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ПИТАННЯ-ПЕРЕПИТИ В СИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються підходи до особливостей визначення питань-перепитів як лінгвістичного явища,
систематизуються критерії їх виокремлення у системі англійської мови, а також їх формальні та функціональні особливості.
Ключові слова: загальне/спеціальне питальне речення, питання, повторювальне/пояснювальнe питанняперепит, синтаксичний тип речення.
В статье рассматриваются подходы к особенностям определения вопросов-переспросов как лингвистического явления, систематизируются критерии их выделения в системе английского языка, а также их
формальные и функциональные особенности.
Ключевые слова: общее/специальное вопросительное предложение, вопрос, объяснительный/повторяющий вопрос-переспрос, синтаксический тип предложения.
The article focuses on the approaches to defining echo questions as a linguistic phenomenon and systematizes the
criteria for their classification in the system of the English language as well as their formal and functional peculiarities.
Key words: general/special interrogative, question, recapitulatory/ explicatory echo question, syntactic sentence type.

Постановка наукової проблеми та її значення. Зверненість сучасної лінгвістики до вивчення проблем
комунікативної взаємодії та особливостей функціонування мовних одиниць у спілкуванні і, зокрема, у діалозі
як «найбільш природній формі комунікації» [1, с. 439] визначає необхідність його всебічного дослідження. У
зв’язку з тим, що питання-перепити є дуже поширеними у діалогічному дискурсі [8, с. 199], важливим є вивчення їх структурних та функціональних особливостей.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Питання-перепити привертали увагу дослідників при розгляді особливостей питальних речень та висловлень і їх класифікації на основі синтаксичних, семантичних та
функціональних особливостей [6; 7; 17; 20; 22; 25; 26]. Окреме дослідження було присвячено просодичним
характеристикам питань-перепитів [2].
Актуальність цієї роботи зумовлена необхідністю уточнення статусу питань-перепитів у системі англійської мови, а також критеріїв їх виділення та визначальних характеристик.
Об’єктом дослідження є питання-перепити в системі англійської мови, а предметом – структурні та функціональні критерії виокремлення питань-перепитів в системі англійської мови.
Мета статті полягає у визначенні місця питань-перепитів у системі англійської мови. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати підходи до визначення й класифікації питальних речень; уточнити визначення вихідних понять (питальне речення, питання, питання-перепит); узагальнити структурні (формальні) характеристики питань-перепитів.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Системне дослідження питань-перепитів передбачає з’ясування критеріїв (формальних, семантичних, функціональних), що
лежать в основі їх виділення. При розгляді синтаксису англійської мови у традиційних граматиках (О.І. Смирницький, С. Грінбаум, Дж. Ліч, Р. Кверк, Й. Свартвік) дослідники виділяють чотири синтаксичні типи простих
речень на основі формальних критеріїв: розповідні, питальні, спонукальні та окличні [5, с. 258-263; 7, с. 803].
Так, для розповідних речень характерною є наявність підмета, який, як правило, передує дієслову. Питальні
речення за формальним критерієм поділяються на а) загальні (yes–no interrogatives), у яких допоміжне дієслово розташовується перед підметом, та б) спеціальні (wh-interrogatives), де в початковій позиції знаходиться
питальне слово. Спонукальні речення характеризуються відсутністю експліцитно вираженого граматичного
підмета та вживанням дієслова-присудка у початковій формі. Для окличних речень визначальною є наявність
слів how або what у початковій позиції та прямий порядок слів [7, с. 803].
Для більшої точності та гнучкості синтаксичного опису П. Коллінз пропонує замість терміну «тип речення» використовувати термін «тип клаузи», оскільки, на думку дослідника, тип клаузи можна використовувати
для аналізу як підрядних, так і головних речень (за винятком спонукальних). За такого підходу типи клауз
(розповідні, питальні, спонукальні, окличні) П. Коллінз вважає взаємовиключними, а питання-перепити не
беруться до розгляду у системі клауз, оскільки вони запитують інформацію про певний елемент з попередньої
репліки і за своєю структурою можуть відповідати будь-якому типу клаузи (до якого належить репліка, яку
вони повторюють – Н.С.). Розглянемо наступні приклади:
(1) (A) «I wrote it, to bring you here.»
