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NORMATÍVNA ČASŤ

Slovensk ý úrad geodézie a kartograf ie

R o z h o d n u t i e
predsedu Slovenského úradu geodézie a kartograf ie
zo dňa 27.6. 1989 číslo P - 170/1989
o štandar dizácii geograf ických názvov ok resu Liptovsk ý Mikuláš
V zmysle § 4 ods. 1 a 4 Smernice Slovenského úradu geo dézie a
kartograf ie na štandardizáciu geograf ického názvoslovia č. 3 -3500/ 1984 a
čl. 2 bodu 4 Zásad t vorby a vydávania názvoslovných publikácií, SÚGK
č. 3-2000/1981
s c h v a ľ u j e m
geograf ické názvy okresu Liptovsk ý Mikuláš
v rozsahu Základnej mapy ČSSR 1: 10 000
Štandardizované geograf ické názvy budú uver ejnené v neper iodickej
názvoslovnej publikácii "Geograf ické názvy okresu Liptovský Mikuláš", ktorá
sa vydá v r. 1989 v spoločnej edícii Slovenského úr adu geodézie a
kartograf ie a Českého úradu geod et ického a kartograf ického "Geograf ické
názvoslovné zoznam y OSN – ČSSR".
Používanie štandar dizovaných geograf ických názvov je záväzné pre
orgány a organizácie v p ôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartograf ie
a vydavat eľov kartograf ických diel so sídl om v Slovenskej socialist ickej
republike a odporúčané na využitie všetkým používat e ľom geograf ických
názvov.
Originál publikácie bude uložený v sekretariáte Názvoslovnej komisie pr i
Slovenskom

úrade

geodézie

a

kartograf ie,

ktorý zaist í

jeho

priebežnú

aktualizáciu a následnú štandardizáciu geograf ických názvov. Inf ormácie o
štandardizovaných geograf ických názvoch okresu Lipt ovský Mikuláš bude na
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požiadanie poskytova ť sekretariát Názvoslovnej komisie pri Slovenskom
úrade geodézie a kartograf ie, ktorý sídl i v Slovenskej kartograf ii, n. p. Pekná
cesta 17, 834 07 Bratislava.
Rozhodnutie nadobúda účinnos ť dňom 1. 7. 1989.

P r e d s e d a:
Ing. Ondrej Michalko, v. r.

Federální ministerst vo zahraničních v ěcí
č. 97.235/90 – 2

V Prahe dňa 18.5. 1989

Vec: Pot vr denie názvu št átu
Na základe Vašej žiadost i 23 -1379/ 1989 zo dňa 11.5. t.r. potvrdzujeme,
že Národné zhrom aždenie Kambodže na svojom mimo r iadnom zasadaní
v dňoch 29. – 30. 4. 1989 schválilo zmenu názvu KĽR na Kambodžsk ý štát.
V tejto súvislost i došlo i k zmene zemepisného názvu K a m p u č i a

na

K a m b o d ž a.
So súdr užským pozdravom

Riaditeľ 2. t. o. FMZV
lng. Gustav Š m í d
Nový názov: M a ď a r s k á r e p u b l i k a
Budapešť /ČSTK/
Poslanci Národného zhr omaždenia Maďar skej ľudovej republiky schválili
na včerajšom zasadaní zmeny v Úst ave MĽR. V súlade s novým znením
základného zákona dostal od včera maďarský štát of iciálny názov Maďarská
republika. Nová ústava okrem toho zakotvuj e f unkciu prezidenta Maďarskej
republiky.

/Pravda 19.10. 1989/
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Federální ministerst vo zahraničních věcí
č. 106.058/ 89-6

V Prahe 13.7. 1989

Vec: Nový názov štátu
Na vašu žiadosť č. j. 23-1574/90 zo dňa 1 .6. 1989 o potvrdenie
inf ormácie o zm ene názvu štátu Vám oznamujeme, že pod ľa nót y barmského
veľvyslanect va v Pr ahe zo dňa 19.6. 1989 bol pôvodný of iciálny názov štátu
v angličtine " Union of Burma" s platnos ť ou od 18.6. t.r. zmenený na súčasný
"Union of Myanmar". Súčasne sa názov hlavného mesta mení z pôvodného
Rangoon na súčasný Yangon.
Pre Vašu inf ormáciu ešte dodávame, že dňa 26.6. 1989 sa na FMZV
konala porada zástupcov kompetent ných inšt itúcií s cie ľom zjednotiť prax pri
preklade a použ ívaní nového označenia pre Barmu. Komisia predstavite ľov
ČSAV, Geodetického a kartograf ického podniku a ČTK na základe odborného
posúdenia problematiky vo svojich záver och odporučila používa ť zatiaľ vžit ý
názov v češt ine a slovenč ine, t.j. B a r m a a of iciálne B a r m s k ý z v ä z,
resp. Barmský svaz a pre hlavné mest o R a n g ú n. Toto stanovisko je
možné prehodnotiť v pr ípade, že dôjde k zavedeniu a bežnému používaniu
názvu Myanmar v m edzinárodnom st yku. V of iciálnom st yku v a ngličt ine sa
ale odpor úča používa ť názov "U n i o n o f M y a n m a r".

riaditeľ 6. t. o.
JUDr. Ján L i š u c h
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INFORMATÍVNA ČASŤ

Úvod
V dňoch 17. – 26. mája 1989 sa v Paláci národov OSN v Ženeve konalo
v

poradí

už

14.

zasadanie

Skupiny

expertov

O SN

pre

geograf ické

názvoslovie.
Na zasadaní bolo pr ítomn ých 71 účastník ov z 36 kraj ín reprezentujúcich
17 z 19 geograf icko – lingvist ických regionálnych skupín a 5 medzivládnych
a medzinárodných vedeckých organizácií, čo svedčí o mimoriadnom záujme
členských štátov o pre jednávanú pr oblem atiku.
V inf ormat ívnej časti Názvoslovných inf ormácií č. 4 je uvedený pr ogram
zasadania, správy pr edsedu a sekretára Skupiny expertov OSN, vý ťah
zo správ regionálnych a pracovných sk upín, zoznam účast níkov a zoznam
dokumentov, ktoré sú uložené v knižnici Základného inf ormačné ho strediska
pri Slovenskej kartograf ii, š. p., Pekná cesta 17, 834 07 B r a t i s l a v a .
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Správa Skupiny expertov OSN pre geograf ické názvoslovie
o priebehu 14. zasadania
/Ženeva, 17. – 26. m ája 1989/

I. Program
Prerokúvané otázky sú zahrnuté v nasledujúcom programe:
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Správa predsedu Skupiny expertov
4. Správa sekretára Skupiny expertov
5. Správy regionálnych skupín
6. Správy pr acovných skupín
6.1 Správa pracovnej sk upiny pre toponym ic ké databanky
6.2 Správa pracovnej skupiny pre kurzy aplik ovanej toponym ie
6.3 Správa pracovnej skupiny pre jednotný systém prepisu nelat inkových
písem do latink y
7. Regionálne kartografické konf erencie OSN
8. Implementácia programu konf erencií OSN
9. Regionálne konf erencie a medzinárodná spolupráca
10. Polr očný bulletin Skupiny expertov OSN "Newsletter"
11. Exonymá
11.1 Štandardizácia geograf ických názvov vo viacjazyčných oblastiach
12. Terminológia
13. Stručné národné zemepisné zoznam y
14. Toponymické návody
15. 6. konf erencia OSN o štandar dizácii geograf ického názvoslovia
16. 15. zasadanie Skupiny expertov O SN
17. Rôzne
18. Schválenie záverečnej správy
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1.

