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Фразеолошки речници

1. Дефиниција фразеолошких речника. 
Фразеолошки речници су публикације у 
којима се пописују и дефинишу фразео-
лошке јединице (фразеологизми, фразе-
ме) као јединице фразеолошког фонда је-
дног, два или више језика. По структури, 
једнојезични фразеолошки речник може 
бити тезаурусног типа (с намером да се 
што потпуније представи фразеолошки 
(и паремиолошки) корпус једног језика), 
иде ографски (упућује на семантичке везе 
између одредница и синонимичне дефи-
ниције) или специјални (дијалектолошки, 
жаргонски и др.). Фразеолошки речници 
се међусобно разликују по начинима фра-
зеографске кодификације: обиму и врсти 
грађе, типовима дефиниција, међусобној 
координацији лематског упућивања, упо-
треби стилистичких квалификатора и др. 
параметрима. Они служе томе да говорни-
ци једног језика науче исправне облике и 
значења фразеолошких јединица, док ко-
рисници двојезичних и вишејезичних фра-
зеолошких речника стичу увид у корпус 
интернационалних фразеологизама, али и 
у технике превођења национално-специ-
фичних фразеолошких јединица.

2.1. Историјат – почеци. Интересовање 
за пописивањем вишелексемних спојева 
(ужих и ширих), не само античких, већ и 

1. Определение фразеологических словарей. 
Фразеологические словари – это публи-
кации, в которых описываются и опреде-
ляются фразе ологические единицы (фра-
зеологизмы, фра земы) в качестве единиц 
фразеологического фонда одного, двух или 
более языков. По структуре одноязычный 
фразеологический словарь может быть 
тезау русного типа (с намерением как можно 
более полно представить фразеологический 
(и паремиологический) корпус одного язы-
ка), идеографический (указывает на семан-
тические связи между словарными статьями 
и синонимические дефиниции) или специ-
альный (диалектологический, жаргонный и 
др.). Между собой фразеологические сло-
вари различаются по способам фразеогра-
фической кодификации: по объему и типу 
мате риала, типам определений, по систе-
ме координации и ссылок между леммами, 
испо льзованию стилистических квалифика-
торов и другим параметрам. Такие словари 
служат для того, чтобы носители одного 
языка усвоили правильные формы и значе-
ния фразеологических единиц, а пользова-
телям двуязычных и многоязычных фразео-
логических словарей дают представление о 
корпусе интернациональных фразеологиз-
мов и технике перевода национально-специ-
фических фразеологических единиц.
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Наташа Вулович / Наташа Миланов

фолклорних, постало је нарочито актуелно 
у европским језицима након периода хума-
низма. Структурно-семантички различите 
вишелексемне конструкције бележене су у 
лексиконима или речницима с краја XVIII 
и почетка XIX века под називима: изрека, 
крилатица, афоризам, пословица, израз и сл. 
(исп. нпр. F. Wagner, Universae phraseologiae 
latinae corpus: phraseologiis, demum apud nos 
linguis Hungarica, & Slavica locupletatum 
(1750) (Hungarian, Latin, Russian, Bulgarian, 
Czech, Old Church Slavonic, Polish, Serbo-
Croatian)). Почеци српске фразеографије 
могу се везати за крај XVIII века (1787) и 
објављивање књиге Причте илити по про-
стому пословице, темже сентенције илити 
реченија (Причтє илити по простому посло-
вицє тѢмжє сєнтєнцїє илити рѢчєнїѧ ) Јова-
на Мушкатировића. Збирка обухвата око 
2.500 уазбучених народних израза, изрека 
и калкова античких пословица, а наведене 
су и поједине фраземе у ужем смислу (нпр. 
глава без језика). Код неких израза наведене 
су и тзв. дефиниције, објашњења или етимо-
лошки податак.

