
Nazwa, czyli zwinięta fabuła, jak pisał Władimir Toporow w „Mieście i micie”, stała się kanwą, 
na której osnuliśmy program 6. Nazewniczej Konferencji Naukowej, kolejnej z serii spotkań 
poświęconych problematyce toponimii miejskiej. Dyskurs konferencyjny toczony będzie 
z perspektywy wielu dziedzin. Zapoznamy się z perspektywą geograficzną, językoznawczą, 
literaturoznawczą, historyczną, socjologiczną, planistyczną… Zderzać się będą zdania 
teoretyków i praktyków, naukowców i samorządowców, zarządców i użytkowników miasta. 
Spotkają się fabuły miast polskich i niepolskich, dużych i małych oraz ich różnorodne 
interpretacje.  
 
Wiemy, że nazwy miejskie wywołują ogromne emocje – zarówno badaczy, jak i mieszkańców 
miast. Wiemy również, że w wielu ośrodkach i instytucjach miejskich jest obecna żywa refleksja 
nad problematyką nazewniczą. Dlatego nie wyznaczamy wąskiej tematyki tegorocznej 
konferencji. Jesteśmy przekonani, że najwartościowsza będzie dyskusja nad wystąpieniami 
odzwierciedlającymi rzeczywiście prowadzone badania i dyskusje toczone w rozmaitych 
gronach. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i do podzielenia się wynikami badań nad 
nazwami miejskimi oraz do przedstawienia problemów nurtujących mieszkańców i włodarzy 
miast. Dyskusja o nazwach, wielowątkowa i wielodyscyplinarna, jest wszak ważna 
i niezbywalna jak same nazwy miejskie. 
 

Z wyrazami szacunku 
organizatorzy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasze konferencje, u zarania powiązane tylko z działalnością warszawskiego  Zespołu 
Nazewnictwa Miejskiego, zapoczątkowała prof. Kwiryna Handke (1932–2021), 
najwybitniejsza znawczyni toponimii warszawskiej. Na ostatniej konferencji, która rozlała swą 
dyskusję ponad problematykę li tylko warszawską, Pani Profesor gościnnie wygłosiła obszerny 
wykład poświęcony ćwierćwieczu działalności Zespołu. Tegoroczna konferencja będzie już 
niestety tylko okazją do wspomnienia i podsumowania pracy naukowej inicjatorki konferencji 
i pierwszej, wieloletniej przewodniczącej Zespołu. 

 
 

  



6. Nazewnicza Konferencja Naukowa  
Zwinięte fabuły miast 

 

 
K O M U N I K A T   1 

 
 
 
 

1. Organizatorzy 
Zespół Nazewnictwa Miejskiego (m.st. Warszawy) 
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy 
Muzeum Warszawy 
Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego 
Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
Polskie Towarzystwo Onomastyczne 
Warszawskie Obserwatorium Kultury 
 
 
2. Patronat 
prof. dr hab. Zbigniew Greń – Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 
prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego 
prof. UW dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano – Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu 
Warszawskiego 
 
 
3. Zespół programowy 
dr Agata Hącia 
dr Artur Jóźwik 
Simona Kowalewska 
dr hab. Mikołaj Madurowicz 
Grzegorz Piątek 
Aneta Subda-Kamola 
dr Katarzyna Wagner 
dr Paweł E. Weszpiński 
dr Wojciech Włoskowicz 
 
4. Termin 
28–30 listopada 2022 roku 
 
 
5. Tryb i miejsce obrad 

 obrady stacjonarne w Muzeum Warszawskiej Pragi, Oddziale Muzeum Warszawy, 
ul. Targowa 50/52 

 streaming obrad w internecie 
 
W przypadku zwiększonego zagrożenia pandemicznego konferencja odbędzie się wyłącznie zdalnie.  
 



