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W  pierwszym omawiane są ogólne zagadnienia związane z etnolingwistycznym podejściem do to- 
ponimii, pojęciem informacji etnokulturowej i jej reprezentacją w materiale toponimicznym. W roz
dziale drugim rekonstruowany jest „mentalny obraz" przestrzeni w toponimach rosyjskich oraz 
koncepcja przestrzeni geograficznej, tj. lokalizacja obiektu w przestrzeni na zasadzie bliski -  da
leki. prawy -  lewy, przedni -  tylny, w górze -  w dole itp. Rozdział trzeci przynosi opis interakcji 
człowieka z obiektami przestrzennymi, w tym np. między człowiekiem i obiektami geograficznymi, 
w kolejności także - klasyfikację ideograficzną toponimów „interaktywnych", opis ruchu w prze
strzeni i związanych z nim okoliczności, opis działalności „intelektualnej", łączonej z odkryciem
i oswojeniem obiektu.
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Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugich slovenskich jezika. U cast akademika Svě
tlaně Tołstoj, red. Predrag Piper, Ljubinko Radenkovic, Beograd: Srpska Akademija Na
uka i Umetnosti, 2008, 439 s.

Tom wydany przez Serbską Akademię Nauk i Umiejętności, dedykowany Swietłanie Tołsto
jowej z okazji 70-lecia urodzin, zawiera 36 artykułów. Są to prace autorów z Białorusi. Francji. 
Niemiec. Polski. Serbii. Słowacji. Słowenii. Rosji i Ukrainy. Prezentację sylwetki jubilatki, jej za
interesowań i drogi naukowej przynosi tekst Ljubinko Radenkoviča. Pozostałe artykuły podejmują 
różnorodną tematykę, m.in. kwestie: etymologii wybranych słów i gniazd leksykalnych (Varbot), 
ich semantyki (Beletić. E. Jakuśkina. I. Jakuśkina). paraleli językowych i kulturowych (Michaj- 
lov). W  części prac podejmowane są analizy formuł i tekstów apotropeicznych (Plas), rozważa
nia dotyczące genologii folkloru, w tym zamówień (Agapkina. Toporkov) i hagiograficznych le
gend (Moroz). Mowa także o pożywieniu (Berezovič i Pjankova, Mladenova), chorobach kobiecych 
(Volodina), słowiańskim kalendarzu (Plotnikova), obrzędowości rodzinnej (Gura, Niebrzegowska- 
Bartmińska) i dorocznej (Vinogradova) oraz związanej z nimi ludowej terminologii; ponadto wie
rzeniach (Mencej, Radenkovic), dualistycznej kosmogonii (Belova, Petruchin) i meteorologii in- 
doeuropejskiej (Loma). Osobne miejsce zajmuje folklor postsowiecki ( Anastasova) i wartości jako 
podstawa opisu językowego obrazu świata (Bartmiński).
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Pis'mennost', literatura i fo lk lo r  slavjanskich narodov. X IV  Me ždunaro dnyj  s ”ezd sla- 
vistov, Ochrid, 10-16 sentjabrja 2008 g. Doklady rossijskoj delegacii, Moskva: „Indrik” 
2008, 504 s.

Tom zawiera teksty rosyjskich historyków języka i literatury, folklorystów, badaczy kultury, 
przygotowane na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie. W  zbiorze omawiane są 
takie tematy, jak: historia słowiańskiej literatury (Afanas'eva), historia języka cerkiewnosłowiań- 
skiego (Pentkovskaja), historia porównawcza literatur w Rosji i innych krajach słowiańskich, funk
cjonowanie literatury rosyjskiej na Zachodzie (Adel'gejm, Bagno, Budagova, Gulin, Kovtun, Pro- 
skurnina. Robinson, Sazonova), porównawcze badania słowiańskiego folkloru magicznego (Agap
kina, Toporkov, Zav'jalova, Vinogradova), historia oddzielnych wątków w słowiańskich i zachod
nioeuropejskich eposach ( Azbelev, Dobrovol'skaja, Kovpik), perspektywy badań staroruskiego po
gańskiego panteonu (Petruchin) itp.
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