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1. Primul obiectiv a vizat completarea bazei de date începute în primul an, concepută să
cuprindă cât mai multe nume de instituții, organizații, societăți, firme din România, elocvente pentru
cercetarea desfașurată prin grant. Pentru aceasta, pe baza unui chestionar sociolingvistic, am efectuat
anchete pe teren, atât membrii echipei de cercetare, cât și studenți și masteranzi de la Universitatea de
Nord. Am încercat atragerea tinerilor spre cercetare și, totodată, inocularea spiritului de echipă aferent
muncii de cercetare pluridisciplinară.

Ca activități aferente primului obiectiv, am creat o pagină web a proiectului, unde să fie
vizibilă activitatea desfășurată prin grant, pe de o parte, și CV-urile membrilor echipei, pe de altă
parte. Având în vedere contactul intens pe care îl avem cu specialiști din lumea întreagă, informațiile
sunt postate atât în limba română, cât și în engleză, pentru o vizibilitate optimă.

În ceea ce privește ultima activitate, s-a reușit achiziționarea tuturor echipamentelor și
consumabilelor prevăzute și necesare desfășurării în bune condiții a proiectului, cu atât mai mult cu
cât am transferat suplimentar o sumă de bani de la mobilitati, la capitolul cheltuieli de logistică.

2. Al doilea obiectiv a vizat diseminarea rezultatelor obținute până în momentul respectiv, atât
de către directorul grantului și cercetătorul cu experiență, cât și de către cercetătorii în formare1.
Activitățile aferente s-au referit la efectuarea unor stagii de documentare-cercetare,  participarea la
manifestări științifice internaționale și publicarea de studii și articole în volume și reviste din țară și
din străinătate.

Oliviu Felecan, în calitate de director al echipei de cercetare, a publicat un studiu (Le
monachisme roumain actuel – une perspective anthroponimique) în „Europa” (BDI), Novi Sad,
Serbia, apărut în două părți: (I) în Nr. 7 (an IV), 2011, p. 71-74; (II) în Nr. 8 (an IV), 2011, p. 51-54.
Se pune în discuție un aspect aparte al onomasticii din spațiul public românesc, mai precis numele
monahale. În peisajul antroponimic actual, numele monastice au caracteristici diferite în comparație
cu cele laice, deoarece ele nu sunt atribuite la naștere, ci la maturitate, odată cu depunerea voturilor.
Ele pot fi alese chiar de cel ce îmbrățișează viața călugărească, dar, mai ales în ortodoxie, sunt
atribuite de stareț(ă) ori de episcopul locului. Acest articol va fi completat, în viitor, de un altul
referitor la denumirile bisericilor/ mănăstirilor din țara noastră, deoarece există diferențe confesionale.

În „Rivista Italiana di Onomastica” RIOn (ERIH), XVII (2011), 1, Societa Editrice Romana,
Italia, p. 320-322 a apărut Una ricerca socio- e psicolinguistica sull’onomastica publica rumena. Este
pusă în discuție chiar tema proiectului de cercetare, abordarea pluridisciplinară.

Cu ocazia celei de a doua ediții a Colocviului internaţional „Limba română – abordări
tradiţionale şi moderne”, desfășurat la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, am prezentat
studiul Enquête socio- et psycholinguistique: moyen de recherche de l’onomastique dans l’espace
public roumain actuel. Comunicarea (care urmează să apară) și-a propus să identifice și să analizeze
etapele redactării unui chestionar socio- și psiholingvistic, ca mijloc de cercetare a onomasticii din
spațiul public românesc actual. Pentru un demers de acest tip sunt necesari parametri unitari, care
vizează atât tehnica de observare și de chestionare, cât și rezultatele / variabilele lingvistice ale
diagnozei fenomenului lingvistic în cauză.

1 Nu luăm în considerare studiile apărute în 2011, dar raportate în anul precedent, când au fost trimise pentru
evaluare/ publicare revistelor de specialitate din țară și din afara granițelor (Canada).