У XIX веку објављене су збирке послови-
ца Доситеја Обрадовића и Ђуре Даничића, 
а најзначајније су Српске народне пословице 
и друге различне као оне у обичај узете ријечи 
Вука Караџића (1836), где су обједињене 
формално уазбучене различите фразеоло-
шке форме. У збирци нису све фразеоло шке 
јединице дефинисане, али су уз неке од њих 
наведене описне или упућивачке дефини-
ције, нпр. „Ја дерем јарца а он козу. Ја гово-
рим једно а он друго”; „Одрт вук а напет 
реп. Гледај: Липсује а псује”, или шира на-
родна текстуална форма од које су наста-
ли израз или изрека. Половином XIX века 
(1845) у Београду је штампан и својеврстан 
вишејезични лексикон пословица и изре-

2.1. Исторический обзор – начало. Инте-
рес к фиксации словосочетаний, содержащих 
большее или меньшее количество элементов, 
не только античных, но и фольклорных, стал 
особенно актуальным в европейских языках 
после периода гуманизма. Различные струк-
турно-семантические конструкции фикси-
ровались в лексиконах или словарях с конца 
ХVIII в. – начала ХIХ в. под названиями: пого-
ворка, крылатое слово, афоризм, пословица, 
выражение и т.п. (см., например, F. Wagner. 
Universae phraseologiae latine corpus: phraseologi-
is, demum apud nos linguis Hungarica & slavica 
locupletatum (1750) (Hungaian, Latim, Russian, 
Bulgarian, Czech, Old Church Slavonic, Polish, 
Serbo-Croatian). Начало сербской фразеогра-
фии можно отнести к концу ХVIII века (1787) 
и публикации книги Причте илити по просто-
му пословице, темже сентенције илити реченија 
(Причтє илити по простому пословицє тѣмжє 
сєнтєнцїє илити рѣчєнїѧ) Йована Мушкатиро- 
вича. Коллекция включает около 2,5 тысяч  
народных выражений, поговорок и калек с 
анти чных пословиц, расположенных в алфа-
витном порядке, и приводятся также отдель-
ные фраземы с более узким смыслом (напри-
мер, глава без језика). В некоторых случаях 
приводятся и так называемые определения, 
толкования или сведения об этимологии.

В ХIХ веке были опубликованы коллек-
ции пословиц Досифея Обрадовича и Джуро 
Дани чича, а наиболее важной была публика-
ция Вука Караджича Српске народне пословице 
и друге различне као оне у обичај узете ријечи 
(1836), где были объединены в алфавитном 
порядке различные фразеологические формы. 
В коллекции не все фразеологические едини-
цы получили дефиниции, но к некоторым из 
них приведены описательные или направляю-
щие определения, например, „Ја дерем јарца а 
он козу. Ја говорим једно, а он друго“; „Одрт 
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ка Стихіє или Први основи греческогъ єзыка. 
Втора часть, Израженія, разговори, рěчникъ, 
пословице и приповедчице: На Греческомъ, 
Турскомъ и Србскомъ єзыку, док је 1896. го-
дине публикована Збирка галицизама, идио-
тизама и пословица Ђ. Трифуновића.

2.2. Историјат – развој. Крај прве поло-
вине XX века значајан је за фразеологију као 
новоуспостављену лингвистичку дисципли-
ну. У том периоду публикују се двојезични 
фразеолошки речници српског и немачког 
језика: V. Đisalović, J. Miler. Rečnik srpskog i 
nemačkog jezika s obzirom na frazeologiju i na 
srpski naglasak (1924/1933). Тада је штам-
пан и први немачко-српски фразеолошки 
речник (I. Hubmajer, Nemačka frazeologija sa 
kratkim gramatičkim dodatkom, 1934? – тачна 
година издања није утврђена, али већина 
истраживача наводи 1934. годину), који је 
на 144 стране, формата Б6, обухватио 3.229 
фразеолошких јединица преведених на 
српски језик. У периоду након Другог свет-
ског рата наставља се спорадично објављи-
вање двојезичних речника, а један од њих 
јесте и Rečnik engleskih izraza i idioma M. Ра-
денковић-Михајловић (1956).

