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 La généalogie des héros mythologiques à la lumière de la théorie des graphes, Sémiotique 

formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p.258-279 
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pentru începători (cu tabulatura digitației prozodice și optzeci de exerciții rezolvate), 2014.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Dinu#cite_note-6