În străinătate, am participat la The 24rd International Congress of Onomastic Sciences
(Barcelona, Spania, 2011) cu lucrarea Gypsy names: anthroponymic identity / assimilation, care s-a
bucurat de o atenție deosebită, ocupându-se toate locurile din sală (peste 40) cu ocazia susținerii.
Printre etniile care convieţuiesc în România, țiganii se evidenţiază prin mai multe particularităţi: o
cultură aparte, obiceiuri şi tradiţii specifice (legate şi de caracterul nomad), o limbă proprie,
influenţată puternic de cele cu care a intrat în contact, dar şi prin prenume mai stridente, percepute
astfel de majoritatea populaţiei (Ambasador, Ambulanţa, Dollar, Tarzan, Zorro). Premisa
fundamentală este că numele purtat de către individ are la bază factorii psihologici implicaţi în actul
numirii (configuraţia psihologică a actanţilor onomastici), precum şi apartenenţa individului la un
anumit cadru istoric, geografic, la o anumită categorie socio-profesională, confesiune etc. Numărul
mare de informatori şi de parametri extralingvistici aduce un plus de valoare interpretării
pluridisciplinare a antroponimelor existente la comunitatea romă din nord-vestul României. Studiul
urmează să apară în Proceedings of the 24rd International Congress of Onomastic Sciences (ISI),
probabil în anul 2012.

La Conferința internațională de onomastică „Numele și numirea”. Interferențe multietnice în
antroponimie. Ediția I, Baia Mare, 2011 am continuat și am dezvolttat ideea din studiul precedent,
prin Numele țigănești – între antroponime și nume de branduri. Pornind de la premisa că actul numirii
nu este unul de simplă repetare a unor evenimente onomastice anterioare, ci o acţiune cu caracter
novator, creator (rezultat al conlucrării dintre agenţii numirii, nume, context şi persoana care primeşte
numele), am abordat analiza materialului lingvistic în dinamică, în acord cu covarianţa sistematică
dintre factorii socioculturali şi psihologici implicaţi în procesul numirii. La romi, apar ca antroponime
prenumele unor vedete (Maradona, Beckham, Elvis, Madona), personaje din filme (Sandocan,
Superman, Tarzan, Vandana, Vinetou), nume geografice (Anglia, Barcelona, Paris, Spania, Suedia),
nume comune (Ambasador, Inspector, Jandarmeria, Judecător, Ministru, Patron), nume de branduri
(Mercedesa, Nubira, Nutella, Palmoliviu, Rexona). Studiul a apărut în Numele și numirea. Actele
Conferinței Internaționale de Onomastică Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie (editor
Oliviu Felecan), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 57-68.

Al doilea cercetător cu experință al echipei, Daiana Felecan, În articolul Aspecte ale
utilizării nickname-ului în „limba română virtuală” (perspectivă pragmatică) (care trebuie să apară
în Actele celui de al IV-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Academia Română, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București,) a prezentat un tipar denominativ nou în
perimetrul limbii române virtuale, pornind de la noţiunea nickname, care desemnează numele de
utilizator folosit în anumite programe şi site-uri de socializare online. Înţelegem prin limba română
virtuală varianta românei utilizată în comunicarea din Internet. Categoriilor onomastice existente în
perimetrul lingvisticii româneşti, desemnate prin termenii poreclă şi supranume, li se adaugă noţiunea
nickname, termen intrat de curând în lexicul românei virtuale. Prin urmare, socotim nickname-ul un
concept în al cărui perimetru semantic se concentrează, deopotrivă, aspecte definitorii pentru
supranume şi poreclă, termenul englezesc trasându-şi diferenţa specifică tocmai din intersecţia datelor
provenind dinspre categoriile onomastice tradiţionale. Esenţială nu este depistarea elementelor
diferenţiatoare ale celor trei concepte (două mai vechi şi unul nou în onomastica românească), ci
identificarea caracteristicilor unificatoare, a felului în care nickname-ul colectează şi se foloseşte (de)
trăsăturile claselor consacrate pentru a se autoconstitui într-o categorie plurivalentă: lingvistică,
psihologică şi socială, aptă să reflecte consolidarea şi continuarea mai vechiului instrumentar
denominativ.

