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Exonomastika

2014an, Antzinateko pertsona-izenak lantzen jarraitu du Exonomastika 
batzordeak, eta zenbait araugai aurkeztu dizkio osoko bilkurari.

Otsaileko osoko bilkuran, «Antzinateko pertsona-izenak I, II eta III arau-
gaia» aurkeztu zen. Atal hauek hartzen ditu: Media, akemenestarrak, Lidia 
eta Egipto. Irizpideak eta izen-zerrendak (92 antroponimo edo mitonimo) 
biltzen ditu araugaiak. Oharrak landu eta aurkeztu ondoren, martxoko oso-
ko bilkuran onartu zen.

Martxoko osoko bilkuran, «Itun Zaharreko eta Berriko pertsona-izenen 
araugaia» aurkeztu zen, 193 antroponimoz osatua (132 Itun Zaharrekoak 
eta 61 Itun Berrikoak). Oharrak landu eta aurkeztu ondoren, ekaineko oso-
ko bilkuran onartu zen.

Maiatzeko osoko bilkuran, «Mundu grekoko pertsona-izenen eta izen 
mitologikoen eta Partiako eta Ekialdeko erresumetako pertsona-izenen 
araugaia» aurkeztu zen, honela osatua: 62 antroponimo greko, 55 mi-
tonimo greko eta Partiako eta Ekialdeko erresumetako 21 antroponi-
mo. Haiekin batera, 76. arauko pertsona-izen grekoak zuzenduta eta 
ingelesezko ordainak sartuta aurkeztu ziren. Ekaineko osoko bilkuran 
onartu zen.

Ekaineko osoko bilkuran, «Antzinateko dinastia eta giza taldeen arau-
gaia» aurkeztu zen. Araugaiak irizpideak eta 23 giza talderen izenak biltzen 
ditu. Uztaileko osoko bilkuran onartu zen.
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Iraileko osoko bilkuran mundu erromatarreko, «Feniziako eta Kartagoko 
pertsona-izenak eta izen mitologikoen araugaia» aurkeztu zen, honela osatua:

–  Erromako errege, enperadore eta usurpatzaileak. Zerrenda kronologi-
koa (Teodosio I.az geroztik, Mendebaldeko Erromatar Inperiokoak 
bakarrik ageri dira): 124 antroponimo.

–  Ekialdeko Erromatar Inperioko enperadoreak V. mendearen bukaera 
arte (Erdi Aroaren hasiera arte): 6 antroponimo.

–  Enperadore ez diren beste pertsona entzutetsu batzuen izenak: 30 an-
troponimo.

–  Erromatar mitologia: 29 mitonimo.

–  Fenizia eta Kartago: 9 antroponimo eta 3 mitonimo.

–  76. arauan araututako pertsona-izen erromatarrak, enperadoreak ken-
duta, idazte-akatsak zuzenduta, ingelesezko ordainak sartuta eta, zen-
baitetan, izengoitiak sartuta: 126 antroponimo.

Araugaia urriko osoko bilkuran onartu zen.

Azaroko osoko bilkuran, «Ekialdeko Antzinateko herrien araugaia» aur-
keztu zen. Irizpideak eta 34 etnonimo biltzen ditu araugaiak. 2015ean onar-
tzeko utzi zen.

Abenduko osoko bilkuran, «Europako Antzinateko herrien araugaia» 
aurkeztu zen. Irizpideak eta herri-izenenen zerrendak biltzen ditu araugaiak. 
Guztira, 89 etnonimo. 2015ean onartzeko utzi zen.
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