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FORETAL 

Denna vagledning vid behandling av slaviska publikationer ar 
avsedd for bibliotekspersonal utan kunskaper i slaviska sprak eller 
med kunskaper i endast ett eller nagra av dessa sprak. Aven den 
som har grundligare sla vistiska insikter torde emellertid har finna 
vissa foreteelser behandlade som forbigas i vanliga grammatikor 
men ar av en viss vikt i biblioteksarbetet. 

For en biblioteksman ar de frammande sprakens skriftbild det 
vasentliga . A andra sidan kan han inte undga att pa nagot satt 
uttala namn pa institutioner och publikationer som han ror sig 
med i sitt dagliga arbete. De strodda notiserna om uttal vill vara 
en hjalp harvidlag men gor givetvis inte ansprak pa att ge nagon 
verklig bild av de olika slaviska sprakens ljudsystem. 

Behandlingen av formlaran har inskrankts till sadant som later 
sig sammanfattas i enkla regler. For allt annat maste lasaren han
visas till grammatilrnr och ordbocker. 

Till fil. lie . Carl-Otto von Sydow, som granskat mitt manuskript, 
och till docenten Jozef Trypucko, som last ett korrektur, star jag 
i tacksamhetsskuld for manga vardefulla papekanden. Utan ett 
tryckningsbidrag fran Magn. Bergvalls stiftelse, for vilket jag har
med framfor mitt vordsamma tack, skulle denna bok inte ha kun
nat utgivas. 

Uppsala, augusti 1963 
Lennart Kjellberg 



UTTALSBETECKNING 

Uttalsbeteckningen, som alltid star inom [ ], anknyter till orto
grafin i de slaviska sprak som anvander latinsk skrift samt till den 
internationella translittereringen av cyrillisk skrift. Darifran ar be
teckningarna [c], (s], (z] och (z] tagna; om deras ljudvarden se § 11. 

Ovriga beteckningar som kraver forklaring: 

VOKALER 

(a]: »vokalmummel» (som eng. a i sofa) 
[o]: ty. o, sv. a 
[u]: ty. u, sv. o 
Vokallangd anges med -= akademia (a'kademia] 

KONSONANTER 

[ll], [nJ] etc.: >>mjuka>> [l], [n] etc. (se § 7) 
[w]: w i eng. we 

TONVIKTEN 

anges med ' (ett lodratt streck) efter den betonade vokalen: Krakow 
[kra'kuf]. (Samma beteckning anvandes aven utanfor klammerna och 
tillhor da givetvis ej den normala stavningen: Rije'ka.) 

,, 

INLEDNING 

1. De tolv nu levande slaviska litteraturspraken ar foljande. 
(Inom klammer anges de i det foljande brukade forkortningarna.) 

Ostslaviska: RYSKA (storryska) [Ry], VITRYSKA (VRy], UK
RAINsir\,(lillryska, rutenska) [Ukr] 

Viistslaviska: POLSKA [Po], TJECKISKA [Tj], SL0VAKISKA [Slk], 
HOG- och LAGSORBISKA [HSorb, LSorb] 

Sydslaviska: SERB0KR0ATISKA [SKr], SL0VENSKA [Sln], MAKE
D0NSKA [Mak], BULGARISKA [Blg] 

2. Forvaxla ej SLOVAKISKAN i Slovakian (ostra delen av Tjecko
slovakien, huvudstad: Bra'tislava, ty. Pressburg, sate for Slo'venska 
a'kademia vied 'Slovakiska vetenskapsakademien') med SLOVENSKAN 
i den jugoslaviska delstaten Slovenian (huvudstad: Ljublja'na, ty. 
Laibach, sate for Slove'nska akademi'ja zna'nosti in ume'tnosti 'Slo
venska akademien for vetenskap och konst') eller SERBISKAN (om dess 
forhallande till kroatiskan se § 48) i Jugoslavien med SORBISKAN (ven
diskan), som talas av en liten folkgrupp, sorberna (venderna) med tva 
litteratursprak (hogsorbiska och lagsorbiska) i Lausitz, soder om Ber
lin! (Sr'pska akade'mija nau'ka ar en serbisk institution, l'nstitut za 
se'rbski lu'dospyt, ty. Institut fur sorbische Volksforschung, en sorbisk.) 
MAKEDONSKAN ar officiellt sprak i den efter andra varldskriget bil
dade jugoslaviska delstaten Makedonien. Da produktionen pa sor
biska och makedonska ur svensk synpunkt ar av mindre betydelse, 
kommer dessa sprak i fortsattningen att behandlas mindre utforligt an 
de ovriga. 

3. KYRKSLAVISKAN iir de grekisk-ortodoxa slavernas liturgiska 
sprak. Dess klassiska form, F0RNKYRKSLA VISKAN, grundad pa en 
bulgarisk-makedonsk dialekt och bevarad i ett litet antal texter 
£ran 900- och 1000-talen, kallas aven F0RNBULGARISKA. Behand
lingen av kyrkslaviska hocker iir forenad med vissa speciella pro
blem och vidrores ej i denna handledning. 

4. De baltiska spraken, lettiska och litauiska, bildar en de slaviska 
spraken narstaende men fran dessa tydligt skild grupp. Den finsk
ugriska estniskan hor ej till de baltiska spraken. 