 
6. Tropy dyskusyjne 
 

 obszar doświadczeń – nazwy w mieście oczami regulatorów vs nazwy w mieście oczami 

mieszkańców  

 
o problemy nazewnicze małych i dużych 

miast 
o procesy nazewnicze w miastach 

polskich 

o warszawski Miejski System Informacji 
(MSI) – funkcjonowanie, trwałość, 
zmiany 

o funkcje nazewnictwa w praktyce 
 

 obszar problemów badawczych – nazwy w mieście oczami badaczy  

o funkcje i systemy nazewnictwa 
miejskiego 

o codzienność, użytkowość 
i  dokumentacyjność nazw 

o nazewnicze reakcje na rzeczywistość 
o programy ideowe toponimii miejskiej 
o presja społeczna i sprawiedliwość 

nazewnicza 

o zawłaszczanie nazewnicze i ochrona 
dziedzictwa nazewniczego 

o nazwy miejscowe nie na miejscu 
o nieoficjalne nazwy miejskie 
o słowa w przestrzeni miejskiej 
o statystyki nazewnicze 
o nazewnictwo komunikacyjne 
o nazewnictwo w planowaniu miasta 

 
 
7. Elementy programu 

 wykłady wprowadzające i kończące (zaproszeni goście) 

 referaty (20 minut, studenci – 15 minut), nabór otwarty, kwalifikacja wystąpień do prezentacji 

zostanie dokonana na podstawie abstraktów (ok  1200 znaków). 

 sesja plakatowa (posterowa) – autorzy dostarczają wydrukowane postery 

 dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli zespołów nazewnictwa i samorządów różnych miast 

 debaty otwarte z udziałem mieszkańców: Kto nazywa miejsca w mieście i na jego mapach?   

oraz Sprawiedliwość nazewnicza 

 wycieczka autokarowa „Ogórkiem” po warszawskich nazwach dla uczestników konferencji 

 
 
8. Zgłoszenia 

 udział w konferencji wymaga nadesłania zgłoszenia przez formularz dostępny pod adresem 

www.muzeumwarszawy.pl/konferencja-nazewnicza/ i potwierdzenia przyjęcia przez 

organizatorów 

 debaty otwarte są dostępne dla zarejestrowanych uczestników konferencji oraz osób spoza grona 

uczestników (limit uczestnictwa stacjonarnego: 100 osób) 

 
 
9. Publikacje 
Pokłosiem konferencji będą recenzowane publikacje: 
• naukowe (punktowane) w „Pracach i Studiach Geograficznych” (68.4/2023) 
• popularnonaukowe (niepunktowane) w „Kronice Warszawy”, nr 2/2023 – tematy warszawskie 

 zeszyt abstraktów wystąpień 
 
 
 
 

http://www.muzeumwarszawy.pl/konferencja-nazewnicza/


 
10. Zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd 
Organizatorzy Konferencji nie zapewniają i nie pokrywają  kosztów podróży i zakwaterowania. 
Organizatorzy zapraszają w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy na kolację w pierwszym dniu 
Konferencji oraz na drobny poczęstunek podczas przerw kawowych. Pozostałe posiłki pozostają 
w gestii uczestników. 
 
 
11. Opłaty 
Udział w konferencji jest nieodpłatny.  
Konferencja jest finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa 

 
 

12. Terminy 
do 30 września 2022 roku – nadesłanie zgłoszeń i abstraktów 
do 17 października 2022 roku – informacja o przyjęciu zgłoszeń 
do końca października 2022 roku – ogłoszenie programu Konferencji 
 
 
13. Informacje o Konferencji i kontakt  
Konferencyjne Komunikaty zawierające szczegółowe informacje programowe i organizacyjne będą 
publikowane na stronie:  www.muzeumwarszawy.pl/konferencja-nazewnicza/ 
 
Adres korespondencyjny: 
konferencja-nazewnicza@muzeumwarszawy.pl  
 
Organizację konferencji koordynuje: 
dr Paweł E. Weszpiński 
e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl  
tel. 22 277 4321 
 
 
 
 
 
 
Organizatorzy 
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