Otvorenie zasadania
Zasadanie

ot voril

a

viedol

predseda

skupiny

expertov

OSN

pán

H. Dor ion z Kanady. Ďalej v predsedníctve bol podpredseda pán A. Tazi
z Maroka a spr avodajca pán P . J. W oodman zo Spojeného krá ľovst va. Ex offo
boli členm i predsedníct va sek retár zasadania pán M. de Henseller a jeho
zástupca V. Moskalenko.

2.

Schválenie programu

Predložený program bol po ďalších návr hoch schválený.

3.

Správa predsedu Skupiny expertov
Predseda vyzdvihol výsledky, ktoré sa dosiahli od 5. konf erencie OSN,

ktorá sa konala v Montreali r. 1987. V nemalej m iere sa o ne zaslúžil
inf ormačný bullet in Newsletter . Doteraz vyšli tr i čísla a za úvahu by snáď
stála rozsiahlejšia distr ibúcia. Je potešite ľné, že krajiny ako napr . Gabon
a

Nigér ia

založili

názvoslovné

úr ady

a

v

Číne

sa

dokonca

vyt vorila

organizácia, ktorá má na starosti štúdium aplikovanej to ponymie. Kanada,
Československo, Spojené kráľovst vo Veľkej Británie a Severného Írska
a ďalšie štát y, ako aj Medzinár odná hydrograf ická agentúra, vydali od r. 1987
dôležité zemepisné zoznam y. Podobné práce vyšli aj v Číne, Indonézii, Írsku,
Izraeli a v Maroku. Od r. 1987 sa v Kanade a Ekvádore konali toponym ické
kurzy. V budúcnosti by sa však malo usporiada ť viacero podobných kurzov.
Vo

Fr ancúzsku,

zrevidované

Po ľsku,

zoznamy

Rum unsku

exoným.

a

Španielsku

Mnohojazyčný

boli

zoznam

publikované

názvov

štátov

publikovali vo Fínsku a Československo pripravilo zrevidovaný zoznam štátov
v češtine a slovenčine.
Predseda však upozornil, že úspech mnohých z t ýchto podujat í záleží
na

spolupráci

s

organizáciami

ako

sú

napr.

Medzinárodný

výbor

onomast ických vied /ICOS / a Panamerický inšt itút geograf ie a histórie
/PAIGH/.

Takáto

spolupr áca,

spolu

s

r ôznym i

dvojstrannými

a mnohostrannými stretnutiam i, ktoré sa konali od r. 1987, hrá neocenite ľnú
úlohu v propagácii činnost i Skupiny exper tov.
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4.

Správa sekretára Skupiny exp ertov
Sekretár inf ormoval účastníkov o r ozhodnut í zvola ť 6. konf erenciu OSN

o štandardizácii g eograf ického názvoslovia v roku 1992 a o schválení štatútu
a pravidiel činnost i Skupiny expertov.
Ďalej sekretár oboznámil účast níkov s názvoslovnou činnos ťou, v ktorej
bolo OSN od r. 1987 priamo zainteresované . Okrem inf ormačného bulletinu
Newsletter

sa

publikovala

pr íručka

"Organizácia

a

f unkcia

programu

štandardizácie geograf ického názvoslovia" v časopise W orld Cartography .
5. Správy regionálnych skupín
Af rická východná reg ionálna skupina
Správa o činnosti a rezolúciách 5. konf erencie bola zaslaná všetkým
štátom regionálnej skupiny. Z t ýchto štátov Mozambik, Zambia, Tanzánia
a Zimbabwe pr ejav ili záujem o štúdium a plnenie aplikovate ľných rezolúcií
konf erencie. Keňa navyše má záujem organizova ť i toponymický kurz.
Arabská regionálna skupina
Ref erujúci

upozor nil

na

dôležit os ť

toponym ie.

Maroko

v

snahe

štandardizovať geograf ické názvy spolupracuje s univer zitami. Bol pripravený
geograf icko – histor ický slo vník marock ých miest. V Maroku sa tiež uvažuje
o automat izovanom spracovávaní názvov pr i t vor be národnej databanky.
Maroko a susedné štáty spolupracujú na konečnom rozhodnut í o jednotnom
prepise ar abského písma do Iatinky. Pr oblém by sa mal uzavr ie ť do konca
roku 1989. V Jordánsku sa založilo regionálne arabské centrum; ktoré sa
zaober á kartograf iou, topograf iou, hydr ograf iou a pr íbuzným i vedam i.
Ázijská východná regionálna skupina /odlišná od čínskej/
Od 5. konf erencie táto regionálna skupina neusporiad ala žiadne regionálne
stretnutie.
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Ázijská juhovýchodná a pacif ická juhozápadná
regionálna skupina
Zástupca

skupiny

inf ormoval,

že

paralelné

vydania

politick ých

a f yzických máp r egionálnej skupiny v mierke 1: 6 000 000, ktoré boli
publikované a distrib uované pred nieko ľkým i rokmi sú stále platné.
Ázijská juhozápadná regionálna skupina
/odlišná od arabskej/
Na poslednom regionálnom stretnut í zástupco via skupiny prediskutovali
možné modif ikácie prepisu písma jazyka Farsi do lat inky, ktorý bol pr ijat ý
na

1.

konf erencii

r.

1967.

O

ďalších

regionálnych

str etnutiach

a

ich

výsledkoch sa predloží správa na budúcom zasadaní Skup iny expertov.
Keltská regionálna skupina
Plný text správy regionálnej skupiny bol publikovaný v inf ormačnom
bullet ine Newsletter No. 3.
Čínska regionálna skupina
Podľa inf ormácie zástupcu skupiny Sekreta riát Názvoslovnej komisie
Číny bol začlenený do Ministerst va vnútra ako súčas ť novovyt voreného
Oddelenia administr at ívnych skupín a g eograf ického názvoslovia. Pokračuje
výskum štandardizácie m iestnych názvov, hlavne v Tibete. Predpokladá sa,
že spr acovanie t ibetských názvov, po ktorom bude nasledova ť vydanie
zem episného zoznamu, bude tr va ť do r. 1990.
V júli r. 1988 bola založená Čínska toponym ická spoločnos ť, rozdelená
do

piatich

špeciálnych

komisií

pre

teoretickú

toponymiu,

aplikovanú

toponym iu, textový výskum miestnych názvov, miestne názvy a cudzie
miestne názvy. Ve ľká dôležitos ť sa pr ikladá toponym ickému vzdelávaniu .
Rozšírený program sa zaviedol na univer zite v Nanjingu.
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Holandsky a nemecky hovor iaca regionálna skupina
Švajčiarsko so 4 národnými jazykmi nemá národný názvoslovný úrad.
Zodpovednosť za tvorbu názvov má nieko ľko regionálnych úradov a šes ť
f ederálnych minister stiev.
Od 5. konf erencie v Nemeckej demokratickej republike vyšlo nieko ľko
dôležit ých

publikácií.