3. Настанак модерне фразеографије. По-
четак модерне српскохрватске фразеогра-
фије везује се за 1982. годину и појаву Fra-
zeološkog rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika 
Јосипа Матешића. То је први једнојезични 
фразеолошки речник на српскохрватском 
говорном подручју. Извори за речник били 
су дотад објављени једнојезични и двоје-
зични речници, као и грађа за шестотомни 
Речник Матице српске и Матице хрватске, а 
осим тога и књижевна дела објављена седам-
десетих година XX века (претежно хрват-
ска). Обрађено је 12.000 фразеологизама, 
од којих велики део заузимају конструкције 

вук а напет реп. Гледај: Липсује а псује“, или 
более распространенная народная тексту-
альная форма, на основе которой возникли 
выражение или поговорка. В середине ХIХ 
века (1845) в Белграде был напечатан и свое-
го рода многоязычный лексикон пословиц и 
поговорок Стихіє или Први основи греческогъ 
єзыка. Втора часть, Израженія, разговори, рěч-
никъ, пословице и приповедчице: На Греческомъ, 
Турскомъ и Србскомъ єзыку, а в 1896 году была 
опубликована коллекция Збирка галицизама, 
идиотизама и пословица Дж. Трифуновича.

2.2. Исторический обзор – развитие. Конец 
первой половины ХХ века важен для фра-
зеологии как для новой сложившейся линг-
вистической дисциплины. В этот период 
публи куются двуязычные фразеологические 
словари сербского и немецкого языков:  
V. Đisalović, J. Miler. Rečnik srpskog i nemačkog 
jezika s obzirom na frazeologiju i na srpski nagla-
sak (1924/1933). Тогда же был опубликован 
и первый немецко-сербский фразеологиче-
ский словарь (I. Hubmajer, Nemačka frazeo-
logija sa kratkim gramatičkim dodatkom, 1934? 
– точный год издания не установлен, но 
большинство исследователей приводит 1934 
год), в котором на 144 страницах формата Б6 
приводится 3 229 фразеологических единиц, 
переведенных на сербский язык. В период 
после Второй мировой войны продолжается 
спорадическая публикация двуязычных сло-
варей, и один из них Rečnik engleskih izraza i 
idioma M. Раденкович-Михайлович (1956).

3. Возникновение современной фразеогра-
фии. Начало современной сербскохорват-
ской фразеографии отсчитывается от 1982 
года и связано с появлением Фразеологиче-
ского словаря хорватского или сербского язы-
ка (Frazeološkog rječnika hrvatskoga ili srpskoga 
jezika) Йосипа Матешича. Это первый одно-
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поредбеног типа (нпр. žut kao limun, gorak 
kao čemer). Речник је абецедно конципи-
ран, а фразеологизми се наводе према те-
матским пољима. Кључна реч се увек даје 
у основном облику (нпр. GODINA biti u 
[odmaklim (poodmaklim)] godinama „biti star, 
starija osobа”). Распоред грађе условљен је 
формалном природом фразеологизма – ако 
садржи именицу (или више њих), обрада 
је под првом именицом, ако садржи при-
дев, обрада је под првим придевом итд. 
(bježati ipf. od koga, od čega kao đavo od krsta 
v. ĐAVAO/ĐAVO). За ознаке варијантних 
лексема на српском и хрватском говорном 
подручју употребљава се коса црта (нпр. 
zrak/vazduh). Код глагола у инфинитиву 
доследно се даје и ознака вида. Лексичке ва-
ријанте наводе се у облим заградама, попут 
принципа у описним речницима, Речнику 
САНУ и Речнику Матице српске – Мати-
це хрватске (нпр. dići pf. (podići pf.) koga na 
noge; дићи (подићи) на ноге (некога)). Важна 
карактеристика речника јесте и доследно 
обележавање рекције фразеологизма, док 
се факултативни део фразеологизма даје 
у угластим заградама (нпр. držati ipf. uzde 
u [svojim] rukama „imati vlast, gospodariti, 
biti gospodar situacije”). Такође се користе 
упућивачке дефиниције (нпр. poći pf. krivim 
(lošim, zlim i sl.) putem v. ići krivim putem). 
Као стилистички квалификатор користи се 
само ирон. (иронични) (нпр. biti bistar kao 
boza iron. „biti glup”). Уз сваку фразему на-
веден је илустративни пример (из Грађе, из 
Речника САНУ или редакцијски). Каракте-
ристика овог речника јесте и то да су стални 
чланови фразеолошке конструкције акцен-
товани.

