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Эта статья "Balkan Rusistics" 

Тема: Контактология 

Јован Ајдуковић (Београд) 

О КОНТАКТОЛОШКОМ РЕЧНИКУ АДАПТАЦИЈЕ 

КОНТАКТОФРАЗЕМА 

На међународној научној конференцији о словенској фразеологији и 

прагматици одржаној 2006. год. на Рабу у Хрватској (Аjduković 2006: 

5) по први пут смо представили појам "контактофразема". Тада смо 

рекли да је контактофразема основна контактолошка јединица на 

фразеолошком нивоу, да је контактофразема контактолошки 

обележена фразема настала процесима активације и пресликавања и 

да се ради о фразеолошкој комбинацији контактолошки маркираних 

лексичких јединица језика примаоца. Такође смо закључили да су 

контактолошка истраживања фразеологије примарно усмерена на 

анализу екстралингвистичких услова настанка фразеологизама, на 

идентификацију доминантног језика у контакту и језика посредника, 

као и на анализу примарне, секундарне одн. терцијарне адаптације 

фразеологизама.  

Фразеолошки контактолошки речници, с једне стране региструју 

контактофраземе, а са друге стране, показују степен њихове 

адаптације према методологији разрађеној у контактолошкој теорији. 

У зависности од циља контактолошки речници се деле на 

контактолошке речнике идентификације и контактолошке речнике 

адаптације (Ајдуковић 2004а; Ајдуковић 1997). У овом раду ћемо 

представити модел контактолошког речника адаптације 

контактофразема на српском и руском материјалу. У 

контактолошком речнику адаптације контактофразема примењена је 

структура општих контактолошких речника (Ајдуковић 2004б). Први 

део посвећен је контактолошком опису адаптације контактофраземе, 

други део говори о језику даваоцу, у трећем делу дају се 

фразеолошке модификације, у четвртом - остали подаци о 

контактофраземи и моделу, док пети део доноси значење 

контактофраземe и опис семантичких промена у односу на модел. 
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