Patr í

k

nim

" Zoznam

názvov

m iest

Nemeckej

demokratickej republiky", ktorý sa zaoberá pôvodom a vývinom názvo v
z

ling vistického

h ľadiska,

a

publikácia

"Geograf ické

názvy

–

krátke

vysvet livk y", ktorá obsahuje význam 500 term ínov a názvy 4 000 obcí
a f yzických objektov.
Stála názvoslovná komisia Nemeckej spolkovej republiky pripravila
zem episný zoznam Severnej a Južnej Amerik y pre použitie v nemeckej
jazykovej oblast i. Vyšiel tiež synopt ický zoznam názvov štát ov v nemčine.
Inštitút pre úžitkovú geodéziu publikoval v r. 1988 prácu "Digitálna databáza
názvov – Antarktika" a sériu f otomáp . Komisia asistovala pri zbieraní
a overovaní názvov, ktoré sú obsahom tej to databázy.
Regionálna skupina východnej, strednej a juhovýchodnej Eur ópy
Stretnutie regionálnej skupiny sa konalo v marci 1989
v Československu. Prediskutovalo sa na ňom mnoho problémov, vrátane
plnenia rezolúcií konf erencie a programu činnost i Skupiny expertov. Dôležitá
práca v oblast i štandardizácie sa vykonala v Bulharsku, Československu,
Maďarsku a Poľsku.
Východná stredozemná regionálna skupina
/odlišná od arabske j/
Zástupca

skupiny

inf ormoval

Skupinu

expertov

o

geogr af ických

inf ormačných systémoch a toponymickej databáze v I zraeli, ďalej o výsk ume
histor ických miestnych názvov v I zraeli a názvov gréckeho pôvodu.
Indická regionálna skupina
India je mnohojazyčná krajina s 15 of iciálnymi jazykmi a stovkami
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ďalších. Huntersk ý systém prepisu do lat inky bol vypr acovaný už dávnejšie.
V súčasnosti po žadujú úrady väčší stupeň presnosti. Kvôli jed notnosti boli
názvy v každom z 15 of iciálnych jazykov najpr v transliter ované do hinduišt in y
a potom prepísané do lat inky . Okrem toho je dôležité, že výslovnos ť sa
odráža v štandar dizovanej písanej f orme.
Pripr avuje sa nár odný zemepisný zoznam Indie ., Názvy budú uvedené
vo východzom jazyku, v hinduištine a v prepise, spolu s určením objektu
a geograf ickými súradnicami.
Severská regionálna skupina
Stretnutie

regionálnej

skupiny

sa

konalo

v

apr íli

1989.

K prediskutovávaným problémom patr ilo rozširovanie inf ormácií t ýkajúcich sa
činnost i a odporúčaní Skupiny expertov a štatút toponymick ých databaniek v
členských štátoch regionálnej skupiny.
Románsko – helénska regionálna skupina
Zástupcovia tejto regionálnej skupiny oznámili, že od 5. konf erencie sa
nekonalo žiadne regionálne stretnutie.
Regionálna skupina Zväzu sovietskych socialist ických republík
Od 5. konf erencie Sovietsky zväz publikoval št yr i inštrukcie o preklade
neruských geograf ických názvov do rušt iny a sedem zoznam ov geograf ických
názvov z územia ZSSR a iných štát ov. Značné úsilie sa ve novalo obnoveniu
mnohých hist orick ých názvov sídiel a objektov. Systém GOST 1983 sa
používa pri geograf ických názvoch vo všetkých kartograf ických dielach
publikovaných v prepise do lat inky a v cestovných poriadkoch ZSSR. Avšak
nehodí sa pre telegraf i cké použit ie.
Regionálna skupina Spo jeného kráľovst va
V ref eráte zástupcu skupiny sa hovo rilo o vzrast ajúcom

význame

Geograf ického inf ormačného systému /GIS/ v členskýc h štát och regionálnej
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skupiny. Vojenské zem emeračst vo Severného Írska taktiež pr ispieva do
systému a nedávno publikovalo dvojjazyčnú kultúrnu mapu / v angličt ine
a ír štine/ s dvojjazyčnou legendou a zemepisným zoznamom. Pri názvoch
sídiel a objektov z územ ia mimo Severného Írska sa spolupracovalo
s Vojensk ým zememeračst vom v Dubline.
Regionálna skupina Spojených štátov amerických a Kanady
Krajiny tejto regionálnej skupiny podpísali dohodu o zásadách t vorby
hraničných názvov, ktorá pomôže eliminova ť existuj úce nezr ovnalost i.
V USA sa publikovalo 11 zoznamov z cudzích územ í a pokračuje sa
v pr íprave zemepisného zoznamu.
Stála

názvoslovná

komisia

Kanady

sa

zaoberá

zazn amenávaním

indiánskych toponým.

5.

Správy pr acovných skupín
6.1 Správa pracovnej skupi ny pre toponym ické databanky
Zvolávate ľ pracovnej skupiny predložil správu o rozšírení Geograf ických

inf ormačných syst émov /GIS/.
Hlavné ref erát y sa zaoberali úlohou mikropočítačov, najmä
v

regionálnom

mer ítku.

Pr vé

výsledk y

v

počítačovom

spracovaní

má p

pot vrdzujú, že aktualizácia i výst up sa v automatizovanej podobe podstatne
zjednodušili.
Vo Švédsku od r . 1980 skomplet izovali 2 databanky /mierky 1:250 000
a 1:50 000/ obsahujúce kódy, ktoré umožňujú výber názvov i pre menšie
mierky.
Národná

toponym i cká

banka

Kanady

obsahuje

takmer

pol

milióna

názvov. Na základe týchto údajov boli spracované zemepisné zoznam y
Kanady.
Práce na štátnom zem episnom zozname Spoj ených štátov sa začali
r. 1976. Pr vá f áza, dokončená r. 1981, pozostávala zo spracovania všetk ých
názvov z asi 55 000 mapový ch listov sér ií topograf ických máp v m ierke
1:24 000 a 1:25 000. Druhá f áza, ktorá práve prebi eha, zahŕňa int egrovanie
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názvov z iných zdroj ov. Vydalo sa 5 štátnych zemepisných zoznamov a 11 sa
pripravuje.
Aj Francúzsko má zn ačné množst vo toponym ických údajov
v automatizovanej podobe.
Na zasadaní padol návrh, aby sa pr i št andardizácii objektov použív alo
kódové

označenie.