Последњих деценија XX века публикова-
но је и неколико дијалектолошких фразе-
олошких речника, формално азбучно кон-

язычный фразеологический словарь на тер-
ритории, где говорят на сербскохорватском 
языке. Источниками для словаря послужили 
ранее опубликованные одноязы чные и двуя-
зычные словари, а также материалы к шести-
томному Словарю Матицы сербской и Мати-
цы хорватской, и, кроме того, лите ратурные 
произведения, опубликованные в семидеся-
тые годы ХХ века (преимущественно хорват-
ские). Было обработано 12 000 фразеологиз-
мов, из кото  рых значительная часть – кон-
струкции сопо ставительного типа (например, 
žut kao limun, gorak kao čemer). Словарь устро-
ен по алфавитному принципу, а фразеологиз-
мы приведены по тематическим полям. Клю-
чевое слово всегда дается в основной форме 
(например, GODINA biti u [odmaklim (pood-
maklim)] godinama „biti star, starija osobа”). 
Рас пределение материала обусловлено фор-
ма льной природой фразеологизма: если он 
содер жит существительное (или неско лько 
сущ ествительных), то толкование со дер-
жи тся под первым существительным, если 
содержит прилагательное, толкование – под 
первым прилагательным и т.д. (bježati ipf. 
od koga, od čega kao đavo od krsta v. ĐAVAO/
ĐAVO). Для обозначения вариантных лек-
сем на территориях сербского и хорватского 
языков соответственно используется косая 
черта (например, zrak/vazduh). Для глаго-
лов в форме инфинитива последовательно 
приводится и указание на вид. Лексические 
варианты приводятся в круглых скобках, с 
использованием принципа описательных 
словарей, таких, как Словарь САНИ и Сло-
варь Матицы сербской – Матицы хорват-
ской (например, dići pf. (podići pf.) koga na 
noge; дићи (подићи) на ноге (некога)). Важ-
ная характеристика словаря состоит также 
и в последовательном маркировании рек-
ции фразеологизмов, а факультативная часть 
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ципираних, нпр.  Из лексике и фразеологије 
’друштвених’ игара Врачана  Б. Марковића 
(1975), као и Фразеологија страха и наде у пи-
ротском говору (1989) и Фразеологија омало-
важавања у пиротском говору (1990) Д. Злат-
ковића. Неколико двојезичних фразеолош-
ких речника објавили су Ј. Кашић и В. Петро-
вић с коауторима у том периоду: српскохр-
ватско-мађарски (1983), српскохрватско- 
-словачки (1984), српскохрватско-румунски 
(1986), српскохрватско-русински (1987). 

4. Савремено стање. Савремено стање у 
фразеографији обележавају два једнојезична 
речника Ђорђа Оташевића – Мали српски 
фразеолошки речник (2007) и Фразеолошки 
речник српског језика (2012). Фразеолошки 
речник српског језика азбучно је конципиран, 
а фразеолошке јединице се наводе према те-
матским пољима. Кључна реч се увек наво-
ди у основном облику – тако се именице и 
придеви дају у номинативу једнине, глаголи 
у инфинитиву (нпр. под одредницом народ: 
глас народа, цвет друштва (народа), човек из 
народа). Изворе су чинили постојећи фра-
зеолошки и описни речници српског језика, 
приручници, монографије и научни радови. 
Новије примере аутор је преузео из соп-
ствене грађе за Велики речник нових и неза-
бележених речи. Првенствено су забележене 
фраземе које осликавају стање у савременом 
стандардном језику, али и неки покрајински 
и застарели фразеологизми који су потврђе-
ни у значајним делима српске књижевности. 
Стилистичка квалификација је диференци-
ранија у односу на претходни једнојезични 
фразеолошки речник (бројни су нормативни, 
стилски, терминолошки и др. квалификатори: 
заст. (застарело), покр. (покрајински), погрд. 
(погрдно), жарг. (жаргонски) и сл.). Одређе-
на су јасна графичка решења: факултативне 
лексичке компоненте наводе се у изломље-

фразеологизма приводится в квадратных 
скобках (например, držati ipf. uzde u [svojim] 
rukama „imati vlast, gospodariti, biti gospodar 
situacije”). Также используются уточняющие 
определения (например, poći pf. krivim (lošim, 
zlim i sl.) putem v. ići krivim putem). В качестве 
уточняющих помет используется только 
«ирон.» (ироничный) (например biti bistar 
kao boza iron. „biti glup”). Каждая фразема 
сопровождается иллюстративным приме-
ром (из Материалов, из Словаря САНИ и 
редакторским). Особенность этого словаря 
также и в том, что в постоянных членах фра-
зеологической конструкции проставлены 
ударения.

