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Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv

Vetenskaplig redovisning (sv)
Projektets syfte har varit att möjliggöra och främja forskning inom slavisk kultur-, litteratur- och
språkhistoria genom utarbetandet av digitaliserade beskrivningar av kyrilliska handskrifter och
äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv. Projektet har även syftat till att skapa en
nationell katalog genom en öppen databas med systematiserad och standardiserad elektronisk
information om äldre kyrilliska samlingar av betydelse för den internationella forskningen.

Projektets resultat

Projektet genomfördes i två etapper: inventering och beskrivning av materialet. Kartläggningen
av befintliga handskrifter och äldre tryck genomfördes först i projektplanens 15 repositorier.
Därefter utökades kartläggningen till ytterligare 35 repositorier vilka bedömdes kunna ha material
av intresse för projektet. Totalt undersöktes 50 repositorier på 25 orter; i 33 av dessa hittades
relevant material. Flera tidigare okända handskrifter, handskriftsfragment och gamla tryck
upptäcktes, och projektet innehåller nu beskrivningar av 101 kompletta handskrifter; 118
fragment (varav 107 pergamentfragment) från totalt 56 olika handskrifter (varav 51
pergamenthandskrifter); 421 exemplar av äldre tryck från 305 kyrilliska och 15 glagolitiska
utgåvor. Av de 107 pergamentsfragmenten var 16 tidigare okända och ytterligare tre förkomna
under 1900-talet. Av de 51 rekonstruerade pergamentshandskrifterna var 5 tidigare okända medan
ytterligare en tillkom genom att två tidigare sammanförda fragment nu hänförs till två olika
handskrifter. De nya fynden utgör ett väsentligt bidrag till slavistiken då antalet bevarade
östslaviska pergamentshandskrifter är relativt begränsat.

Det förberedande arbetet med projektet avslöjade en viktig serie sällsynta och delvis unika
världsliga ryska 1700-talssmåtryck spridda i Riksarkivets Extraneasamling. Dessa c:a 450
ettbladstryck liksom ett stort antal tidiga “civil print”-tryck har av tidsskäl inte hunnit beskrivas
inom ramen för projektet, och merparten togs heller inte med i den preliminära inventeringen
2010. De kommer förhoppningsvis att generera nya forskningsprojekt.

Totalt har inom projektet analyserats 293 vattenmärken från 35 olika typer. C:a 20 av dessa var
tidigare okända, men 10 har kunnat dateras och de publiceras nu för första gången. Även ny,
hittills okänd ornamentik i framförallt kyrilliskt 1600-talstryck har kunnat uppmärksammas och
beskrivas i databasen.

För inmatning av alla uppgifter skapades i början av projektet arbetsdatabasen ”SVEKYR”.
Redigerade data ur ”SVEKYR” utgör grunden för den publika databasen Cyrillic and Glagolitic
Books and Manuscripts in Sweden (CGS), som innehåller beskrivningar av handskrifter,
handskriftsfragment, exemplar av gamla tryck och utgåvor av gamla tryck, ett hundratal bilder av
de mest intressanta handskrifterna och handskriftsfragmenten, information om samlingarna,
principer för beskrivningarna, lista över referenser, lista över förkortningar, lista över repositorier,
lista över vattenmärken, principer för analys av vattenmärken. En preliminär version av databasen
CGS finns för närvarande på Göteborgs universitets server, arbete pågår för att hitta en mer
permanent placering.

En av projektets spin-off-effekter är att flera av de beskrivna böckerna fått helt nya poster i
LIBRIS och därmed blivit mer synliga. Några av böckerna som ingår i projektet har också
digitaliserats eller håller på att digitaliseras av respektive bibliotek. Nya placeringar (hyllsignum)
har tillkommit för böcker som tidigare varit utan placering. Under arbetets gång har vikten av att
identifiera och konsultera s.k. digitala surrogat av andra exemplar av de i Sverige representerade
utgåvorna blivit allt tydligare. Den ökande tillgången på sådana surrogat, liksom till kataloger och
kataloguppgifter på internet, har varit till ovärderlig hjälp vid beskrivningsarbetet, och har
aktualiserat några av de förändringar som kulturarvsdigitaliseringen medför: det är inte längre
rimligt att beskriva konkreta tryckta böcker som isolerade objekt utan hänvisning till de
bokhistoriska nätverk som de ingår i.

Utöver det gemensamma vetenskapliga samarbetet inom projektet har de fyra projektdeltagarnas
insatser i stora drag fördelats på följande sätt:
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Antoaneta Granberg har huvudsakligen beskrivit tryckta böcker, sammanlagt 284 exemplar av
225 utgåvor, samt två handskrifter; hon har redigerat presentationen av “uniform title”,
referenslistan, listan över förkortningar; hon har redigerat beskrivningarna av vattenmärken. I sin
egenskap av projektledare har Granberg även ansvarat för samordningen av arbetet och för
administreringen av projektet.