În lucrarea Observaţii referitoare la configuraţia semiotică a unor nume de firme din spaţiul
public românesc actual (publicată în Actele celui de al 10-lea Colocviu Internaţional al Catedrei de
Limba română, „Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice”, București, Editura Universității
din București, 2011) autoarea și-a propus, pe baza analizei unui material lingvistic conţinând nume de
firme (categoria localuri publice, caz particular al numelor de firmă), să ilustreze relaţia semiotică (în
speţă pragmatică) dintre ofertantul atribuitor de nume şi destinatar, ca interpret al mesajului semiotic
transmis de cel dintâi. Concret, scopul urmărit a fost descoperirea motivării lingvistice şi sociale a
numelor de localuri, luând în considerare raportul comunicativ implicit dintre emiţătorul–proprietar şi
receptorul–client.

Decodarea unui nume de local este o operaţie care se bazează pe intuiţie şi/sau documentare.
În cazul în care cunoaşterea receptorului se rezumă la nivelul unei reconstrucţii mentale, decodarea va



fi inferenţială; dacă sursele cunoaşterii sale se multiplică, în sensul accesului la istoricul care a
precedat şi, implicit, a generat numele de local respectiv, decodarea va fi reprezentată (citată /
relatată). Indiferent de modalitatea cognitivă prin care se ajunge la citirea corectă (i. e. în
conformitate cu sistemul de valori mutual recunoscute de emiţător şi receptor) a mesajului-nume de
local, operaţia de descifrare invită la un efort semiotic de adecvare a formei la sens. A decoda
mesajul-nume de local înseamnă a descifra semnătura proprietarului.

Observăm predominarea, în denumirea localurilor actuale, a numelor proprii străine, în vreme
ce numele româneşti sunt atribuite, în general, localurilor specializate în gastronomia naţională.
În ceea ce priveşte structura numelor de localuri, remarcăm existenţa denumirilor provenite din nume
comune simple, sintagme sau propoziţii.

Transferul lexical – fie prin transformarea numelor comune în nume proprii, fie prin
provenirea numelor proprii din alte clase onomastice – spre categoria nume de localuri reprezintă
tehnica denominativă actuală cea mai productivă.

În peisajul onomastic al localurilor bucureştene actuale se înregistrează, într-o proporţie
considerabilă, alături de forme nominale motivate, şi denumiri arbitrare, care îşi suspendă şi
motivarea socială explicită (adecvarea la produsul denumit şi cu aspiraţiile publicului prezumat
nefiind prefaţată, în cazul acestora, de un indice nominal corespunzător).

Mesajul pe care locutorul-proprietar îl transmite receptorului-client se construieşte la două
niveluri comunicative: unul material (partea văzută a numelui de local) şi altul lingvistic (partea citită
/ interpretată a numelui de local). Componenta materială (iconică) serveşte drept cadru pentru
dimensiunea scripturală (lingvistică) a mesajului.

Numele de local este rezultatul unui consens comunicativ implicit între locutorul-proprietar şi
alocutorul-client: primul reuneşte într-un nume de local răspunsuri la potenţialele întrebări / aşteptări
ale celui de-al doilea. Astfel, numele de local este un tip special de semn complex, a cărui
tranzitivitate a fost substituită de polifonie, ambiguitate semantică şi deconstrucţie lexicală.

În lucrarea Aspecte ale dinamicii apelativelor atribuite persoanelor feminine din showbizul
românesc contemporan (a fost acceptată spre publicare în volumul Name and Naming – Synchronic
and Diachronic Perspectives (editor Oliviu Felecan), care urmează să apară în anul 2012 la
Cambridge Scholars Publishing) Daiana Felecan își propune să descrie numele şi mecanismul de
funcţionare a acestora în procesul comunicativ, altfel spus, să urmărească procesul de nominaţie
antroponimică.