В последние десятилетия ХХ века было 
опубликовано также и несколько диалек-
тологических фразеологических словарей, 
соста вленных по формальному алфавитному 
принципу, например,   Из лексике и фразеоло-
гије ’друштвених’ игара Врачана Б. Марковича 
(1975), а также Фразеологија страха и наде 
у пиротском говору (1989) и Фразеологија 
омаловажавања у пиротском говору (1990) 
Д. Златковича. Примерно в это же время  
Й. Кашич и В. Петрович с соавторами опубли-
ковали несколько двуязычных фразеологиче-
ских словарей: сербскохорватско-венгерский 
(1983), сербскохорватско-словацкий (1984), 
сербскохорватско-румынский (1986), серб-
скохорватско-русинский (1987).

4. Современное состояние. Современное  
состояние фразеографии отмечено двумя 
одно язычными словарями Джордже Оташе-
вича – Мали српски фразеолошки речник (2007) 
и Фразеолошки речник српског језика (2012). 
Фразеолошки речник српског језика устроен по 
алфавитному принципу, а фразеологические 
единицы приводятся по тематическим полям. 
Ключевое слово всегда приводится в основ-
ной форме, т.е. существительные и прилага-
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ним заградама, а варијантне у облим (нпр. од 
<једног> динара направити два (пет) „бити 
врло успешан у послу, у обртању, у оплодњи 
капитала”). Код видских парњака глагола 
најпре се даје свршени глагол, а затим иза 
косе црте несвршени (нпр. направити/прави-
ти себе будалом). Рекцијска обележја истичу 
се у угластим заградама (нпр. утерати [неко-
га] у памет). Фразеолошке одреднице нису 
акцентоване. Као новина може се издвојити 
понављање семантичке идентификације код 
сваког члана фразеолошке конструкције. 

Један од речника који представља двоје-
зичну модерну фразеографију јесте Срп ско-
хрватско-руски фразеолошки речник (Сербо-
хорватско-русский фразеологический словарь) 
О. Трофимкине (2004), који садржи око 
1.100 фразеолошких јединица. У речник је 
ушла фразеологија књижевног језика, која је 
највећим делом потврђена у Речнику САНУ, 
Речнику Матице српске, као и фразеолошком 
речнику Ј. Матешића, али и из више од 170 
књижевних дела. Фраземе су распоређене 
према гнездима формираним око кључних 
речи – најчешће именица. Дефиниција фра-
зеологизма на руском језику је описна, уз на-
вођење синонимичних фразеологизама (нпр. 
знати у главу кога – знать по внешнему виду, 
по облику; син. знать в лицо), а значења су 
пропраћена примерима употребе. Варијант-
ни и факултативни облици такође су обеле-
жени, аналогно фразеографској пракси (обла 
или угласта заграда). Уз поједине српске из-
разе који немају руске еквиваленте дају се ин-
формације енциклопедијског типа – описани 
су појмови типични за српску средину (нпр. 
такво се објашњење даје за фразеологизам па 
мирна Бачка). 

У савременој српској фразеографији нај-
бројнији су енглеско-српски фразеолошки 
речници (више од 20), од којих је већина 