Projektet har för Alexander Pereswetoff-Morath resulterat i 99 beskrivningar av arkivenheter med
östslaviska pergamentsfragment av 45 preliminärt rekonstruerade handskrifter. Totalt är nu 51
kyrkoslaviska pergamentshandskrifter i fragment kända i svenska samlingar. Pereswetoff-Morath
har också författat 7 fullständiga beskrivningar av 1700–1800-talstryck och 8 korta beskrivningar
av handskrifter och gamla tryck.

Irina Lysén har beskrivit 92 handskrifter och 18 rullar och handskriftsfragment och hon har
utarbetat principerna för återgivningen av inskriptioner. Nästan alla vattenmärken i handskrifterna
har avritats av Lysén med hjälp av lysplatta och de har analyserats av Mirja Varpio.
Vattenmärkeskopiorna överlämnas till respektive bibliotek för att användas i framtida
bokhistoriska undersökningar.

Per Ambrosiani har huvudsakligen beskrivit tryckta böcker, sammanlagt c:a 120 exemplar av c:a
75 utgåvor. Han har också lagt ner mycket arbete på att designa och utveckla den arbetsdatabas
som har använts för inmatning av alla uppgifter, vilket har inneburit stora krav på
strukturtänkande och förståelse för skillnaden mellan textbaserade och databasbaserade
beskrivningsmodeller.

Projektet har diskuterats vid två konferenser/workshops:

1. En workshop för diskussion av teoretiska och metodologiska frågor samt redovisning av
resultaten av inventeringen av svenska repositorier (Kungliga biblioteket, Stockholm, 20 januari
2011).

2. En internationell konferens ”Cyrillic and Glagolitic Manuscripts and Early Prints in Sweden”
för spridning och diskussion av projektresultaten (Norska universitetscentret, S:t Petersburg,
13–14 februari 2014).

Oförutsedda tekniska och metodiska problem

Vissa tryck har visat sig vara svåra att identifiera, då de varit mycket sällsynta och därmed inte
beskrivna i befintliga kataloger. Konsulterade kataloger och beskrivningar har också i flera fall
visat sig vara ofullständiga eller felaktiga, vilket har komplicerat beskrivningsarbetet.

Arbetet med och valet av terminologi för beskrivningarna innebar flera svårigheter då tidigare
relevant forskning är författad på en rad olika språk, med kraftigt skiljaktig vetenskaplig
terminologi: bulgariska, engelska, franska, ryska, serbiska, svenska, tjeckiska, tyska, ukrainska,
vitryska, etc. Projektet följer anglosaxisk terminologi då alla beskrivningar av materialet görs på
engelska.

De praktiska problemen med att arbeta med fragment av en och samma handskrift i olika
repositorier visade sig större än väntat, då den fysiska jämförelsen försvåras och görs osäkrare.
Problemen underströks av att Kungliga biblioteket inte har tillåtit forskare att själva fotografera
äldre material. Inte heller de metodologiska problemen med att utifrån en databas skapa en
samlad beskrivning av handskrifter med delar i ett flertal arkivenheter och blad ur ett enskilt lägg
i olika städer, gick att förutse. Tidsåtgången för arbete i arkiv, där handskrifter och fragment ofta
inte bildar bibliografiska enheter, utan stora mängder material måste gås igenom för
identifikationen av intressanta poster, visade sig också ha underskattats.

Trots flera försök att få tillstånd av Kungliga biblioteket för undersökning av för dateringen vitala
vattenmärken, nekades detta. Därför är beskrivningarna av dessa böcker inte kompletta och
databasens dateringar mycket ungefärliga.

Tiden för färdigställandet av beskrivningarna visade sig vara underdimensionerad i förhållande
till material och fastställd mall. Materialet blev under projektets gång betydligt större genom nya
viktiga fynd i alla kategorier. Dessutom är många av handskrifterna så voluminösa att det krävdes
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mer tid än planerat för att åstadkomma godtagbara beskrivningar.