Presa românească posttotalitară, în general, şi cea din ultimul deceniu, în special, stă la
originea lansării unei „mode lingvistice” constând în introducerea, în număr copleşitor de mare, a
unor inovaţii lexicale expresive şi răspândirea acestora din discursul public în limbajul cotidian.

De sub influenţa fenomenului menţionat nu scapă nici antroponimia, de vreme ce se ştie că
domeniul de studiu al numelor proprii este unul dinamic, oglindind îndeaproape schimbările ce se
petrec în realitatea socioculturală la un moment dat. Fenomenul de dinamică atestă coexistenţa, în
uzul discursiv, a „noului” cu „vechiul”, respectiv a sensurilor modificate cu cele consacrate.

În acest cadru, un caz aparte îl reprezintă apelativele neconvenţionale recente, apărute în
stilurile mai puţin îngrijite ale limbii, în special în vorbirea tinerilor, de unde au pătruns, graţie
expresivităţii lor, în limbajul presei şi apoi, din nou, printr-un proces de resemnatizare, în limbajul
cotidian. Majoritatea acestora s-au impus în ultimul deceniu printr-o rapidă creştere a frecvenţei în
utilizare, în paralel cu îmbogăţirea semantismului lor cu noi sensuri, înregistrate doar parţial în
dicţionarele (explicative şi de argou ale) românei actuale.

Perspectiva teoretică abordată este una interdisciplinară, promovată de lingvistica funcţională,
pragmatică, stilistică şi antroponimie, iar metodologia utilizată vizează procedee ale semanticii
lexicale descriptive, ale pragmastilisticii şi ale retoricii jurnalistice.

Lumea descrisă de media românească actuală suferă un proces generalizat de tabloidizare,
mişcare sancţionată de vorbitori, care au taxat lipsa de adecvare a comportamentului lingvistic la
statutul de VIP–uri printr-o atitudine verbală de calificare complementară.

Dintre asistenții de cercetare, drd. Adelina Mihali a participat la Colocviul Internațional
Limbă, Cultură, Civilizație, Ediția a X-a (a III-a internațională), Craiova, 24-26 martie 2011. A
susținut articolul Considerații privind structura semantică și lexicală a denumirilor instituțiilor
culturale din România – în curs de publicare în „Analele Universităţii din Craiova”, Seria Ştiinţe
Filologice, Limbi Străine Aplicate, anul VII, Nr. 1-2/2011, ISSN 1841-8074, Craiova: Editura