Boli

odporúčané

číselné

kódy,

ktoré

sa

nemusia

prekladať.
Diskutovalo sa aj o stupni presnost i polohovej inf ormácie v zem episnom
zozname alebo v databáze. Skupina expertov odsúhlasila, že pokia ľ zoznam
obsahuje ďalšie inf ormácie, mal by obsahova ť aj geograf ické súradnice.
Skupina expertov odporučila aj určovanie objektov.
Znovu sa pripomenula rezolúcia 4 E 1. konf erencie, ktorá špecif ikuje
obsah zemepisných zoznamov a zm ien ené označenia objektov. Odporúčanie
zahŕňa t iež návod na výslovnos ť. Keď že obsah zoznamov sa mení, je dôležit é
def inovať tie pr vk y, ktoré sú pre zoznam záväzné, a tie, ktoré sú menej
dôležité.
6.2. Správa pracovnej skupiny pre kur zy aplikovanej toponym ie
Zvolávate ľ pracovnej skupiny zdôraznil význam kurzov pre program
Skupiny expertov a načrtol aspekty spojené s ich pr ípravou. Pod záštitou
OSN sa i naďalej budú organizova ť kurzy pre kraj iny Af riky, Ázie a Južnej
Ameriky, pričom najväčšiu pomoc po stránke odbornej pr ípravy ponúkajú
Kanada, Francúzsko, USA a Spojené krá ľovst vo.
6.3 Správa pracovnej skupiny pre jednotný syst ém prepisu
nelatinkových písem do lat ink y
Na 5. konf erencii OSN boli schválené 2 nové systém y prepisu do latink y,
a to gréčtiny a ruštiny.
Podľa

inf ormácie

gréckeho

zástupcu

aplikácia

systému

ELOT

743

prebieha v Grécku uspokojivo. ELOT bol aplikovaný aj na mapách Cypru
a v publikáciách "Stručný zemepisný zoznam Cypru " a " Úplný zemepisný
zoznam Cypru".
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Prepis rušt iny do latinky GOST 198 3 sa používa v kartograf ických
dielach i v novom vydaní atlasu sveta. V prepise GOST ešte nie sú
geograf ické názvy ur čené pre telekomunikačné účely.
KĽDR prezentovala nový systém trans lit erácie kórejského písma, ktorý
odráža štruktúru i znaky kórejského jazyka. Návrh sa považuj e
za konštrukt ívny, ale v záujme zjednotenia sa odporučil na pr ediskutovanie
s odborníkm i z Južnej Kórey.
V ostatných oblast iach sveta sa v lat inizácii neudial i žiadne zmeny.
Ďalej sa viedla disk usia o význame medzinárodnej f onetickej abecedy
/IPA/, ale keďže návod na výslovnos ť sa zaoberá výlučne hovor enou f ormou
slova, tento spadá m imo kompetenciu pracovnej skupiny.

6.

Regionálne karto grafické konf erencie OSN
Väčšina kraj ín, ktoré odpovedali f ormou dotazníka, prejavila záu jem

o bližšiu spoluprácu s regi onálnym i kartograf ickými konf erenciami, ako
i s Medzinár odnou kartograf ickou asociáciou /ICA/.

8.

Implementácia programu konf erencií OSN
Štandardizácia ge ograf ického názvoslovia prebieha pod zášt itou OSN u ž

22 rokov, pret o sa ukazuje potrebné zhodnoti ť ef ektívnosť pr áce.
Ad hoc pracovná skupina vypracovala dotazník, na ktor ý do 1. m ája
1989 odpovedalo 22 respondentov. Zvolávate ľ skupiny zhrnul nasledujúce
odporúčania:
a/

zachovať existujúcu štruktúru, ale vo f lexibilnejšej podobe

b/

kooperovať a koordinova ť činnosť s ostatným i technick ými
a prof esionálnymi skupinami, ako napr. s Americkým kongresom
zem emeračst va a m apovania, Medzinárodnou kartograf icko u asociáciou,
Medzinárodnou komisiou onomast ických vied a s regionálnymi
kartograf ickými konferenciami

c/

predef inovať cieľ, aj keď hlavným cie ľom i naďalej zostáva
štandardizácia geograf ického názvoslovia
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d/ preskúmať možné zdr oj e f inančnej podpor y
e/ zvýšiť propagáciu a inf ormovanos ť o činnosti Skupiny prostredníct vom
masovokomunikačných prostriedkov, ale i netradičnými metódami, ako napr.
hrami

pr e

deti,

uspor iadaním

názvoslovného

dňa

O SN

a

knižným

publikovan ím rezolúcií O SN.

9.

Regionálne konf erenc ie a medzinárodná spolupráca
Účastníci boli oboznámení s pr iebehom region álnych konf erencií, ktoré

sa konali v nedávnom období.
Konf erencia Amerického kongresu zememeračst va a mapovania sa
konala

v

septembr i

názvosloviu.
konf erencie

r.

Počít ačové
GIS

v

1988

v

USA

spracovanie

Kanade.

V

ČSSR

a

b ola

venovaná

g eograf ických
sa

r.

1987

geograf i ckému

názvov

bolo

témou

konala

onomast ická

konf erencia.
10. Polr očný bulletin Skupiny expertov OSN „Newsletter “
Na zasadaní sa konštatovalo, že inf orma čný bullet in "N ewsletter", ktorý
vychádza

2x

do

r oka ,

je

najhodnotnejším

zdr ojom

inf ormácií,

ako

aj

užitočným nástrojom publicit y činnosti Skupiny expertov.
11. Exonymá
Zložitou otázkou ostáva naďalej používa nie exoným, pretože v r ôznych
štátoch sa prist upuj e rozdieln e k rezolúciám konf erencií O SN o postupnej
redukcii počtu exoným v kartograf ický ch dielach, odbor nej literatúre, školskej
výuke a inde.
11.1. Štandardizácia geograf ických názvov vo viacjazyčných oblastiach
Postupy a kritériá pr i používaní názvov vo via cj azyčných oblastiach
vo

veľkej

miere

vychádzajú

z odpor účan í konf erencií

OSN a

Skupiny

expertov, podľa ktorých je d ôležit ým komponentom miestne používanie.
V Kanade je používanie alternat ívnych f ran cúzsk ych názvov
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na of iciálnych mapách a cestných značkách upravené zákonom z r. 1986.
Tiež sa pr istúpilo k schva ľovaniu indiánskych a eskymáckych

názvov,

pretože of iciálne názvy nie sú miest nemu obyvate ľst vu známe.
Vo Fínsku, kde sú oficiálnym i jazykmi f ínština a švédčina názv y
na mapách a cestných značkách sú dvojjazyčné ak národnostná menšina
predstavuje aspoň 8% alebo ak v sídle žije aspoň 3000 obyvate ľov menšiny.
V Írsku má zvyčajne názov rovnakú podobu v angličt ine aj v íršt ine, ale
pravopisné pravidlá sú rozdielne.
V Číne žije 56 rôznych národov. Avšak okrem tibetského, uigurského
a mongolského jazyka všetky ost atné používajú pri štandardizácii čínske
znaky.
V ZSSR je viac ako 100 etnických skupín a jazykov. Of i ciálnym jazykom
je

ruština,

ale

vyučovanie

v

školách

je

v

národnom

jazyku.

Prácu

republikových názvoslovných rád koordinuje celozväzová stála komisia. Ak
sa navrhovaný názov schváli na republikovej úrovni, stáva sa of iciálnym.

12. Terminológia
Slovník technickej terminológie G lossary 330, ktorý bol poskytnut ý
účastníkom 5. konf erencie OSN o štandardizácii geograf ického názvoslovia
/ Montreal 1987/ vyvolal odozvu v niektor ých regionálnych skupinách.
Na zasadaní sa objavilo viac písomných i ústne podaných pr ipomienok, preto
sa vyt vor ila osobitná skupina; ktorá m á pripraviť návrh znenia of iciálnej
ver zie

inovovaného

terminologického

slovníka.

