sociale în oiconime maghiare 
vechi, nume de locuri din Africa de Sud (sec. XVII–XXI) şi anumite nume de aglome-
rări urbane din Franţa.

Convenţional/neconvenţional în numele din spaţiul public este alcătuit din 25 de 
articole, dintre care 13 în română, 6 în italiană, 3 în engleză, 2 în germană, 1 în spaniolă. 
Diversitatea temelor este debordantă în acest capitol şi are în vedere numele pieselor 
de mobilier din Italia; nume ale porumbeilor călători din Valencia (Spania); nume de 
izvoare din sudul Italiei; legi şi reforme numite după autorii lor italieni; nume de maga-
zine, de societăţi comerciale, de branduri; nume de emisiuni TV din România; nume 
de diverse industrii (a cărnii din Zimbabwe, a detergenţilor din România; nume ofici-
ale şi populare de plante; nume de manifestări ritual-magico-simbolice; convenţional şi 
neconvenţional în denumirile statelor lumii ş.a. Sunt ilustrate atât terminologii tehnice 
(denominaţia medicală), cât şi cele populare, dialectale (termeni de origine română şi 
maghiară în saxona din Transilvania).

Onomastica literară încheie volumul al III-lea al ICONN şi conţine 10 articole. 
Cele 5 redactate în engleză surprind nume ale dracilor în traducerea Divinei Comedii 
din limba română, semiotica numelor Antonio şi Shylock din opera lui Shakespeare, uti-
lizarea numelor personalităţilor istorice în texte literare scrise de autori din Zimbabwe, 
funcţia numelor neconvenţionale din literatura colonială germană, precum şi nume 
neconvenţionale ale scriitorilor. Articolele scrise în română (3) ilustrează onomastica 
„imperială” central-europeană şi terminologia „K und K” în literatura română, nume ale 
personajelor din Baltagul şi tipologia antroponimelor din basme româneşti. Articolul 
în franceză evocă trei strategii denominative în Le berger extravagant, de Charles Sorel 
(sec. XVII), iar cel în italiană reprezintă un studiu comparatist privitor la traducerea 
antroponimelor literare.

Actele ICONN 4 au avut ca tematică Sacru şi profan în onomastică şi reunesc 100 
de lucrări, majoritatea fiind redactate în română (47), urmată de engleză (29), italiană 
(9), germană (9), franceză (4), spaniolă (2). Procentual, lucrările în română au repre-
zentat 47%, iar cele în limbi de circulaţie internaţională, 53%.

Figura 14. Actele ICONN 4
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Volumul este alcătuit din cinci capitole, primul fiind axat pe Teoria onomastică. 
Dintre cele trei lucrări, două sunt redactate în engleză (Despre sensul simbolic al nume-
lor; O dihotomie în structura diacronică a numelor de familie), iar una în limba română: 
Nume de botez – între sacru şi profan.

Capitolul al doilea, cel mai amplu, tratează Sacrul şi profanul în antroponimie şi 
cuprinde 36 de studii, dintre care 19 sunt elaborate în română, 10 în engleză, câte 3 
în germană şi italiană, 1 în franceză. Amploarea acestei părţi face ca şi aria tematică să 
fie extrem de vastă, atât în diacronie, cât, mai ales, în sincronie, de la nume de familie 
la prenume, nume de utilizatori, apelative neconvenţionale ale politicienilor, pseudo-
nime, supranume, hagionime ş.a. Spaţiile investigate aparţin României, Italiei, Poloniei, 
Ungariei, Franţei, Bulgariei, Scandinaviei, Rusiei, lumii iudaice.

Volumul continuă cu Sacru şi profan în toponimie. Multiculturalismul se face sim-
ţit nu doar prin paletarul lingvistic – 8 lucrări sunt redactate în română, 5 lucrări în 
engleză, 2 în italiană şi câte una în spaniolă şi franceză –, ci şi prin multitudinea subiec-
telor abordate, din Brazilia în Carpaţii polonezi, ucraineni şi româneşti, din Egipt şi 
Italia în Marea Britanie şi Rusia. 

Sacru şi profan în numele din spaţiul public cuprinde 34 de studii, dintre care câte 
13 în engleză şi română, 5 în germană, 2 în italiană, unul în franceză. Tematica este 
extrem de vastă: nume de culte religioase şi poreclele lor, nume pentru cărţile de joc, 
denumiri pentru băuturi, preparate culinare, nume în artele vizuale şi în cinematogra-
fie, nume de stilouri fabricate în Japonia, denumiri ale lăcaşurilor de cult, ale sărbători-
lor, nume comerciale şi de branduri din ţări diverse, nume de boli ş.a. 