„Universitaria”. Denumirile instituţiilor culturale din România reflectă atât caracteristicile numelui
propriu – individualizarea, identificarea, proprietatea de a fi numit X, cât şi elementele psiho-sociale
care au stat la baza numirii. Structura acestor denumiri reflectă atât un principiu denominativ întâlnit
în societatea comunistă, numirea prin cifre, expresie a uniformizării și standardizării, precum și unul
inovator, reprezentat de utilizarea numelui unei personalităţi marcante, un antroponim ce reflectă
legătura dintre instituţie şi familia conducătorului sau un toponim. Utilizarea unei denumiri oficiale,
formată din numele unei personalităţi culturale marcante, întăreşte ideea că acestor instituţii li se
conferă o caracteristică prin actul performativ de numire: eu te numesc X. Directorii recurge la astfel
de denumiri în funcţie de preferinţele personale. Aşadar, relaţia dintre numele propriu şi obiectul
denotat este temporară și în strânsă legătură cu contextul verbal şi situaţional. Denumirile descriptive
frecvente în spațiul public românesc actual vizează o caracteristică a instituţiei respectiv, însă nu
trăsăturile intrinsece ale obiectului. Încadrăm aici şi acele denumiri care vizează o anumită concepţie a
emiţătorului, a performatorului actului de numire în momentul alegerii numelui sau nevoia de a face
publicitate prin intermediul cuvântului: Teatrul Liber Imago (Cluj) poartă numele unui stadiu larvar al
unui fluture. Interculturalitatea marchează în special centrele culturale care promovează o civilizație
din afara granițelor țării, școli cu specific bilingv, instituții culturale ale minorităților, conservând
sisteme de valori proprii fiecărei colectivităţi în parte, fluctuaţii lingvistice, influenţe străine. Dacă
numele comune cuprind substantivele categorimatice globalizante, urmărind caracterul omogen, stabil
al obiectelor propuse reprezentării semantice, numele proprii vizează individualul, particularul,
presupunând doar existenta referenţilor, iar nu particularitatea lor. În sistemul denominativ al
instituţiilor culturale din România, termenul care desemnează tipul instituţiei (şcoală, teatru,
bibliotecă, liceu), în calitate de nume comun, subliniază existenţa unui anume obiect care are un
ansamblu de trăsături stabile. Noţiunea imediat următoare, antroponimul, toponimul, numele propriu
are meritul de a identifica în categoriile sus-numite referentul. Prin actul de numire, legătura dintre
obiect şi nume devine o constantă a particularului. Cele trei modalităţi de interpretare a numelui
propriu, denominativă, identificatorie şi predicativă, presupun atât un act de referinţă definită/
nedefinită din partea locutorului, cât şi raportarea la contextul comunicaţional din parte
interlocutorului.

La Sesiunea Științifică Națională, cu participare internațională, Dialogul culturilor între
tradiție și modernitate, Ediția a XIII-a, Alba Iulia, 6-8 mai 2011, Adelina Mihali a prezentat Studiu
comparativ între denumirile publicațiilor interbelice și cele actuale – publicat în ANNALES
UNIVERSITATIS APULENSIS, Series Philologica, 12 / 2011, Tom 3, p. 141-150. Perioada
interbelică a însemnat o etapă de efervescenţă culturală, de deschidere spre civilizaţia europeană.
Dacă anii comunismului din România au avut un impact major în orientarea interesului cultural spre
Rusia, fapt ce a dus la o literatură prolecultistă, presă afiliată partidului, cenzură, societatea
contemporană a reînviat spiritul occidental. Perioada interbelică se caracterizează prin tendința de
sincronizare a societății și culturii române cu civilizația occidentală. Acelaşi spirit inovator se
manifestă în România, după 1989, în comerț și, mai ales în presă, după anul 2000.

Ca frontispiciu a publicaţiei, titlul trebuie să informeze, să sensibilizeze şi să vizeze un
public-ţintă. Construcţia titlului trebuie să respecte regulile de codificare şi adecvarea acestuia la un
public mediu, capabil să descifreze mesajul. Modalităţi similare de construcție a denumirilor
publicaţiilor se întâlnesc în cele două perioade istorice vizate. Atât în perioada interbelică, cât și în
presa actuală, circulă aceeași denumire în regiuni diferite ale țării. Rolul de a plasa spațial respectiva
publicație sau de a furniza informații lămuritoare cu privire la formatul și statutul acesteia îi revine
subtitlului. În publicațiile interbelice, frecvente sunt noțiunile „foaie” sau „organ al...”. Analiza
noastră a ilustrat aspectele comune celor două categorii de publicații – utilizarea cu precădere a unor
temeni din sfera semantică a presei – precum și elemente contemporane ale acestui domeniu:
denumiri ce conțin o serie de împrumuturi neologice: blog, computer, internet etc. Structura
denumirilor publicațiilor interbelice și actuale este identică, fapt ce confirmă existența unor procedee
stabile și generalizate. Modificări apar acolo unde evoluția limbii și a societății, apariția internetului și
dezvoltarea mass-mediei au dus la crearea unor noi forme de comunicare, de afirmare a personalității
tinerilor atrași de noutatea informatică. Denumirile au fost abordate atât din perspectiva formală, cât și
din cea lexico-semantică sau a procedeelor stilistice recurente.