Vzh ľadom

na

rozsah

pripomienok X. regionálnej skupiny OSN, do práce tejto skupiny sa zapoj ilo
aj Československo.
13. Stručné národné zem episné zoznam y
Z hľadiska medzinár o dnej výmeny inf ormácií zohr ávajú významnú úlohu
stručné nár odné zoznam y, v ktorých by j ednot livé štát y mali publikova ť výber
najdôležitejších názvov geograf ických objektov z vlast ného územia, tak aby
tieto zoznam y slúžili zahraničným používate ľom.
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Nemecká spolková republika p redložila návr h na zostavenie stručného
národného zoznamu, pri ktorom by sa použili vybrané inf ormácie
z obsažného zoznamu založenom na mapách mierk y 1:500 000.
Okrem úvodnej čast i je stručný zemepisný zoznam Spojených štátov
dokončený.
V Poľsku sa bude publikova ť stručný zoznam, ktor ý bude obsahova ť
28 000 názvov.
Československo vydá v r. 1990 zoznam obsahujúci 6 000 názvov
zo sérií máp mierky 1:750 000.
14. Toponymické návody

Toponymické

návody

jednot livých

št átov

t iež

slúžia

zahraničným

vydavat eľom kartograf ických diel. Na zasadaní boli predložené niektoré nové
a zrevidované návody. Vydanie všetk ých toponymick ých návodov v 1 zväzku
sa nedá realizova ť vzh ľadom na nedostačujúce f inančné kryt ie.

15.

6. konf erencia OSN o št andar dizácii geograf ického
názvoslovia

7. konf erencia OSN o štandardizácii geograf ického názvoslovia sa bude
konať v druhej polovici r. 1992. Vláda Cypru sa ponúkla za hostite ľa. Skupina
expertov bude odpor úča ť prijat ie poz vania.

16. 15. zasadanie Skupiny expertov
15. zasadanie Skupiny expertov bude zvolané do Ženevy v septembri,
alebo októbri 1991.
17. Rôzne
V rôznom sa diskutovalo o kultúrnych aspektoch toponym ie a o potrebe
vzbudiť záujem o toponymiu v mladej generá cii. Ďalej padol návr h, aby každá
publikácia t ýkajúca sa adm inistrat ívneho delenia obsahovala v pr ílohe aj
pr íslušné mapy.
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Jednot liví

zástupcovia

regionálnych

skupín

komentovali

niektoré

problemati cké partie prednesených re f erátov.
18. Schválenie záver e čnej správy
Záverečná správa bola schválená posledný deň za sadania, potom ako
boli zapracované písomné i úst ne pr ipom ienky delegátov jednotlivých skupín.
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II. Zoznam účastník ov
Stredoaf rická regionálna skupina
/Angola, Burund i, Kamerun, Stredoaf rická republika, Čad, Kongo, Rovník ová
Guinea, Gabon, Rwanda, Svät ý Tomáš, Zaire/
Mr. J. Bapt iste CHIL MBIKA - MBONGUILA
(Gabon)
Východoaf rická regionálna skupina
/Botswana, Etiópia, Keňa, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Maur ícius,
Mozambik, Seychely, Svazijsko, Uga nda, Tanzánia, Zambia, Zimbabwe/
Mr. Alexandrino KI AMATI NJUKI
(Keňa)
Západoaf rická regionálna skupin a
/Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea -Bissau,
Pobrežie Slonoviny, Libéria, Mali, Maur it ánia, Nig er, Nigéria, Senegal, Sierr a
Leone, Togo/
nepr ít omní
Arabská regionálna skupina
/Alžírsko, Demokrat ický Jemen, Egypt, Irak, Jordánsko, Libanon, Líbya,
Kuvajt, Mar ok o, Saudská Arábia, Sudán/
Mr. Abdelhadi TAZI
( Maroko)
Mm e Yahia CHERIF HARIBA
(Alžírsko)
Mr. Ahmed GARTAA
(Líbya)
Mr. Mohamed W AFA
(Líbya)
Mr. Aquede LAHO USSINE
( Maroko)
Mr. Abdelatif BELBACH iR
( Maroko)
Mr. Abderrahim BENDAOUD
( Maroko)
H.E. Mr. Soleman S. A1 -ROBAISHY
(Saudská Arábia)
H.E. Mr. Abdulaziz BAISSA
(Jemen)
Mr. Saeed Taleb Mokbil
(Jemen)
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Východoázijská regionálna skupina /odlišná od čínskej/
/Japonsko, Južná Kórea, KĽDR/
Mr. Ho Han JONG
(KĽDR)
Mr. Lim Jong GAG
(KĽDR)
Mr. Chong Soon GIL
(KĽDR)
Mr. Hong YON
(KĽDR)
Mr. Li Yu ZIN
(KĽDR)
Mr. Akira YAG UCHI
(Japonsko)
Mr. Masahiro TAUCHI
(Japonsko)
Mr. Young Koo CHO
(Južná Kórea)
Mr. W on Hwa PARK
(Južná Kórea)
Juhovýchodná ázijská a juhozápadná tichomorská regionálna skupina
/Barma, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Papua -Nová Guinea, Filipíny,
Singapur, Thajsko, Vietnam/
Mr. Abdul Maj id Bin MO HAMED
( Malaj zia)
Col. Präsong CHING CHAI
(Thajsko)
Juhozápadná ázijská regionálna skupina / odlišná od ar abskej/
/Afganistan, Cyprus, Irán, Pakistan, Turecko/
Mr. Ebrahim ANVARI -TEHRANI
(Irán)
Mr. Ebrahim JAFARPOUR
(Irán)
Lt. Brigadier General Bahman Siavash MOAKHAR
(Irán)
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Mr. Mohammad Ali NAJAFI
(Irán)
Mr. Muhammad Aslam KHAN
(Pakistan)
Keltská regionálna skupina
Mr. Art O´MAOLFABHAIL
(Írsko)
Čínska regionálna skupina
Mr. W ANG Jitong
(Čína)
Mr. DU Xiangming
(Čína)
Mr. ZHOU Dinguo
(Čína)
Mr. ZHAO W eihong
(Čína)
Mr. W EI Jun
(Čína)
Holandsky a nemecky hovor iaca regionálna skupina
/Rakúsko, Belgicko, NDR, NSR, Holandsko, Južná Af rika, Surinam,
Švajčiarsko/
Mr. Ernst S PIESS
(Švajčiarsko)
Mr. Erf ried HAACK
(NDR)
Mr. Jörn SIEVERS
(NSR)
Mr. Rolf BOHME
(NSR)
Mr. Oliver SCHNAKENBERG
(NSR)
Mr. F. J. ORMELING , Jr.
(Holandsko)
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Mr. F.J. ORMELING, Sr.
(Holandsko)
Mr. Peter E. RAPER
(Južná Af rika)
Východná, stred ná a juhovýchodná európska regionálna skupina
/Bulharsko, Cyprus, Českosloven sko, Maďarsko, Po ľsko, Turecko Juhoslávia/
Mr. Imrich HORŇANSKÝ
(Československo)
Mr. Dušan FI ČOR
(Československo)
Mr. Jer zy KONDRACKI
(Poľsko)
Východná stredozemná re gionálna skupina /odlišná od ar abskej/
Mr. Naf tali KADMO N
(Izrael)
Mr. Raphael W ALDEN
(Izrael)
Indická regionálna skupina
/Bangladéš, India, Pakistan/
Col. P. M. LAKSHMAN
(India)
Latinsk oamerická re gionálna skupina
/Argent ína, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Kostarika , Kuba, Dominikánska
republika, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Hait i, Honduras, Mexiko,
Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Surinam, Uruguaj, Venezuela/
nepr ít omní
Škandinávska regionálna skupina
/Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Š védsko/
Ms. Eeva Maria NARHI
Ms. Ann-Chr ist ian MATTISSON
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Románsko – helénska regionálna skupina
/Belgicko, Kanada, Cypr us, Francúzsko, Grécko, Vatiká n, Taliansko,
Luxembursko, Monako, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Turecko/
Mr. A. KOTSONIS
(Cyprus)
Mr. George ZODIATES
(Cyprus)
Mr. Michel BACCHUS
(Francúzsko)
Mm e Sylvie LEJEUNE
(Francúzsko)
Mr. Achilles-Spyr idon GAZIS
(Grécko)
Mr. Evangelos KOFOS
(Grécko)
Mr. Alessandro TONIOLO
(Taliansko)
Ms. Mar ia José da Graca MAGALHAES CALDEIRA
(Portugalsko)
Don José Mar ía GONZALE ABOIN
(Španielsko)
Regionálna skupina Zväzu sovietskych socialist ických republík
Mr. V.I. BULYSEV
(ZSSR)
Mr. V. DMITROCENKOV
(ZSSR)
Mr. A. ZEMCEV
(ZSSR)
Regionálna skupina Spo jeného kráľovst va
/Austrália, Guyana, Nový Zéland, Spojené krá ľovst vo/
Mr. H.A.G. LEW IS
(Spojené kráľovstvo)
Miss P. M. OPI E-SMI TH
(Spojené kráľovstvo)
Mr. P.J. W OODMA.N
(Spojené kráľovstvo)
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Regionálna skupina spojených štátov a Kanady
/Kanada, Spojené št áty amer ické/
Mr. R.R. RANDALL
(USA)
Mr. Henr i DORION
(Kanada)
Mr. Randolph FREEMAN
(Kanada)
Ms. Aphrodite KARAMITSANI S
(Kanada)
Ms. Helen KERFOOT
(Kanada)
Mr. André LAPIERRE
(Kanada)
Mr. Rémi MAYRAND
(Kanada)
Mr. Michael SMART
(Kanada)
Mr. Alain VA LLIERES
(Kanada)
Mr. R. PAYNE
(USA)
Mr. G. QUINTING
(USA)
Zástupcovia medzinárodných organizácií
Školská, vedecká a kultúrna organizácia Arabskej ligy
M. Ala AL MO MAN
Medzinárodná kartograf ická asociácia /ICA/
Mr. Ferjan ORMELI NG, Jr.
Medzinárodná hydrograf ická organizácia /IHO/
Mr. Richard R. RANDALL
Liga arabsk ých štát ov
Mr. AIa AL MO MAN
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Panamer ick ý inštitút geograf ie a hist órie / PAIGH/
Mr. Richard R. RANDALL
Sekretariát Spojených národov
Mr. Max C. de HENSELLER
sekretár Skupiny exper tov
Mr. Valer y MO SKALENKO
zástupca sekretára Skupiny expertov
Ms. W ilma GIBSON
tajomníčka konf erenčných služieb
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III. Zoznam dokumentov
1.