Ultima parte a volumului abordează onomastica literară prin 5 lucrări în română, 
2 în italiană, şi câte una în franceză, germană şi spaniolă. Literatura cultă se îmbină cu 
cea populară, proza cu poezia, subiecte antice (Grigore de Nazianz) se împletesc cu cele 
medievale (Chrétien de Troyes) şi cu altele contemporane (Didier van Cauwelaert), 
fără a uita de clasici: Puskin, Sadoveanu, Eliade, Mario Vargas Llosa.

4. Vizibilitate şi diseminare internaţională
Un alt aspect care merită subliniat din perspectivă multiculturală îl reprezintă 

vizibilitatea conferinţei pe plan internaţional şi, implicit, a volumelor sale. Astfel fiecare 
ediţie s-a bucurat de cronici publicate în ziare şi reviste de specialitate din ţară şi din 
străinătate:

ICONN 1:
– „Philologia”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, LIII, Nr. 5–6 (257–258)/2011, 

p. 169–171 (Vladimir Zagaevschi). 
– „Rivista Italiana di Onomastica (RIOn)”, XVII, 1/2011, p.  303–304 (Enzo 

Caffarelli). 
– „SCL”, LXII, nr.  2/2011, Bucureşti, Editura Academiei Române, p.  293–295 

(Ioana Vintilă-Rădulescu). 
– „Cahiers de la Société française d’Onomastique”, 03 (automne 2011), p. 176–

188 (Michel Rateau).
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– „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)”, V, 1–2/2012, p. 320.

ICONN 2:
– „Rivista Italiana di Onomastica (RIOn)”, XIX, no 1,/2013, p.  355–361; 374 

(Enzo Caffarelli).
– „Hermannstädter Zeitung”, Nr. 2333/46, 24 Mai 2013, Sibiu, p.  5 (Sigrid 

Haldenwang).
– „Graiul Maramureşului”, Serie Nouă, Anul XXV, nr. 7062, marţi 4 iunie 2013, 

p. 11.
– „Limba română”, XXIII, 7–8/2013, Chişinău.
– „Rivista Italiana di Onomastica (RIOn”), XIX, 2/2013, p. 806, 829.
– „Problems of Onomastics”, No. 2 (15), Ekaterinburg, Ural University Press, 

2013, p. 200–203 (S.O. Goryaev).
– „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria Ştiinţe umaniste, 4 (64), Chişinău, 

2013, p. 229–230 (Vladimir Zagaevschi).
– „Cahiers de la Société Française d’Onomastique”, 06 (automne 2014), p. 206–

224 (Michel Rateau).

ICONN 3:
– „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn, XXI, 2, Societa Editrice Romana, 

p. 908–914.
– Tamás Farkas, Mariann Slíz (eds.) 2015: Magyar névkutatás a 21. század 

elején (Hungarian Onomastics at the Beginning of the 21st Century), Budapest: Magyar 
Nyelvtudomanyi Tarsasag – ELTE Magyar Nyelvtudomanyi es Finnugor Intezet, p. 25, 
27, 36, 41, https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/22361.

– „Voprosy onomastiki”, 13(1)/2016, p.  214–222 (Alina Bugheşiu, Sergey 
Goryaev).

– „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)”, IX, 1–2/ 2016, 
p. 259–262.

– „Buletin ştiinţific, Fascicula Filologie”, Seria A, XXVII, p. 191–194 (Veronica Oneţ) 
(http://bslr.ubm.ro/files/2018/48.Onet_Veronica_(491–494)_BSLR_2018.pdf).

ICONN 4:
– „Limba română”, 5–6 (241–242)/2017, XXVII, p. 121–126 (Nicolae Felecan) 

(http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=3447).
– „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie” (SCOL), X, 1–2, p. 319 (Silvia 

Pitiriciu) (http://cis01.central.ucv.ro/revista_scol/site_ro/2017/academica/confe-
rinta_baia-mare.pdf).

– „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft”, 159/2017, 
p. 396–397 (Peter Jordan) (https://austriaca.at/8591–8inhalt?frames=yes).