(B) «You wrote it? There was no one on earth outside the Joint who knew the secret of the dancing men. How
came you to write it?» [11, с. 269].
(2) (A) «Yeah, but look at the job he had! It’s obviously a dangerous occupation. You said yourself everybody
carries weapons up there».
(B) «Look at his job? Okay, let’s look at it» [27, с. 247].
В прикладі (1) питання-перепит мовця (В) структурно відповідає розповідному типу клаузи, а в (2) – спонукальному [26, с. 180-181].
Перед детальним розглядом інших особливостей питань-перепитів доцільно звернути увагу на термінологічне розрізнення синтаксичних категорій (розповідного, питального, спонукального і окличного речень) та
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семантичних класів (повідомлення, запитання, волевияву та вигуку), що виокремлюються дослідниками на
основі функцій даних типів висловлень у дискурсі [7, с. 803-804]. Так, за М.І. Жинкіним, питальне речення
характеризується наявністю спеціальних слів (часток, сполучників), певного порядку слів і, що вважається
найважливішим, специфічної інтонації, тоді як питання визначається метою висловлювання (спонуканням
співрозмовника відповісти на спрямоване до нього мовлення) [3, с. 23]. Відповідно до такого розрізнення, у
терміні «питання-перепит» бачимо його функціонально-семантичну орієнтованість. Розглянемо деякі визначення питання-перепитів.
Р.В. Тешнер та Е.Е. Еванс визначають питання-перепит як «дослівне чи перефразоване повторення попередньої репліки або її частини, щоб підтвердити правильність її розуміння або виразити здивування чи
недовіру» [25, с. 64].
На думку Дж. Ліча, питання-перепит – це «питання, яке повторює попереднє висловлення (стимул, за Дж.
Макколі [22, с. 561]) і є рівнозначним проханню повторити це висловлення (або принаймні його частину). Питання-перепити використовуються тому, що співрозмовник не до кінця почув або зрозумів сказане або йому
важко повірити у зміст почутого» [18, с. 35]. Схожою є й позиція У. Чейфа, який розглядає питання-перепити
як «повторення вимовлених співрозмовником, речень, що безпосередньо передують і вживаються переважно
для того, щоб перевірити правильність сприйняття» або для запиту інформації, яку не було сприйнято [6, с.
396]. Отже, з одного боку, питання-перепит є реактивною реплікою (раціонально-логічного чи емоційного характеру), а з іншого – ініціативною (проханням надати інформацію). Зокрема, у ситуації (3) питання-перепит
’Didn’t kill her?’ вказує на здивування мовця (А) від щойно почутої репліки, інтенсивність якого підкреслюється невербальним маркером (поглядом «stared»), а також лексемою amazement, і спонукає співрозмовника
(В) детальніше пояснити, що мається на увазі.
(3) (A) ’Well, he was her husband, you see, sir.’
(B) ’Yes, so you said before.’ He paused for a minute or two. Then he said: ’Suppose that, after all, he did
not kill her.’
(A) ’Didn’t kill her?’ She stared.
(B) ’That is what I said. Supposing someone else killed her… Have you any idea who that someone else could be?’
(A) She stared at him with even more amazement [9, с. 25].
Реалізація найважливіших формальних ознак, що характеризують питальні речення (питальна інтонація,
інверсований порядок слів, наявність питальних займенників [4, с. 177]), значною мірою залежить від функцій,
які питання-перепити виконують у дискурсі. Відповідно, автори колективної монографії Р. Кверк, С. Грінбаум,
Д. Ліч та ін. виділяють повторювальні (recapitulatory) та пояснювальні (explicatory) питання-перепити.
Повторювальне питання-перепит визначається як «питання, яке повторює частину або все повідомлення,
щоб підтвердити (правильність розуміння – Н.С.) його зміст(у)» [7, с. 835]. За структурою повторювальне
питання-перепит може бути загальним або спеціальним. Загальне питання-перепит повторює попередню репліку з висхідною інтонацією (високим висхідним тоном [10, с. 92]), наприклад:
(4) (А)’I think you might perhaps do good work in Andover. Try the children.’
(В) ’The children?’ [9, с. 85].
Ступінь відтворення репліки-стимулу в питанні-перепиті може варіювати (від повного до повторення одного слова або члена речення). Розглянемо приклади (5) і (6).