Denumirile pubilicațiilor interbelice și a celor actuale valorifică modalități identice de
construcție, confirmând existența unor procedee jurnalistice stabile în timp. În privința lexicului, presa



actuală se caracterizează prin noutate, alternanța termenilor românești cu cei din engleză, uzarea unor
termeni universali, în special din domeniul informaticii, raportarea la social. Presa interbelică trebuie
raportată la sentimentul național conferit de Unire, la împrejurările politice anterioare Primului Război
Mondial și posterioare lui. Titlul, în presă, este o metaforă, o codificare a realităţii transpusă în
cuvinte şi imagini, de aici asocierea unei imagini unui titlu sau maniera de scriere a denumirii
respective. Rolul esenţial în dirijarea şi influenţarea lecturii revine titlului. Formarea acestuia este
dependentă de tipul de publicaţie.
În urma participării la Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea”, a fost publicat
studiul Antroponime în denumirea firmelor din Sighetu Marmației (apărut în Numele și numirea.
Actele Conferinței Internaționale de Onomastică Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie
(editor Oliviu Felecan), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 555-562). Numele au rolul de a clasifica
și de a distinge obiectele, de a facilita relațiile interumane, fiind simboluri ale interacțiunii sociale
(Kathy Charmaz 2006: 396). Antroponimele întâlnite pe frontispiciul firmelor din Sighetu Marmației,
Maramureș, sunt reprezentative pentru inovația denominativă din societatea românească din ultimii
ani. Numele de persoană au fost analizate din punct de vedere structural și semantic, urmărindu-se
dualismul dintre identitatea culturală (antroponime calendaristice, porecle, supranume) și împrumuturi
occidentale (antroponime străine, ortografie cu y final, hipocoristice). Numele de familie reflectă
stratificarea lingvistică din zonă, ca urmare a minorităților entice foste sau actuale: nume create pe
teren românesc, nume maghiare, nume evreiești, nume de origine slavă. Frecvente sunt denumirile
care conțin  numele întreg al proprietarului și hipocoristice, de cele mai multe ori ortografiate cu y, ca
urmare a impactului media asupra copiilor și, implicit a părinților.

Antroponimele folosite în onomastica spațiului public sighetean au un vădit rol publicitar,
mizând pe ideea de afectivitate, de recunoaștere într-un spațiu comunitar mic. Tendința de folosire a
numelor de persoană ca denumire pentru o afacere este o consecință a eliberării de sub comunism. O
trăsătură comună tuturor țărilor fost-comuniste este promovarea denumirilor englezești, fapt ce se
remarcă și la nivelul antroponimelor cuprinse în nomenclatura firmelor.

În urma cercetării efectuate, am constatat următoarele: 1. scăderea numărului antroponimelor
calendaristice în onomastica spațiului public; 2. interesul pentru structuri denominative străine,
antroponime sau termeni din limbi de circulație internatională; 3. apariția numeroaselor hipocoristice
în denumirea firmelor și, mai ales, ortografierea lor după model englezesc cu y final, hipocoristicul
fiind frecvent folosit în societatea românească, înlocuind practic numele oficial.

În străinătate, Adelina Mihali a participat la Conferința Internațională Zilele Studiilor
Romanice (II), Teorii, modele noi și aplicarea lor în lingvistica, literatura, translatologia și didactica
ultimilor 20 ani, Bratislava, 23-24 septembrie 2011. Articolul prezentat (Nume romanice în
onomastica spațiului public românesc) – în curs de publicare în volum – pornește de la premisa că
bilingvismul a determinat o serie de întrebări cu privire la granițele lingvistice, la identitatea culturală
și la influența pe care o are limba în relațiile interumane. , necunoașterea etimologiei cuvintelor
așezate pe frontispiciul firmelor, precum și vorbirea limbii în forma dialectală duc la accidente
fonetice. Includem aici și structurile calchiate după model occidental. Structura denumirilor relevă
faptul că, în ultimii ani, crește numărul formelor hibride: un termen în română alăturat unui termen
din altă limbă romanică.
Acest sistem denominațional este funcțional doar pentru cunoscătorii limbii folosite, deoarece există
enclave lingvistice conservatoare, vorbitoare a limbii oficiale, materne. Aceste persoane, de regulă
bătrâni, recunosc magazinul, firma după supranumele proprietarului