– „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn, XXIV, 1/2018, p.  353–354 (Enzo 
Caffarelli).
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– „Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics)”, 15(3)/2018, p.  261–267 
(Alina Bugheşiu, Sergey O.  Goryaev). http://onomastics.ru/sites/default/files/
VO_2018_3/Bughesiu%2, DOI: 10.15826/vopr_onom.2018.15.3.028

– „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn, XXIV, 2/2018, p.  872–875 (Enzo 
Caffarelli).

ICONN 5:
– „Limba română”, 4 (254)/2019, XXIX, p. 323–329 (Nicolae Felecan), (http://

limbaromana.md/numere/d125.pdf).
– „Linguistique balkanique”, LVIII, 2/2019, p.  201–203 (Gergana Petkova), 

(http://www.ibl.bas.bg/iblapp/magazine.php?lang=en).
– „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn, XXV, 2/2019, p.  891–895 (Enzo 

Caffarelli).
– „Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics)”, 17(2)/2020, p.  337–344 

(Alina Bugheşiu, Sergey O.  Goryaev) (http://onomastics.ru/sites/default/files/
VO_2020_2/ICONN_5.pdf).

– „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie” (SCOL), XIII, 1–2/2020, 
p. 283–284 (Silvia Pitiriciu).

– „Acta Onomastica”, LXI, 1/2020, p.  250–252 (Žaneta Dvořáková, Pavel 
Štěpán, Veronika Štěpánová) (https://ujc.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/
sys/galerie-download/acta-onomastica/OBSAH–1–2020.pdf).

Cele patru volume ICONN apărute până în prezent se găsesc în biblioteci din prin-
cipalele universităţi ale ţării (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Sibiu, Constanţa, 
Târgu Mureş ş.a.), precum şi în imporante centre de cultură din Occident: The British 
Library St. Pancras, London, UK; Universidad de Navarra, Pamplona, Universitat 
de Valencia, Spania; Harward University, Cornell University Library, Princeton 
University Library, Library of Congress, SUA; Universitätsbibliothek Regensburg; 
Bayerische Staatsbibliothek, München; Universitätsbibliothek Freie Universität Berlin, 
Germania; Libris, Stockholm, Suedia; Université de Bourgogne, Dijon, NANCY-
UL-BU ATILF, Franţa; v. https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_
all&q=Oliviu+Felecan . Vizibilitatea lor internaţională a fost favorizată şi de numeroa-
sele recenzii ale celor patru volume publicate între anii 2011–2017:

ICONN 1: 
Numele şi numirea. Actele Conferinţei Internaţionale de Onomastică Ediţia I, 

Interferenţe multietnice în antroponimie, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2011, 652 p.
– „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn, vol.  XVIII, no 2, Societa Editrice 

Romana, 2012, p. 664–667. 
– „Europa”, Revistă de ştiinţă şi artă în tranziţie, Nr. 10 (an V), 2012, Novi Sad, 

Serbia, p. 148–149 (Laura Spăriosu).
– „Nouvelle Revue d’Onomastique”, No 54, 2012, p. 315–317 (Marcienne Martin).
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– „Studii şi cercetări lingvistice”, LXIV, nr. 1/2013, Bucureşti: Editura Academiei 
Române, p. 120–126 (Ioana Vintilă-Rădulescu).

– „Névtani Értesítö”, Budapest, 36/2014, p. 271–274 (Haindrich Helga Anna).

ICONN 2: 
Proceedings of the Second International Conference on Onomastics ”Name and 

Naming”. Onomastics in Contemporary Public Space, Cluj-Napoca: Editura Mega, 
Editura Argonaut, 2013, 1115 p. 

– „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn, vol.  XX, no 1/2014, Societa Editrice 
Romana, p. 247–250.

– „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie” (SCOL), Anul VII, Nr. 1–2/ 
2014, Craiova: Editura Sitech, p. 338–339 (Silvia Pitiriciu).

– „Nouvelle Revue d’Onomastique”, No 55, 2013, p.  311–321, (https://www.
persee.fr/doc/onoma_0755–7752_2013_num_55_1_1786_t13_0311_0000_2) 
(Sébastien Nadiras)

– „Cahiers de la Société Française d’Onomastique”, No 06 (automne 2014), 
p. 241–243 (Michel Rateau).