(5) (A) Well, then, about that chasm. I had no serious difficulty in getting out of it, for the very simple reason that
I never was in it.»
(B) «You never were in it?» [11, с. 235–236].
В (5) питання-перепит структурно відповідає підрядній частині з попереднього складного речення
(стимулу), при цьому порядок слів зберігається, а особовий займенник І та узгоджене з ним дієслово-присудок (was), змінюється відповідно до зміни ролей мовців на you were.
(6) (A) […] My room at the Cedars is a double-bedded one.
(B) The Cedars?
(A) Yes; that is Mr St Clair’s house. I am staying there while I conduct the enquiry [11, с. 64].
В обміні (6) мовець В повторює власну назву The Cedars, референційна віднесеність якої є незрозумілою.
При цьому питання-перепит сприймається мовцем А як амбівалентне (прохання повторити чи пояснити):
спочатку А підтверджує правильність сприйняття слова і лише потім вдається до більш детального пояснення
ситуації.
З точки зору лексичного наповнення перепитів варто відзначити можливість використання синонімів.
(7) (А) «... I got laid off yesterday, replaced by a computer.»
(B) «You got fired?» Her mother sounded stunned [24, с. 30].
При повному збереженні граматичної структури стимулу (S + get + Participle II) питання-перепит у (7)
виражає додаткові конотативні значення. Дієслово lay off пояснюється у словнику як звільнення через скорочення штату і не передбачає особистої вини звільненого працівника [19, с. 911]; це значення актуалізується
і в контексті висловлення мовця А, на що вказує пояснення replaced by a computer. Вживання синоніма fire
(звільнити працівника через те, що він зробив щось не так [21, с. 664]) у питанні-перепиті надає йому оцінного характеру, а також більшої емоційності у порівнянні зі стимулом, яка також підкреслюється невербально
(голосом: sounded stunned).
Експліцитно прохання повторити може виражатися за допомогою слів ’Did you say...?’ на початку загального питання-перепиту або додаванням наприкінці питання-перепиту інваріантної частини розділового
питання ’(did) you say?’ [7, с. 835]:
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(A) Please give me a cushion.
(B) Did you say you wanted a cushion? [15, с. 104].
(9) ’A crossroads, did you say?’ [23, с. 126].
У повторювальному спеціальному питанні-перепиті питальне слово вказує, яку саме частину попередньої
репліки мовець не почув або не зрозумів [7, с. 835]:
(10) (A) ’She’ll give you a letter of introduction, won’t you, Myrtle?’
(B) ’Do what?’ she asked, startled [12, с. 39].
(11) (A) «Excuse me?» A woman at a desk is calling to me. «Have you paid?»
(B) Have I what? You don’t have to pay to get into museums! Oh, of course – she’s just joking with me. I give
a friendly little laugh, and carry on [16, с. 104].
(12) «[...] Don’t forget we are twenty-five miles from St. Blasien».
«How far?»
«Twenty-five miles, a little over if anything» [15, с. 141].
Для повторювальних спеціальних питань-перепитів характерною є висхідна інтонація, причому ядро термінального тону актуалізується на питальному слові, наприклад, (12) [7, с. 835].
При розгляді структурних модифікацій питань-перепитів (які виникають при повторенні різних синтаксичних типів речень) та визначенні їх корпусу доцільно звернути увагу на питання-перепити, які стосуються
питальних речень. Р. Кверк, С. Грінбаум, Дж. Ліч та ін. виділяють чотири структурні підтипи:
1) загальне питання до загального питання:
(13) (A) «[...] How does she say this fellow got hit? Does she say she was driving?»
(B) «Does she say she was driving? She was driving» [27, с. 295].
2) загальне питання до спеціального питання:
(14) (A) «Hulloa! what’s that for?»
(B) «What’s that for? Why –» [14, с. 47].
3) спеціальне питання до загального питання:
(15) (A) ’Did you see that?’ demanded Tom.
(B) ’See what?’ [12, с. 127].
спеціальне питання до спеціального питання [7, с. 836–837]:
(16) (A) Where’s Jack?
(B) Jack who?
(A) Jack Nance. Your good friend. Where is he? [13, с. 387].