Nya forskningsfrågor som har genererats genom projektet

Det aktuella projektet behandlar äldre böcker som tidigare i Sverige varit tämligen bristfälligt
beskrivna – svenska experter på bokhistoria och beskrivning av äldre böcker besitter endast i
undantagsfall nödvändig språkkompetens för tillfredsställande beskrivning av kyrilliska och
glagolitiska böcker. Projektet vidgar därför väsentligt materialets framtida tillgänglighet för
forskning, även utanför ett slavistiskt sammanhang. Projektet har resulterat i en genomgång av
äldre forskning om slaviska pergamentsfragment i Sverige, och nya fördelningsmönster har
avslöjats. Detta har skapat nya möjligheter för att förstå dagens samlingars tillkomst, framför allt
under 1600-talet och under perioden c:a 1840–1930. En samlad analys av fragmentens kamerala
inskrifter samt en ökad förståelse för hur fragmenten historiskt användes som omslag på
1600-talet tillåter nya frågor om under vilka omständigheter och från vilka områden
pergamentsfragmenten hamnade i Sverige. Framtida paleografiskt arbete, vilket möjliggörs av
projektet, kommer här att ge viktiga korrektiv. Utöver att vidga vår förståelse för kulturella
processer låter utforskandet av dessa problem oss också identifiera samlingar där vidare fragment
kan finnas.

Arbetet med materialet har slutligen också öppnat för allmänna bokvetenskapliga
forskningsfrågor som t.ex. klassifikation av språktillhörighet och skriftsystem i olika
bibliografiska beskrivningsmodeller.

Länk till projektets hemsida: http://www.sprak.gu.se/forskning/forskningsprojekt
/externt+finansierade/digitala-beskrivningar/
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Vetenskaplig redovisning (eng)
The project aims to enable and promote research in Slavic culture, literature and language history
through the development of digitialised descriptions of Cyrillic manuscripts and early printed
books in Swedish libraries and archives. The project also aims to create a national catalogue
through an open database of systematic and standardised electronic data on older Cyrillic
collections of relevance for international research.

Project results

The project was implemented in two major stages: inventory and description of the material. The
mapping of existing manuscripts and early prints was made in all 15 repositories included in the
project. While working on the project we increased our knowledge of some additional collections
where relevant material might have been preserved, and an additional 35 repositories were
mapped. In all, 50 repositories located in 25 cities were investigated, in 33 of which relevant
material was found. Several previously unknown manuscripts, manuscript fragments and old
prints were discovered and the project resulted in descriptions of 101 complete manuscripts; 118
fragments (incl. 107 parchment fragments) out of a total of 56 different manuscripts (incl. 51
parchment manuscripts); 421 copies of old prints belonging to 305 Cyrillic and 15 Glagolitic
editions. Out of 107 parchment fragments, 16 were previously unknown, still another three had
been lost in the 20th century. Out of 51 reconstructed parchment manuscripts, five were
previously unknown, whereas a sixth has been added by splitting two fragments which were
earlier thought to belong together. The new findings constitute a substantial material contribution
to Slavonic studies, since the number of extant East Slavic parchment manuscripts is relatively
limited.

The inventory stage of the project led to the discovery of an important series of rare, and probably
partly unique, minor Russian civil-print items from the 18th century, now dispersed in the
Extranea collection of the Swedish National Archives. Also, a relatively large group of Cyrillic
early civil-print items were discovered in different Swedish repositories, but due to lack of time it
has not been possible to describe them within the current project. It is to be hoped that all these
prints will generate new research projects in the future.

In total, 293 watermarks (w/m) of 35 different types were analysed; c. 20 of these were previously
undated, and the project resulted in the dating and publishing of 10 of these. Also, previously
unknown ornamentation from 17th century Cyrillic printed editions was investigated and
identified.

At the beginning of the project a special database “SVEKYR” was created for input of all
descriptive data. Edited data from “SVEKYR” is the basis for the public database Cyrillic and
Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden (CGS), which contains descriptions of manuscripts,
manuscript fragments, copies of old prints and editions of old prints, c:a 100 illustrations of the
most interesting manuscripts and manuscript fragments, information about collections, principles
for descriptions, bibliography, lists of abbreviations, repositories, and watermarks, the principles
for the analysis of watermarks. A preliminary version of the CGS database is currently placed at
the University of Gothenburg server, and work is underway to find a more permanent placement.

One of the project spin-offs is that several of the described books have received new entries in the
Swedish national library database LIBRIS. Some of the books included in the project have been,
or are being, digitalised by the respective libraries in order for them to become available for
national and international research. New shelf numbers were added for some books that
previously lacked specific placement. During the course of the work, the importance of
identifying and consulting so called digital surrogates of copies of the editions represented in
Sweden become increasingly evident. The increasing availability of such surrogates, as well as
catalogues and catalogue data on the internet, has been an invaluable aid in the description work
and it has re-actualised the development within digitalisation of the cultural heritage: it is no
longer sufficient to describe an actual printed book in a concrete repository as an isolated object;
rather it has to be described as being part of a network, with links to other copies in other
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repositories.

