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Perspektywy rozwoju Pracowni Onomastycznej wobec wyzwań 

XXI wieku. 

(Streszczenie wystąpienia na zebraniu załogi w dniu 19 czerwca 2013) 

1. Plany badawcze Pracowni od 1957 r. koncentrują się na dwóch celach: 

- pierwszym jest tworzenie dokumentacji źródłowej na temat nazw 

geograficznych Śląska od X-XXI wieku. Na bazie tych materiałów powstają 

monografie, rozprawy, referaty na konferencje, dysertacje doktorskie i 

habilitacyjne. Nazwy geograficzne w każdym kraju są przedmiotem 

szczególnej troski i ochrony organów państwowych, które wykorzystują 

zasoby nazewnicze placówek naukowych dla celów praktycznych 

administracji państwowej 

- drugim celem jest utrwalanie w opisie leksykograficznym nazw śląskich 

według standaryzowanych założeń metodologicznych, czego przykładem 

jest redagowany Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska 

(SNGŚ). Jest to synteza historyczno-etymologiczna ukazująca w 

edytorskim opisie ogromny, niezwykle cenny dorobek myśli teoretycznej 

lingwistów polskich i obcych. 

2. SNGŚ pomyślany został jako swoiste kompendium wiedzy o tym ważnym 

obszarze europejskim.  Po ponad pięćdziesięciu latach zbiorowego wysiłku 

jego realizacja dobiega końca. Mając świadomość niedoskonałości dzieła w 

obliczu wyzwań XXI wieku, jednocześnie wiemy, że została wykonana 

pożyteczna praca dla kultury i państwa polskiego. 

3. Jednostką prowadzącą przedsięwzięcie od początku jest PIN-Instytut Śląski 

w Opolu – filar organizacyjny i finansowy tych badań. Ten nader 

kosztowny projekt dodatkowo dofinansowywany jest przez ministerstwo 

nauki w formie grantów.  

4. SNGŚ jest dziełem pokoleniowym. Fundamentalnych zasług w tym 

przedsięwzięciu nie można odmówić inicjatorowi i promotorowi badań – 

prof. Stanisławowi Rospondowi (1957-1982). Naturalne zmiany w składzie 

zespołu redakcyjnego sprawiły, że w gronie współtwórców SNGŚ znalazła 

się moja osoba (od 1986 r.) oraz dr Monika Choroś i mgr Łucja Jarczak (od 

1978 r.). 

5. Dla zespołu o tak długim stażu pracy i bogatym doświadczeniu ważna jest 

perspektywa ukończenia serii w doskonalszym kształcie. Przerwanie prac z 

różnych względów byłoby stratą i szkodą nie do odrobienia. 

6. W poczuciu odpowiedzialności za dalsze losy tego monumentalnego 

przedsięwzięcia zgłaszam opracowanie nowego projektu o charakterze 

otwartym, nie mającym precedensu w polskich badaniach regionalnych, 

przygotowywanym od razu w formie bazy danych toponomastycznych. 

Będzie to wersja elektroniczna, udostępniana przez Instytut. Pod 



względem zasobu wiedzy wersja będzie odbiegała od tego, co zawiera 

dotychczasowa edycja drukowana. Nie ulega wątpliwości, że nowy 

leksykon powinien zachować charakter źródłowo-bazowy, bowiem w tym 

zakresie nasze potrzeby są największe. 

7. O wyższości wersji elektronicznej nad tradycyjną świadczą takie walory, 

jak: 

Łatwość i szybkość dostępu do potrzebnej informacji, możliwość 

automatycznego przeszukiwania materiałów, prosty sposób aktualizacji 

danych. 

 Projekt elektroniczny zwraca się ku przyszłości, wierząc że następne 

pokolenia będą tworzyć dalszą jego historię. 

 