Și al doilea cercetător în formare, drd. Alina Bugheșiu, a avut o activitate prodigioasă în
2011. Studiul „Shop names as cultural mediators” (Numele de magazine ca mediatori culturali) a
apărut în numărul 4/2011 din The Journal of Linguistics and Intercultural Education – JoLIE (pp. 37-
49). În contextul globalizării şi al transformărilor din varii domenii (dar îndeosebi din tehnologie) care
au determinat raportarea noastră la lumea înconjurătoare, modul în care sunt stabilite relaţiile
interumane a suferit mutaţii fundamentale. Rapiditatea, eficienţa şi caracterul afectiv sunt noile valori
care definesc universul nostru social, politic, economic, religios, educaţional şi psihologic,
influenţând, în acelaşi timp, felul în care limba este percepută, creată şi utilizată in anumite contexte
comunicative. Direcţiile de cercetare merg înspre descrierea relaţiei stabilite între limbă şi o societate
care se confruntă cu deschiderea graniţelor politice şi culturale, accentuând efectul dimensiunii
lingvistice asupra contactului dintre oameni care provin din medii ce pot fi diferite sub mai multe



aspecte. În virtutea ilustrării acestui fapt, în special din perspectivă socio- şi psiholingvistică, lucrarea
în discuţie tratează problematica numelor de magazine, definite ca mediatori culturali, ca secvenţe
denominative care reflectă transformările existente la nivelul limbii şi al culturii române, în urma
contactului cu limba şi cultura de factură anglo-americană.

Cu ocazia celei de-a XI-a ediţii a Conferinţei internaţionale British and American Studies,
organizate de Catedra de limba engleză a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii de Vest din
Timişoara, s-a susţinut studiul intitulat „Naming patterns in the contemporary Romanian food
industry: socio- and psycholinguistic perspectives” (Tipare denominative în industria alimentară
română actuală: perspective socio- şi psiholingvistice), aflat în curs de publicare în volumul
conferinţei. Lucrarea analizează numele şi tiparele nominale promovate în industria alimentară
contemporană, definite, la nivelul motivaţiei semantice, de confluenţa direcţiilor pluridisciplinare
locale şi internaţionale care configurează peisajul socioeconomic şi cultural românesc actual. Ca
varietate de nume comerciale, structurile denominative din spaţiul vizat sunt orientate fie spre
cultivarea specificului naţional, fie spre ancorarea structurilor tradiţionale autohtone în dimensiunea
globală a contemporaneităţii. Numele, alese din perimetrul producţiei de lactate, sunt abordate
diacronic şi sincronic, atât din perspectiva evoluţiei orientărilor onomastice în acest domeniu (în urma
căderii regimului comunist), cât şi din perspectiva relaţiei pe care o parte dintre aceste denumiri o
stabilesc cu branduri internaţionale din domeniu, comercializate recent şi în România.