In addition to the joint scholarly cooperation within the project, the four project participants’
contributions include the following:

Antoaneta Granberg has mainly described printed books, a total of 284 specimens of 225 editions,
and two manuscripts; she has edited the presentation of uniform titles, the bibliography, the list of
abbreviations, and she has edited the descriptions of watermarks. In her capacity as project leader
Granberg has also been responsible for coordinating the work and administering the project.

On the part of Alexander Pereswetoff-Morath the project has resulted in: 99 descriptions of
archival units containing East Slavonic parchment fragments, which may be referred to 45
preliminarily reconstructed manuscripts; 7 descriptions of 18th-century prints and 8 short
descriptions of 17th–18th-century prints and manuscripts.

Irina Lysén has described 92 manuscripts and 18 rolls and manuscript fragments; she has also
drawn up principles for the representation of the inscriptions. Almost all watermarks in the
manuscripts have been copied by hand by Lysén and they have been analysed by Mirja Varpio.
Watermark copies will be forwarded to the respective libraries for use in future book history
studies.

Per Ambrosiani has mainly described printed books, in all c. 120 copies of c. 75 editions. He has
also put considerable effort into the design and development of the working database used for the
input of all data, which has demanded much structural thinking and understanding of the
differences between text based and data based models of description.

The project has been discussed at two conferences/workshops:

1. A workshop for discussion of theoretical and methodological issues as well as presenting the
results of the inventory of Swedish repositories (Royal Library, Stockholm, January 20, 2011).

2. An international conference “Cyrillic and Glagolitic Manuscripts and Early Prints in Sweden”
for the dissemination and discussion of results (Norwegian University Center, St. Petersburg,
February 13–14, 2014).

Unexpected technical and methodological problems

Some early prints have proved very difficult to identify, since they have been very rare and
therefore not described in existing catalogues. Several consulted catalogues and descriptions have
also been found to be afflicted with various shortcomings, which at times have complicated the
description work.

The work with and the choice of terminology for the descriptions entailed serious difficulties
since previous relevant research is written in a variety of languages, with distinctly divergent
scholarly terminology: Bulgarian, Belarusian, Czech, English, French, German, Russian, Serbian,
Swedish, Ukrainian, etc. The project follows Anglo-Saxon terminology since all descriptions of
the material are in English.

The practical problems to do with work on fragments from a single reconstructed manuscript that
are held in different repositories turned out to be more serious than expected, since physical
comparison is made difficult and less final. These problems were underlined by the fact that the
Royal Library does not allow scholars to photograph older materials. In addition, the
methodological problems of using a database for the generation of unified descriptions of single
manuscripts with parts in different archival units, held in different cities, were difficult to
anticipate. Likewise, the effect on the timetable of working in archives, where manuscripts and
fragments often do not constitute archival units but can only be identified by physically going
through large amounts of potentially promising archival material, had not been quite anticipated.

Despite several attempts to get permission from the Royal Library for copying and investigating
watermarks of importance for the dating of undated manuscripts and early prints, such permission
was denied. Therefore, the descriptions of these books are incomplete and the database dating
very approximate.
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The time for the completion of the descriptions were undersized in relation to the materials and
standardized template. The material grew in the course of the project as a result of important new
findings in all categories. It should be added that several manuscripts are so voluminous as to
require much time for an acceptable description.

New research questions generated by the project

The present project deals with older books, most of which were poorly described in earlier
publications. Swedish experts in book history and in the description of older books only rarely
possess the language skills necessary for adequate descriptions of the material in question. This
has opened up for new ways of understanding the creation of the present collections, particularly
from c. 1840 to 1930, but also during the 17th century. Future palaeographical work enabled by
our project is bound to result in important additions and corrections to the emerging picture. Not
only will investigations into these new questions add to our understanding of cultural processes in
the 17th and 19th century but they may also allow us to identify further collections with unknown
manuscripts and fragments.

The work with the materials has finally opened up for general questions within the research on
book history, such as classification of language identity and writing systems within various
bibliographic description models.

Link to project homepage:
http://www.sprak.gu.se/forskning/forskningsprojekt/externt+finansierade/digitala-beskrivningar/
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Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv

Kommentarer
Den publika databasen som projektet har resulterat i, Cyrillic and Glagolitic Books and
Manuscripts in Sweden (CGS), finns för närvarande på Göteborgs universitets server, men arbete
pågår för att hitta en mer permanent placering. En långsiktig hållbarhet är av stor vikt för denna
databas som innehåller data om samlingar spridda över ett tjugotal svenska bibliotek och arkiv.
Databasen är av nationell och internationell betydelse och den bör komma att kompletteras med
tiden som följd av nya undersökningar. Databasen har även koppling till LIBRIS. Därför vore det
viktigt att placera databasen vid en nationell institution som kan garantera bra underhåll i fortsatt
samarbete med databasens skapare.
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