PROVISIONAL AG ENDA FOR T HE FOURTEENTH SESSI ON
/Predbežný program 14. zasadania/
(Sekretariát)

2.

PRINCIPLES FOR ROMANIZATION OF KOREAN
/Princípy prepisu kór ejčiny do latink y/
(KĽDR)

3.

REPORT OF THE EASTERN MEDITERRANEAN DIVISION /OTHER THAN
ARABIC/
/Správa Východnej stredozemnej skupiny – odlišnej od arabskej/
(N. Kadmon, I zrael)

4.

SO ME REMARKS ON GLOSSARY No. 330: TECHNICAL TE RMINOLOGY
/Niekoľko poznámok k Slovníku technickej terminológie/
(N. Kadmon, l zrael)

5.

INCORPORATING A DIGITAL TOPONYMIC DATA BASE IN A
GEOGRAPHI CAL INFORMATION SYSTEM: FIRST RESULTS
/Použitie digit álnej toponym ickej databázy v geograf ickom informačnom
systéme: pr vé výsledky/
(N. Kadmon, I zrael)

6.

DUTCH AND GERMAN SPEAKING DIVISION, REPORT FOR SOUTH AFRICA
/Holandsk y a nemecky hovor iaca regionálna skupina, správa za Južnú
Af riku/
(Peter E. Raper, Južná Af ri ka)

7.

RESOLUTIONS PERTAINING TO GEOGRAPHICAL NAMES ADOPTED AT
THE FOURTH UN CARTOGRAPHIC CO NFERENCE FOR THE AMERI CAS,
NEW YORK, JANUARY 23 – 27 JANUARY, 1989
/Rezolúcie pr ijaté na 4. panamer ickej kartograf ickej konf erencii, konanej
v New Yorku, 23. – 27. januára 1989/
(Sekretariát)

8.

CO MMEMO RATIVE GEOGRAPHI CAL NAMING POLICY
/Spätný pohľad na históriu názvoslovia/
(Toponymická komisia Quebecu, Kanada)

9.

