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Први пример 

 

Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књига І, Српска академија 

наука, Институт за српскохрватски језик, Београд, 1959, стр. 681. 
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Други пример  

 

Јован Ајдуковић, Контактолошки речник словенских језика. Речник адаптације 

бугарских контактолексема под руским утицајем. Том 1. Фото Футура, Београд, 2010, 

друго допуњено и прерађено издање, http://ajdukovicj.narod.ru/AjdukovicKR.html 
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сни и приказки) (СРЈXI-XVII); © #: о героях антич-
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те народни песни и приказки (СЦРЈXIX).  
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      ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈУ ПРЕМА     

      ИЗВОРИМА (ЦИТАТИ ИЗ КОРПУСА) 
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