Studiul intitulat „The politics of Romanian brand names: then and now” (Politica numelor de
branduri româneşti: ieri şi azi) a fost prezentat cu ocazia primei ediţii a Conferinţei internaţionale de
onomastică organizate de Facultatea de Litere şi Centrul de Onomastică din cadrul Universităţii de
Nord din Baia Mare și apărută în volumul Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de
Onomastică Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie (ed. Oliviu Felecan), Cluj-Napoca,
Editura Mega, 2011, p. 535-544. Lucrarea vizează analiza, din perspectivă socio- şi psiholingvistică, a
problematicii numelor de branduri, în forma în care apare dezvoltată în spaţiul public românesc. Acest
sector al numelor comerciale prezintă un tipar de formare şi de funcţionare aparte, impunând
respectarea anumitor criterii (cu precădere de ordin lingvistic, economic şi publicitar) în crearea şi
implementarea lor pe piaţă. Numele de branduri funcţionează ca indici socioeconomici, marcând
statutul şi dinamica societăţii în care există şi circulă. Adoptând o abordare diacronică în cercetarea
lor, lucrarea în discuţie pune accentul pe evidenţierea particularităţilor unor nume de branduri
româneşti – Azuga, Borsec, Clujana, Dacia, DERO, Eugenia, Farmec, Guban, Napolact şi ROM-,
surprinzând evoluţia acestora în perioada anterioară şi ulterioară revoluţiei din 1989 şi analizând
calitatea lor de nume proprii.

Lucrarea Naţional şi internaţional în limba şi cultura română. O perspectivă onomastică a
fost susţinută (şi este în curs de publicare în volumul colectiv aferent evenimentului ştiinţific în cauză)
cu ocazia celei de-a X-a ediţii a Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română
„Al. Philippide” din Iaşi, ediţie desfăşurată sub titlul „Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei
contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română”. Studiul are ca scop analiza
contactului dintre naţional şi internaţional, dintre local şi global, la nivelul limbii şi, implicit, al
culturii române, prin surprinderea dinamicii peisajului onomastic din spaţiul public românesc actual.

Ca urmare a schimbărilor fără precedent care au început să se desfăşoare odată cu secolul al
XX-lea şi care au afectat fiecare dimensiune a universului nostru, dar şi datorită globalizării, putem
spune că asistăm la un proces de reevaluare a comunicării, atât ca aspect conceptual, cât şi ca practică
discursivă, în scopul evidenţierii coordonatelor în baza cărora o secvenţă comunicativă trebuie
construită – rapiditate, eficienţă şi flexibilitate-, în special acum, în contextul metastructurii sociale, al
metacomunităţii descrise şi impuse de procesul globalizării. Întrucât există o relaţie simbiotică între
limbă şi societate, şi întrucât limba engleză îndeplineşte, fără îndoială, rolul de lingua franca a
comunităţii globale (a satului global), studiul în cauză urmăreşte sublinierea influenţei pe care limba
engleză o are asupra limbii române, identificând şi analizând, de asemenea, şi alte posibile influenţe
lingvistice alogene. Pentru a ilustra aceste aspecte, prezenta lucrare discută cazul numelor comerciale
(aici numele de magazine) din Baia Mare, o localitate din nord-vestul României. Ca ramură a
onomasticii, numele comerciale reprezintă un tipar denominativ flexibil şi productiv, întru realizarea
lor concurând elemente dintre cele mai variate, de la unele referitoare la identitate culturală, până la
altele referitoare la motivaţie psihologică şi strategii de marketing. Prin urmare, utilizarea numelor



comerciale pentru a exemplifica efectele contactului dintre local şi global, dintre naţional şi
internaţional propune o abordare interdisciplinară a devenirii actuale a limbii şi culturii române.

3. Finalizarea optimă a proiectului pentru anul al doilea de cercetare a reprezentat ultimul
obiectiv propus, ceea ce s-a îndeplinit meritoriu atât prin activitatea științifică de către întreg
colectivul grantului, cât și prin elaborarea raportului științific și financiar pentru anul 2011.

În concluzie, prin activitatea bogată și diversă desfașurată de toți cei patru membrii ai echipei
– cercetători cu experiență + cercetători în formare – s-a reușit îndeplinirea obligațiilor asumate și a
activităților aferente anului 2010. Cercetarea depusă până acum reprezintă o certitudine de
profesionalism pentru munca ce urmează să fie efectuată în următorii ani, ca modalitate de investigare
a onomasticii din spațiul public românesc.


