
Od redaktorów

Oddawany do rąk Czytelników tom Mikrotoponimia i makrotoponimia. 
Problematyka wstępna jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydaw-
niczym Nomina loci, opracowanym w łódzkim ośrodku na bazie materiału bę-
dącego pokłosiem XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Ono-
mastycznej. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 autorów pochodzących 
z Polski i innych krajów słowiańskich oraz pozasłowiańskich. Kolejne dwie 
książki w tym cyklu publikowane są pod tytułami: Mikrotoponimy i makrotopo-
nimy w komunikacji i literaturze oraz Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni 
fizycznej. 

Niniejszy tom otwiera artykuł wprowadzający w zagadnienia ogólne i teo-
retyczne mikrotoponimii i makrotoponimii – podstawowe zbiory geonimii w jej 
wymiarze ojko- i anojkonimicznym. Artykuł preliminarzowy zawiera ponadto 
informacje o założeniach i zawartości całej książki, do niego odsyłamy Czy-
telnika.

Projekt wydawniczy Nomina loci powstaje pod szczególnymi auspicjami 
Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawi-
stów (KOS c/o MKS) promującej najnowsze osiągnięcia onomastyki na terenie 
Słowiańszczyzny i w innych regionach świata w odniesieniu do głównych sub-
dyscyplin nazewnictwa: toponomastyki, antroponomastyki, chrematonomastyki, 
onomastyki literackiej i teorii nazw własnych. Książka Mikrotoponimia i ma-
krotoponimia. Problematyka wstępna ilustruje tezy pierwszego z tych działów 
z uzasadnionymi odniesieniami do pozostałych, co jest szczególnie oczekiwane 
z punktu widzenia teoretycznych zagadnień toponomastyki.
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Editors’ notes

(Summary)

This book under the title Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems is the 
first volume of three-volume treatise in the series Nomina loci created and published in the ono-
mastic center in Lodz after the 18th International and Polish Onomastic Conference, a broad and 
comprehensive project supported by over one hundred Polish, Slavic and non-Slavic authors. The 
next two books in the series will be published under the titles: Microtoponyms and macrotoponyms 
in communication and literature and Geographical names in physical space. The present volume 
starts from the chapter that introduces the general and theoretical problems of microtoponymy and 
macrotoponymy as the fundamental categories of geonymy in its oico- and anoiconymyc dimension 
and focuses on the principal theses discussed within the book.

The series of publications Nomina loci is supported by the Commission of Slavic Onomastics 
at the International Committee of Slavists, which promotes the latest achievements in onomastic re-
search both in Slavic area and in other regions of the world, in all basic subdisciplines of onomastics: 
toponomastics, anthroponomastics, chrematonomastics, literary onomastics and onomastic theory. 
This first book Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems deals with the theses of 
toponomastic studies with necessary references to other areas of onomastics, what seems crucial 
from the theoretical point of view.
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