тельные в именительном падеже единствен-
ного числа, глаголы в инфинитиве (например, 
в словарной статье народ: глас народа, цвет  
друштва (народа), човек из народа). Источ-
никами послужили существующие фразеоло-
гические и описательные словари сербского 
языка, справочники, монографии и научные 
труды. Новейшие примеры автор брал из соб-
ственных словарных материалов для словаря 
неологизмов Велики речник нових и незабе-
лежених речи. Прежде всего, зафиксированы 
фраземы, отражающие состояние в совре-
менном стандартном языке, а также некото-
рые областные и устаревшие фразеологизмы, 
вери фицированные в выдающихся произведе-
ниях сербской литературы. Стилистические 
особенности более четко дифференцированы 
по сравнению с предыдущим одноязычным 
фразеологическим словарем (имеется много 
нормативных, стилистических, терминоло-
гических и других помет: заст.(устаревшее). 
покр. (областное), погрд. (уничижительное), 
жарг. (жаргонное) и т.п. Используются также 
четкие графические решения: факультативные 
лексические компоненты приводятся в фигур-
ных скобках, а варианты в круглых (например, 
од <једног> динара направити два (пет) «бити 
врло успешан у послу, у обртању, у оплодњи 
капитала»). У видов глагольных пар сначала 
приводится совершенный вид, а за косой чер-
той несовершенный (например, направити/
правити себе будалом). Рекции приводятся 
в квадратных скобках (например, утерати 
[неко га] у памет). Ударения в заглавных словах 
не проставлены. В качестве новации можно 
отметить повторение семантической иден-
тификации каждого члена фразеологической 
конструкции.

Один из словарей, представляющих совре-
менную двуязычную фразеографию, это 
Српскохрватско-руски фразеолошки речник 
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имала по неколико издања (речници Ж. Ко-
вачевића, Б. Герзића, Б. Милосављевића). 
Живорад Ковачевић објавио је енглеско- 
-српски и српско-енглески фразеолошки 
речник. У овом речнику обрађено је преко 
25.000 фразеологизама и преко 1.000 посло-
вица. Речник садржи додатак, као преглед 
лажних пријатеља. Фразеологизми се наводе 
и дефинишу под кључним речима које могу 
бити именице, глаголи, придеви и прилози. 
У дефиницији се даје одговарајући српски 
еквивалент (нпр. head over hels „navrat- 
-nanos”). Речник садржи и примере употре-
бе, ексцерпиране из британских и америчких 
новина и часописа, речника, као и из књи-
жевних дела. Сличан принцип обраде фразе-
ологизама примењен је и у енглеско-српским 
речницима Бошка Милосављевића (нпр. 
из 2007. г.). Српско-енглески фразеолошки 
речници представљају тип обратног речни-
ка, урађеног на основу енглеско-српских 
речника.

Француско-српску односно српско-фран -
цуску фразеографију репрезентују четири 
речника, од којих је најновији Српско-фран-
цуски речник идиома и изрека Бошка Ми-
лосављевића (2008). Овај речник је кон-
ципиран тако да се српске фразеолошке 
конструкције споје са одговарајућим у 
француском језику. То су народне изре-
ке (мачку је много говеђа глава), пословице 
(ко рано рани, две среће граби), поређења 
(љут као рис), фраземе књижевног или 
жаргонског стила (раде му кликери). Са-
времене фразеолошке српско-немачке,  
тј. немачко-српске речнике репрезентују: 
Srp sko-nemački prevodni frazeološki rečnik 
(2007), Б. Петронијевић, који садржи 
1.300 одредница, строго алфабетски пре-
зентованих према семантичком фокусу 
(„нуклеусу фраземе”) и Frazeološki nemačko- 

(Сербохорватско-русский фразеологический сло-
варь) О. Трофимкиной (2004), содержащий 
около 1 100 фразеологических единиц. В сло-
варь вошла фразеология литературного языка, 
которая, в основном, верифицирована Слова-
рем САНИ, Словарем Матицы сербской и 
фразеологическим словарем Й. Матешича, а 
также более чем 170 литературными произве-
дениями. Фраземы распределены по гнездам, 
сформированным по ключевым словам, чаще 
всего существительным. Определение фра-
зеологизма на русском языке описательное, 
с приведением синонимичных фразеологиз-
мов (напри мер, знати у главу кога – знать по 
внешнему виду, по облику; син. знать в лицо), 
а значения сопровождаются примерами упо-
требления. Вариантные и факультативные 
формы также сопровождаются пометами, в 
соответствии с фразеографической практикой 
(круглая или квадратная скобка). К отде ль ным 
сербским выражениям, не имеющим русских 
эквивалентов, дается информация энциклопе-
дического типа – описываются пон ятия, типи-
чные для сербской среды (например, такое 
толкование дается фразеологизму па мирна 
Бачка).