Пояснювальні питання-перепити вживаються швидше для пояснення, аніж повторення сказаного. За формою це завжди спеціальні питання, які, на відміну від повторювальних спеціальних питань-перепитів, вимовляються зі спадним тоном на питальному слові [7, с. 837]. Ще однією відмінною рисою пояснювальних
питань-перепитів є те, що елемент, якого стосується питальне слово, не було названо у репліці-стимулі. Розглянемо приклади:
(17) (A) ’[...] Have you managed it?’ There was that about his tone I did not altogether like; I noticed Harris
resented it also.
(B) ’Managed what?’
(A) ’Why, to get off,’ said George [15, с. 25].
(18) (A) ’There’s something funny about a fellow that’ll do a thing like that,’ said the other girl eagerly. ’He
doesn’t want any trouble with anybody.’
(B) ’Who doesn’t?’ I inquired.
(A) ’Gatsby’ [12, с. 49].
(19) ’What do you think?’ he demanded impetuously.
’About what?’
He waved his hand toward the bookshelves.
’About that. As a matter of fact you needn’t bother to ascertain. I Ascertained. They’re real.’
’The books?’
He nodded [12, с. 51].
(20) (A) ’Look in the drawer there,’ he said, pointing at the desk.
(B) ’Which drawer?’
(A) ’That drawer – that one’ [12, с. 164].
В обмінах (17) і (18) репліки-стимули містять особові займенники (it, he), референція яких незрозуміла з
безпосереднього вербального контексту і потребує уточнення для успішного продовження розмови. На думку
У. Чейфа, використання питань-перепитів у таких випадках спричинене «помилковою прономіналізацією»
елементів, які розглядаються як відомі співрозмовникові [6, c. 391]. У ситуаціях (19) і (20) питання-перепити
використовуються, щоб усунути неоднозначність тлумачень репліки-стимулу і з’ясувати, що саме мається на
увазі.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи особливості проаналізованих у статті
типів питань-перепитів можна зробити висновок про те, що основою для виокремлення питань-перепитів
як окремої категорії висловлень слугує їх функція в дискурсі (вираження раціонально-логічної або емоційної реакції мовця на попереднє висловлення співрозмовника або запит додаткової інформації), у той час як
формальні характеристики (інверсований порядок слів та наявність допоміжного дієслова у загальних питаннях-перепитах, розташування питального слова у початковій позиції у спеціальних питаннях-перепитах,
(8)
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специфічна питальна інтонація) є не диференціальною, а інтегральною ознакою питань-перепитів, оскільки їх
реалізація визначається попередньою реплікою та ситуацією спілкування.
Перспективи подальших досліджень вбачаються в розгляді подібностей та відмінностей питань-перепитів та інших типів питань в аспекті їх семантичних та функціональних особливостей.
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СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Стаття присвячена описові структурно-семантичних та функціональних особливостей складних прикметників зі значенням національно-територіальної належності у російській мові, розглядові лінгвістичних
та екстралінгвістичних факторів, що впливають на формування досліджуваних ад’єктивів.
Ключові слова: складні прикметники зі значенням національно-територіальної належності, культурноосвітня сфера, структурні особливості, сфера функціонування, семантика.
Статья посвящена описанию структурно-семантических и функциональных особенностей сложных прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности в русском языке, рассмотрению
лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на формирование исследуемых адъективов.
Ключевые слова: сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности, культурно-образовательная сфера, структурные особенности, сфера функционирования, семантика.
The article deals with the description of the structural-semantic and functional peculiarities of the compound
adjectives with the national-territorial meaning in the Russian language, with the considering of linguistic and
extralinguistic factors, influencing the formation of the adjectives under the research.
Key words: compound adjectives with the national-territorial meaning, cultural-educational sphere, structural
peculiarities, sphere of functioning, semantic.

Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности (ПНТ) являются
специфическим пластом русской лексики, они лингвистически значимы как в структурно-семантическом, так
и в функциональном аспектах. ПНТ употребляются практически во всех сферах человеческой деятельности.