DICTIONNAI RE DES NO MS DE LIEUX DU QUEBEC
/Slovník miest nych názvov v Quebecu/
(Jean Poir ier, Kanada)
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10. PRO MOTION DE LA VALEUR PATRI MONIALE DES NO MS
GEOGRAPHIQUE
/O dôležitost i star ých geograf ických názvov/
( Marc Richard, Kanada)
11. TABLEAU DE REPERTOIRES DES NO MS DE LI EUX
/Prehľad zoznamov miestnych názvov/
(Jean Poir ier, Kanada)
12. RESUME DES G UIDES TOPONYMIQ UES DE LA CO MMI SSION DE
TOPONYMIE
/Stručný prehľad toponymick ých návodov komisie pre toponymiu/
( Marc Richard, Kanada)
13. L´UTILISATION DE NO MS DE PERSONNES VIVANTES A DES FINS
CO MMEMO RATIVES DANS LA TOPONYMIE
/Používanie mien žij úcich o sôb v toponymii/
( Marc Richard, Kanada)
14. OFFICIALI SATION DES NO MS GEOGRAP HIQUES
/Štandar dizácia geograf ických názvov/
( Marc Richard, Kanada)
15. PROJETS DE RESOLUTIONS ACCO MPAGNANT LE TEXTE "LES
DENO MINATIONS MULTIPLES DE LIEUX DANS LA PERSPE CTIVE DE
LA NORMALISATION DES NO MS GEOGRAPHIQUE"
/Návrh rezolúcie k textu "Zložené m iestne názvy z aspektu štandardizácie
geograf ických názvov"
( Marc Richard, Kanada)
16. DES NO MI NATIONS MULTIPLES DE LIEUX DANS LA PERSPECTIVE DE
LA NORMALISATION DE S NO MS GEOGRAPHIQUES
/Zložené miestne názvy z aspektu štandardizácie geograf ických názvov/
( Marc Richard, Kanada)
17. PROJETS DE COOPERATION DE LA CO MMISSION DE TOPONYMIE DU
QUEBEC
/Práca Komisie pre t oponym iu v Quebecu/
(Alain Vallier es, Kanada)
18. REPONSE DU QUESTIONNAIRE PO RTANT SUR LES TRAVAUX DES
CONFERENCES DES NATIONS UNIES ET DU GROUPE D ´EXPERTS
/Dotazn ík o činnost i Skupiny expertov a ef ektívnosti konf erenci í OSN/
(Komisia pr e toponymiu v Quebecu, Kanada)
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19. ALLO CUTION PRONONCE PAR REMI MAYRAND A LA Q UATRIEMME
CONFERENCE CARTOGRAPHIQUE REGIONALE DES NATIONS UNIES
POUR LES AMERIQ UES, NEW YORK, 23 -27 JANVI ER 1989
/Preslov pána Mayranda na 4. regionálnej panamerickej kartograf ickej
konf erencii v New Yorku, 23. – 27. januára 1989 /
(Rémi Mayrand, Kanada)
20. TOPOS: LE SYSTEME AUTOMATISE DE GESTION DE LA TOPONYMIE
QUEBECOISE
/TOPOS: automatizovaný systém Správy pre toponym iu v Quebecu/
(Denis Tremblay a Alain Vallier es, Kanada)
21. LES ACTES DU STAGE DE FO RMATION EN GESTION TOPONYMIQUE
/Rokovania Správy pre toponym iu/
(Správa pr e toponymiu v Quebecu, Kanada)
22. REPORT OF THE CHAIRMAN
/Správa pr edsedu/
23. ACTIVITIES OF THE W ORKING GROUP ON GAZETTEERS AND
GEOGRAPHI C NAMES OF THE PAN AMERICAN I NSTITUTE OF
GEOGRAPHY AND HISTORY
/Činnosť Pracovnej skupin y pre geograf ické názvoslovné zoznamy pr i
Panamer ickom inšt it úte geograf ie a histórie/
24. "PARALLEL" OR "UNOFFI CIAL ALTERNATE" NAMES: NO TES FRO M A
CANADIAN W ORKSHOP, 1987
/"Paralelné" alebo "alternat ívne názv y“: poznámky z kanadského
seminára v r. 1987/
(Helen Kerf oot, Kanada)
25. REPORT BY THE USA/CANADA DIVISION
/Správa regionálnej skupiny Spojených štátov a Kanady/
(Predseda skupiny)
26. TOPONYMIC GUIDELINES FOR MAP AND OTHER EDITORS, USA, 1989
/Toponymické návody pre vydavate ľov m áp a iných vydava teľov, USA,
1989/
(John J. Orth, USA)
27. FIELD PROCEDURES FOR THE INVESTIGATION OF NATIVE AMERICAN
PLACE NAMES: USA
/Pr íprava na zis ťovanie m iestnych pomenovaní v teréne: USA/
(Donald J. Orth, USA)
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28. ONTARIO ´S NEW POLICY ON THE TREAT MENT OF ALTERNAT ES
FRENCH LANGUAGE GEOGRAPHICAL NAMES FOR OFFICI AL MAPS ,
REPO RTS, SIGNS AND STATUTES
/Nový pr ístup k používaniu alt ernat ívnych francúzskych názvov na
of iciálnych mapách, v uzneseniach, cestných značkách a zákonoch –
Ontário/
29. REPORT OF THE W ORKING GROU P ON THE RESOLUTIONS OF THE
U.N. AND THE UN G ROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHI CAL NAMES
/Správa pr acovnej skupiny o činnosti Skupiny expertov a o plnení
rezolúcií konf erencií OSN/
30. GAZETTEERS OF CANADA
/Kanadské geograf ické názvoslovné zoznamy/
(Helen Kerf oot, Kanada)
31. PAPER BY THE CONVENOR OF THE W ORKING GROUP ON
TOPONYMIC DATA FILES
/Správa zvolávate ľ a pracovnej skupiny pre toponym ické databanky/
(H.A.G. Lewis, Spojené krá ľovstvo)
32. GEOGRAPHICAL NAMES I NFORMATION SYSTEM: UNITED STATES
GEOLOGICAL SURVEY
/Geograf ický inf ormačný systém: geologické mapovanie v USA/
33. W ORKING GROUP ON A SINGLE ROMANIZATION SYSTEM FOR EACH
NONRO MAN W RITING SYSTEM
/Pracovná skupina pre jednotný systém prepisu nelat inkových písem do
lat inky/
(G. Quinting, USA)
34. TOPONYMIC DATA BASES IN A MICRO -CO MPUTER ENVIRONMENT
/Toponymické databázy na mikropočítačoch/
(Robert L. Payne, USA)
35. CANADA´ S NATI ONAL TOPONYMI C DATA BASE /Kanadsk á národná
toponym ická databáza/
36. TOW ARDS MARCHING CULTURAL T OPONYMS RECORDED BY
STATISTICS CANADA W ITH THE OFFICIAL TOPONYMS OF THE
CANADIAN PERMANENT CO MMITTEE ON GEOGRAPHICAL NAMES
/Kultúr ne toponymá zozbierané Štat istickým úradom v Kanade a of iciálne
toponymá Kanadskej stálej skupiny pre geograf ické názvy/
(Helen Kerf oot, Kanada)
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37. MANDATE AND ROLES OF A NATIONAL NAMES AUTHORITY
/ Mandát a úlohy Úradu pre názvoslovie/
(Helen Kerf oot, Kanada)
38. GROUNUS FOR ADOPTING TRANSLITERATION IN W RITING
GEOGRAPHI CAL NAMES
/Zdôvodnenie transliterácie v písaní geograf ických názvov/
(Delegácia KĽDR)
39. COURSES IN TOPONYMY IN CANADI AN UNIVERSITIES:
A PRELI MI NARY SURVEY
/Toponymické kurzy na univer zitách v Kanade: predbežná spr áva/
40. REPORT ON PROGRESS TOW ARD THE STANDARDIZATION OF
TRADITIONALLY USED NATIVE GEOGRAPHI CAL NAMES IN CANADA´S
NORTHW EST TERRITORIES
/Správa o postupe pr i štandardizácii tradične používaných pôvodných
geograf ických názvov v Severozápadných územiach Kanady/
(Randolph Freeman, Kanada)
41. GUIDE DE TOPONYMIE CARTOGRAPHIQUE
/Pr íručka kartograf ickej t oponym ie/
(Sylvie Lejeune, Francúzsko)
