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Abstract: In Contemporary Bulgarian the dying away of cases of interrogative, relative, negative and indefinite
pronouns is a microprojection of a century-long process of gradual disappearance of nominal and adjectival
cases. The result of a questionnaire are the basis of the conclusion about the neutralization of the
morphological category “case” of pronouns.
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