Однако эти лексические единицы практически не изучены и преимущественно рассматриваются в орфографическом аспекте наряду с другими группами адъективов, и их структурно-семантические особенности только
фрагментарно описывались в работах Е. В. Бешенковой [1], О. А. Дубковой [2], Н. А. Еськовой [3], Е. В. Кауновой [4], В. В. Лопатина [5], в основном с целью указать на особенности их написания. В связи с этим, целью
данной статьи является описание специфики лексического наполнения, употребления и маркировки сложных
прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности, которые имеют отношение к
культурно-образовательной сфере, так как в различных справочных, учебных изданиях, СМИ фиксируется
большое количество адъективов именно с такой функциональной нагрузкой.
В основном возникновение и функционирование исследуемых прилагательных в данной сфере, как и в
ряде других сфер жизни и деятельности общества, связано с большим количеством экстралингвистических
факторов: заключение международных договоров в сфере образования, обмен опытом с иностранными
учебными заведениями, появление новых направлений в образовательной политике и т.д. Выделим основные
экстралингвистические факторы (в научно-образовательной сфере), которые, на наш взгляд, повлияли на процесс возникновения сложных адъективов со значением национально-территориальной принадлежности в современном русском языке.
Прежде всего, стоит отметить тот факт, что многие государства пытаются выстраивать партнерство со
странами «Большой восьмерки» в разных сферах человеческой деятельности, в том числе и в сфере образования: Американо-Башкирский колледж, Американо-китайский университет, американо-европейская программа «Двойной диплом», франко-белорусский образовательный центр и т.д. В связи с этим в различных источниках, связанных со сферой образования, довольно часто встречаются сложные адъективы, в состав которых
входят компоненты, называющие страны «великой восьмерки»: «В данном учебном заведении применяется
американо-российская учебная программа» [6], «Негосударственное учреждение дополнительного образования «Американо-Башкирский Интерколледж» создан в 1997г.» [6], «Центр канадско-русских исследований
Карлтонского университета был основан профессором Ларри Блэком в 1990 г.» [6], «Украинская Воскресная
школа при Итало-украинской культурной ассоциации «Надежда», г. Брешия Президент – Ольга Вдовиченко», «Крупнейший исследовательский институт, занимающийся Web science, – совместный британо-американский Web Science Research Institute» [6], «В июле 2003 года Государственный секретарь Великобритании
по вопросам образования и профессиональной подготовки и Министр образования Российской Федерации
подписали Соглашение о намерениях «Российско-британские партнерства в высшем образовании» [6] и т.д.
Следующий фактор – наличие двусторонних связей со странами дальнего зарубежья, которые всегда являются важным направлением международной деятельности многих государств. Эти связи реализуются, прежде всего, с высокоразвитыми странами, новыми индустриальными государствами, но также многие страны
налаживают сотрудничество в сфере образования с рядом развивающихся стран Азии и Латинской Америки:
Бразильско-российский институт, Бразильско-кубинский образовательный центр, мексиканско-японский
центр, украино-канадский научный центр и т.д.
На сегодняшний день большое количество стран ведет двустороннее сотрудничество с США, Великобританией и Германией по широкому кругу вопросов образования и науки касательно взаимодействия в сфере
образования и увеличения объемов обменов студентами: американо-российская программа обмена студентами, американо-канадская программа, немецко-украинская программа обмена и т.д.
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Особое место в сотрудничестве с новыми индустриальными и развивающимися странами отводится Китаю и Индии, которые играют важную роль на мировом рынке образовательных услуг: китайско-португальский институт, китайско-русская программа обмена, китайско-американский образовательный центр, индо-афганский факультет, индо-африканское сотрудничество в сфере образования и т.д.
По степени употребительности в справочных и научных изданиях среди ПНТ, которые функционируют
в научно-образовательной сфере наиболее распространенными являются сложные прилагательные с компонентами канадско-, американско-, англо-, германско-,немецко-, украино- (украинско-), российско-. Например,
украино-кубинский образовательный центр, украинско-польско-американское научное сообщество, украиноавстрийская программа, украино-немецкий экономический факультет, украино-испано-латиноамериканский
образовательный центр, российско-американский факультет, российско-английский институт, русско-германский институт, российско-немецкий диплом, российско-итальянский учебно-научный центр, российскоканадский центр образования и т.д.
Нормативным вариантом сложных адъективов, которые функционируют в рассматриваемой сфере, являются прилагательные с первым редуцированным и вторым нередуцированным компонентами, которые,
в основном, указывают на государственную принадлежность определяемого существительного: русско-германский институт, русско-шведский проект, японо-германский проект, японо-германо-российский семинар,
франко-российская программа и т.д.