42. GAZETTEER OF GEOGRAPHI CAL NAMES OF UNDERSEA FEATURES
SHOW N ON THE GEBCO AND IHO SMALL SCALE I NTERNATIONAL
CHART SERIES
/Názvoslovný zoznam podmorských objektov na mapách GEBCO a IHO v
malých m ierkach/
( Medzinárodná hydr ograf ická organizácia – IHO)
43. LISTE DES NOMS DE PAYS DU MONDE (Some remarks on Bulletin
No. 330)
/Zoznam názvov krajín sveta - niekoľko poznámok k Bulletinu č. 330/
( M. Bacchus a M. Perrichet, Francúzsko)
44. UNITED STATES OF AMERICA STATE GAZETTEERS
/Názvoslovné zoznamy USA/
(Roger Payne, USA)
45. TOPONYMIC GUIDELINES FOR MAP AND OTHER EDITORS – UPDATED
TO 1989
/Toponymické návody pre kartograf ických a iných vydavate ľov
aktualizované k 1989/
(Helen Kerf oot, Kanada)
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46. INTERNATIONAL BOUNDARY FEAT URE NAMES: CANADA AN D THE
UNITED STATES
/ Medzinárodné mená hraničných objektov : Kanada a USA/
(Helen Kerf oot, Kanada)
47. NAMES OF THE INLAND W ATERS OF THE GERMAN DEMO CRATIC
REPUBLIC
/Názvy r iek a vodných plôch NDR /
(Dr. E. Haack, NDR)
48. CONCI SE NATIONAL GAZETTEER
/Stručný nár odný zoznam/
(Jörn Sievers, NSR)
49. ANTARCTIC PLACE NAMES
/Antarktické miestne názvy/
(Jörn Sievers, NSR)
50. OTHER MATTERS
/K rôznemu/
(Jörn Sievers, NSR)
51. DIRECT EXCHANGE OF TOPONYMI C INFORMATION BETW EEN
VARIOUS CO MPUTER SYSTEMS
/Priama výmena inf ormácií medzi rôzn ym i počítačovými systémami/
(Jörn Sievers, NSR)
52. NEW SLETTER
/Inf ormačný bulletin Newsletter/
(Regionálna skupina východnej, strednej a juh ovýchodnej Eur ópy)
53. CONCI SE NATIONAL LI STS
/Stručné národné zoznam y/
(Regionálna skupina strednej, východnej a juhovýchodnej Eur ópy)
54. TERMI NOLOGY
/Terminológia/
(Regionálna skupina východnej, strednej a juhovýchodnej Eur ópy)
55. EXONYMS
/Exonymá/
(Regionálna skupina východnej, strednej a juhovýchodnej Eur ópy)
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56. TOPONYMIC GUI DELINES
/Toponymické návody/
(Regionálna skupina východnej, strednej a juhovýchodnej Eur ópy)
57. INVENTORY OF GEOGRAPHI CAL NAMES
/Súpis geograf ických názvov/
(Aphrodite Karamitsanis, Kanada)
5B. REPORT OF PROGRESS ACHIEVED IN STANDARDIZING GEOGRAPHICAL
NAMES IN THE G.D.R. SINCE THE FIFTH UN CONFERENCE IN 1987
/Správa o výsledkoch štandar dizácie geograf ických názvov v NDR od
5. konf erencie OSN v r. 1987/
(E. Haack, NDR)
59. REPORT
/Správa/
(J. M. Aboin, Španielsko)
60. PROPOSAL FOR THE AMENDMENT OF GUIDELINES SUBMITTED TO THE
UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES
/Návrh na doplnk y k návodom, ktoré predložila Skupina expert ov O SN/
(Ebrahim Jaf arpour, Irán)
61. INFORMATION ON GEOGRAPHI CAL NAMES STANDARDIZATION I N
THE PERIOD FRO M 1987 TO 1989
/Inf ormácia o štandardizácii geograf i ckých názvov za obdobie od r. 1987
do r. 1989 /
(Stály výbor pre štandardizáciu geograf ických názv ov, ZSSR)
62. DUTCH AND GERMAN SPEAKI NG DI VISION: REPORT FOR
SW ITZERLAND
/Holandsk y a nemecky hovor iaca regionálna skupina: Správa za
Švajčiarsko/
(E. Spiess, Švajčiarsko)
63. REPORT OF THE UNITED KINGDO M DIVI SION
/Správa regionálnej skupiny Spojeného kráľovst va/
64. PAPERS PRESENTED BY CANADA AT THE FIFTH UNITED NATIONS
CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHI CAL
NAMES, MONTREAL 1987: SUMMARY
/Ref eráty predložené Kanadou na 5. konferencii OSN v Montr eali 1987:
Zhrnut ie/
(Helen Kerf oot, Kanada)
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65. MANITOBA´S GEOGRAPHI CAL NAMES
/Geograf ické názvy v Manitobe/
(Helen Kerf oot, Kanada)
66. REPORT BY THE EAST CENTRAL AND SO UTH -EAST EUROPE
DIVISION ON ACTIVITIES IN THE STAN DARDIZATION OF
GEOGRAPHI CAL NAMES IN THE PERIO D 1987 – 1988
/Správa regionálnej skupiny východnej, strednej a juhovýchodnej Európy
o štandar dizácii geograf ických názvov za obdobie rokov 1987 – 1988
67. REPORT OF THE NORDEN DIVISIO N
/Správa Severskej regionálnej skupiny/
(E. M. Närhi, Fínsko)
68. REPORT SUBMI TTED BY THE CHI NA D IVISION
/Správa Č ínskej regionálnej skupiny/
69. REPORT OF THE DUTCH AND GERMAN SPEAKING DI VISION
/Správa holandsky a nemecky hovor iacej regionálnej skupiny/
70. COUNTRY REPORT – MALAYSI A
/Správa Malaj zie/
71. REPORT ON THE STATE OF STANDARDIZATION OF GEOGRAPHI CAL
NAMES IN JAPAN
/Správa o stave štandardizácie geograf ických mien v Japonsku/
( Mr. Akira Yaguchi, Japonsko)
72. ASIA SOUTH-EAST AND PACI FIC SO UTH -W EST DIVISION
/Ázijská juhovýchodná a pacif ická juhozápadná regionálna skupina/
(Predseda r egionálnej skupiny)
73. W ORKING GROUP ON CO URSES I N APPLIED TOPONYMY
/Pracovná skupina pre kurzy v aplikovanej toponymii/
(Jörn Sievers, NSR)
74. REPORT OF THE DIVISIONS AND LI AISON OFFICERS AFRICA
CENTRAL DIVISION /GABON/
/Správa regionálnej skupiny strednej Af riky /Gabon/
(J. Baptist e Chil Mbika -Mbonguila, Gabon)
75. COUNTRY REPORT ON GEOGRAPHICAL NAME ACTIVITIES IN THAILAND
/Správa o štandar dizácii v Thajsku/
(Col. Prasong Ching chai, Thajsko)
76. REPORT BY THE ISLAMIC REPUBLI C OF IRAN
/Správa Iránskej islamskej republik y/
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77. REPORT OF T HE CELTIC DIVISION
/Správa Keltskej regionálnej skupiny/
( Mr. Art O´Maolf abhail, Írsko)
78. INTERVENTION BY THE OBSERVER OF THE LEAGUE OF ARAB
STATES
/Pr íspevok pozor ovate ľa Lig y arabských štátov/
( Mr. Ala H. Almomam)
79. RAPPORT DU MAROC
/Správa Maroka/
80. REPORT FOR INDIA
/Správa za Indiu/
(Col. P. M. Lakshman, India)
81. A NAME DATA BASE ON A MI CRO -COMPUTER, AN EFFI CIENT TOOL
FOR THE CO MPILATION OF A SCHOOL ATLAS
/Názvoslovná datab áza na mikropočítačoch – ef ektívny nástroj pri tvor be
školských at lasov/
(Prof . E. Spiess, Švajčiarsko)
82. REPORT FOR T HE DUTCH AND GERMAN SPEAKI NG DI VISION
/Správa za holandsky a nemecky hovor iacu regionálnu skupinu/
(Prof . E. Spiess, Švajčiars ko)
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