В современной сербской фразеографии 
наиболее многочисленны англо-сербские фра-
зеологические словари (более 20), некоторые 
из них неоднократно переиздавались (словари 
Ж. Ковачевича, Б. Герзича, Б. Милосавлевича). 
Живорад Ковачевич опубликовал англо-серб-
ский и сербско-английский фразеологический 
словарь. Этот словарь содержит более 25 000 
фразеологизмов и более 1 000 пословиц. Сло-
варь содержит приложение в виде обзора лож-
ных друзей переводчика. Фразеологизмы при-
водятся и интерпретируются по ключевым 
словам, которые могут быть существительны-
ми, глаголами, прилагательными и наречиями. 
В определении приводится соответствующий 
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srpski rečnik (2016), Н. Крњаић Цекић, 
који садржи углавном глаголске фразео-
лошке конструкције. Готово истовремено 
објављени су и други двојезични речници: 
Rečnik idioma i fraza: špansko-srpski/srpsko-
španski (2006) К. Спалајковић, Грчко-српски 
речник идиома (2007) П. Мутавџића, Rečnik 
fraza i opštih izraza srpsko-italijanski (2015) 
М. Стојановића, као и вишејезични Фразео-
лошки српско-италијанско-француски ре чник 
(2010) Б. Головића. 

 5. Закључак. Српска фразеографија пред-
ставља младу дисциплину чије се кодифика-
цијске методе развијају упоредо с развојем 
теоријског апарата фразеологије, који је још 
увек у формирању. Упоредо с тим, лексико-
графи проналазе нове начине идентифика-
ције основне фразеоформе, дефинисања и 
квалификовања у једнојезичним, а прецизна 
навођења адекватних структурно-семанти-
чких еквивалената и преводних дефиниција у 
двојезичним и вишејезичним фразеолошким 
речницима. 
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сербский эквивалент (например, head over hels 
«navrat-nanos»). Словарь содержит и приме-
ры употребления из британских и американ-
ских газет и журналов, словарей, а также из 
литературных произведений. Сходный прин-
цип презентации фразеологизмов применен и 
в англо-сербских словарях Бошко Милосавле-
вича (напр. 2007 г.). Сербско-английские фра-
зеологические словари – это тип обратного 
словаря, составленного на основе англо-серб-
ских словарей.

Французско-сербскую и сербско-фран-
цузскую фразеографию представляют четы-
ре словаря, из которых новейшим является 
Српско-француски речник идиома Бошко Мило-
савлевича (2008). Этот словарь составлен так, 
что сербские фразеологические конструкции 
соединены с соответствующими им во фран-
цузском языке. Это народные поговорки (мач-
ку је много говеђа глава), пословицы (ко рано 
рани, две среће граби), сравнения (љут као рис), 
фраземы литературного или жаргонного стиля 
(раде му кликери). Современные фразеологи-
ческие сербско-немецкие и немецко-сербские 
словари представлены следующими словаря-
ми: Srpsko-nemački prevodni frazeološki rečnik 
(2007), Б. Петрониевич, содержащий 1  300 
словарных статей, в строгом алфавитном 
порядке по семантическому фокусу («ядру 
фраземы») и Frazeološki nemačko-srpski rečnik 
(2016), Н. Крняич-Цекич, содержащий, в 
осно вном, глагольные фразеологические кон-
струкции. Почти одновременно вышли и дру-
гие двуязычные словари: Rečnik idioma i fraza: 
špansko-srpski/srpsko-španski (2006) К. Спа-
лайкович, Грчко-српски речник идиома (2007)  
П. Мутавджича, Rečnik fraza i opštih izraza srpsko-
italijanski (2015) М. Стояновича, а также мно-
гоязычный Фразеолошки српско-италијанско- 
-француски речник (2010) Б. Головича. 
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Заключение. Сербская фразеография явля-
ется молодой дисциплиной, методы кодифи-
кации которой развиваются параллельно с 
развитием теоретического аппарата фразе-
ологии, все еще продолжающего формиро-
ваться. Одновременно с этим лексикогра-
фы находят новые способы идентификации 
осно вной фразеоформы, определения и атри-
бутирования в одноязычных словарях, при-
видения точных адекватных структурно-се-
мантических эквивалентов и переводных 
определений в двуязычных и многоязычных 
фразеологических словарях.
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