К культурно-образовательной сфере отнесем и ПНТ, обозначающие словари, справочники, лингвистические
термины, названия семей языков, говоров, диалектов и т.д. В основном, это сложные образования, созданные
путем сложения двух и более основ прилагательных, чаще с редуцированным первым компонентом: карелорусско-финский словарь, русско-польско-английский компьютерный словарь, русско-голландский разговорник,
русско-абхазский речевой справочник, японо-рюкюские языки, русско-английско-немецко- испано-русский разговорник, франко-русский словарь терминов. Сложные прилагательные с нередуцированным первым компонентом могут употребляться с теми же существительными, что и адъективы с редуцированной основой, но
в различных источниках они встречаются реже: французско-русский переводчик, ирландско-англосаксонское
письмо, испанско-русская транскрипция, французско-латинский словарь, и т.д. В справочной и учебной литературе также находим довольно много сложных прилагательных со значением национально-территориальной
принадлежности, состоящих из трех и более компонентов: англо-итало-французский разговорник, англо-турецко-русский словарь, итало-финско-немецкий словарь терминов, молдавско-валашско-русский переводчик,
немецко-русско-англо-французско-испанский словарь, осетинско-русско-немецкий разговорник и т.д.
Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности, функционирующие в сфере культуры, в основном являются двух\трех компонентными адъективами с первой редуцированной основой: «Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр – успешный проект Союзного
государства – побывал этим летом на гастролях в Чехии, которые были профинансированы Постоянным
комитетом Союзного государства» [6] и т.д.
В справочной и учебной литературе ПНТ, функционирующие в культурно-образовательной сфере в основном используются со стержневыми словами: архитектура, стиль, живопись, литература, поэзия, выставка,
направление, фестиваль, дуэт, фильм, драма и т.д.: украино-российская выставка, испанско-португальская
выставка, германо-российский фестиваль, ирландско-норвежский музыкальный дуэт, латвийско-белорусский музыкальный фестиваль, испано-английский фильм, германо-скандинавская мифология, германо-греческая драма, латвийско-эстонско-белорусский фильм.
В различных источниках ПНТ, которые употребляются в сфере культуры, используются в случае, если
речь идет о художественно – выразительных средствах: литературном и ораторском искусстве, музыке: таджикско-персидская классическая поэзия, финно-угорская поэзия, молдавско-славянская литература, англо-шотландские народные баллады, франко-фламандская музыка; в связи с такой формой искусства как
концертно-эстрадная деятельность: афро-бразильский фестиваль, российско-грузинский концерт, немецкоизраильский концерт, немецко-русский благотворительный концерт, польско-украинская музыкальная группа; с такими формами культурной деятельности, как оформление клубного пространства (сцены зала, фойе,
вестибюля, кружковых комнат и т.п.); свет, декорации, костюмы, видеоряд (кино, слайды, видео, телевидение), изобразительное искусство, архитектура: болгарско-византийский стиль, греко-римская архитектура,
греко-бактрийские сооружения.
Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности употребляются
в различных источниках также в том случае, когда речь идет о приоритетных направлениях международного сотрудничества в области культуры, т.е. гастрольной и выставочной деятельности (украино-российская выставка, испанско-португальская выставка, германо-российский фестиваль, ирландско-норвежский
музыкальный дуэт, латвийско-белорусский музыкальный фестиваль), совместном производстве культурных
ценностей и культурных благ и обмене ими (испано-английский фильм, германо-скандинавская мифология,
германо-греческая драма, латвийско-эстонско-белорусский фильм).
Таким образом, сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности,
которые употребляются в культурно-образовательной сфере это, в основном двухкомпонентные адъективы
с редуцированным, реже – нередуцированным первым компонентом. Наиболее регулярными в данной сфере
являются прилагательные с компонентами греко-, итало-, германо-, англо-, русско-:греко-эфиопский стиль,
итало-германская драма, англо-германская поэзия и т.д. Многие прилагательные со стержневыми словами,
относящимися к сфере культуры, которые мы находим в учебных и справочных изданиях могут функционировать и в других сферах жизни и деятельности человека.
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