– „Névtani Értesítö”, Budapest, 36/2014, p. 275–278 (Trunki Péter).
– „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn, vol. XXI, no 1, Societa Editrice Romana, 

2015, p. 212–215 (Enzo Caffarelli).

ICONN 3: 
Proceedings of the Third International Conference on Onomastics ”Name and 

Naming”. Conventional/Unconventional in Onomastics, Cluj-Napoca: Editura Mega, 
Editura Argonaut, 2015, 1010 p.

– „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn, vol. XXII, no 1/2016, Societa Editrice 
Romana, p. 272–275.

– „Acta onomastica”, Praga, vol. LVII/2016, p. 193–195 (Adelina Emilia Mihali).
– „The Hungarian Language. Journal of the Society of Hungarian Linguistics”, 

Volume 112, no. 3/2016, p.  356–360 (http://www.c3.hu/~magyarnyelv/16–3/
HajduA_MNy_16–3.pdf) (Hajdú Anna).

– „Limba română”, XXVII, nr.  4/2017, p.  191–198 (Adelina Emilia Mihali) 
(http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=3431).

– „Névtani Értesítö”, Budapest, 39/2017, p.  243–247 (file:///C:/Users/
FELECAN/AppData/Local/Temp/NÉ39–1.pdf) (Imreh Réka).

ICONN 4: 
Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics ”Name and 

Naming”. Sacred and Profane in Onomastics, Cluj-Napoca: Editura Mega, Editura 
Argonaut, 2017, 1255 p.

– „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn, vol. XXIV, nr. 2/2018, Societa Editrice 
Romana, p. 872–875 (Enzo Caffarelli).
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– „Noul Literator”, Nr. 32–32/ 2018, p. 27 (Teodor Oancă).
– „Philologica Jassyensia”, Anul XIV, nr.  2 (28)/2018, p.  314–316 (Anamaria 

Paula Mădăras).
– „Névtani Értesítö”, Budapest, 40/2018, p.  185–189 (file:///C:/Users/

FELECAN/Downloads/NE40.pdf) (Katalin Reszegi).

5. Concluzii
În studiul de faţă am încercat să dezvoltăm tema multiculturalismului (v. https://

plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/) şi să o corelăm cu cercetarea ştiinţifică, 
mediul academic, în contextul unei conferinţe ştiinţifice internaţionale, desfăşurate din 
doi în doi ani, între 2011–2019.

Componenta multiculturală a Actelor ICONN are ca punct de plecare posibili-
tatea publicării în şase limbi a lucrărilor susţinute în cadrul Conferinţei Internaţionale 
de Onomastică „Numele şi numirea”. Cele patru volume de până în prezent găzduiesc 
un număr total de 353 de studii, dintre care 138 sunt scrise în limba română (39,1%), 
114 în engleză (32,3%), 41 în franceză (11,6%), 29 în italiană (8,2%), 25 în germană 
(7,1%), 5 în spaniolă (1,4%). Procentual, lucrările în română au reprezentat 39,1%, iar 
cele în limbi de circulaţie internaţională 60,9%. Luând ca reper familiile lingvistice, lim-
bile romanice – româna, franceza, italiana, spaniola – au fost utilizate pentru redactarea 
articolelor în proporţie de 60,5%, în timp ce limbile germanice – engleza şi germana 
– în proporţie de 39,5%

Figura 15. Actele ICONN 1–4

Plurilingvismul este completat, din perspectivă multiculturală, de tematica abor-
dată în lucrările publicate. Aproape toate compartimentele onomasticii au stârnit inte-
resul autorilor, accentul punându-se pe antroponime, toponime şi nume comerciale. 
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Nu au fost lăsate pe dinafară numele de instituţii publice, de lăcaşuri de cult, zoonimele, 
fitonimele, numele personajelor literare sau ale creaţiilor artistice, deonomastica medi-
cală etc.

Din perspectivă diacronică, subiectele au atins toate epocile, din Antichitate şi 
Evul Mediu, până în modernitate şi perioada contemporană, de-a lungul mai multor 
mii de ani. Totuşi, atenţia specialiştilor s-a concentrat cu preponderenţă asupra unor 
teme actuale. „Thus, onomastic research in the context of multiculturalism proves to be 
a highly complex endeavour, as it involves the correlation of findings in several fields 
to ensure the apt definition and description of onymic categories/variants and the pro-
cesses of giving and using names” (Felecan, Bugheşiu 2021: 6).
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