Den moderna ryska
barnboksmarknaden
Författare, illustratörer, förlag och inköpsställen

Barnboksklassiker och
moderna ryska
barnboksförfattare

1800-talet










Pusjkin, Aleksandr Пушкин Александр (”Vårt Allt!” var Rysslands nationalskald
och grundare av det ryska litteraturspråket, som barnboksförfattare är han
känd för sina poem och sju sagor på vers tex. ”Skazka o rybake i rybke”
(Sagan om fiskaren och den gyllene fisken) Ingår i skolprogrammet på alla
stadier).
Afanasiev, Aleksandr Афанасьев Александр (folkdiktssamlare,
folksagoberättare)

Aksakov, Sergej Аксаков, Сергей (författare, litteratur- och teaterkritikebla
känd för sagan ”Alenkij tsvetotjek” vilket är en rysk version av Skönheten och
Odjuret)
Gogol, Nikolaj Гоголь, Николай (ukrainsk författare som skrev på ryska, han
skrev inte för barn men många av hans berättelser och noveller och komedin
”Revisorn” ingår i skolprogrammet)
Jersjov, Petr Ершов, Петр (känd för bara en saga Konek-Gorbuhok, Den lilla
puckelryggiga hästen)

1800-talet










Mamin-Sibirjak, Dmitrij Мамин-Сибиряк (förutom romaner och berättelser om
Sibirien skrev han sagor som ”Alenusjkiny skazki”, ”Seraja sjejka”)
Nekrasov, Nikolaj Некрасов, Николай (poet, samhällskritiker, ingår i
skolprogrammet; skrev några sagor på vers, t ex ” Ded Mazaj i zajtsy”)
Pogorelskij, Antonij Погорельский Антоний (barndomsskildringen ”Tjernaja
kuritsa eller; Podzemnyje zjiteli)
Tjarskaja, Lidija Чарская, Лидия (barnboksförfattare mest känd för sina
berätterser om gymnasieflickor, men skrev några sagor också)
Tjechov, Anton Чехов, Антон (för små barn mest känd för berättelsen
”Kasjtanka” om en liten hund; ingår i skolprogrammet på högstadiet)

1800-talet






Tolstoj, Lev Толстой Лев (skrev sagor och berättelse för små barn också,
ingår i skolprogrammet på alla stadier)’
Turgenev, Ivan Тургенев, Иван (ingår i skolprogrammet på mellanstadiet t
ex ”Zapiski ochotnika” ”Jägarens anteckningar och romaner på högstadiet)
Usjinskij, Konstantin Ушинский, Константин (pedagog och författare, skrev
berättelser för småbarn)

Sovjettiden



Barto, Agnia Барто, Агния (dikter för småbarn)



Bianki, Vitalij Бианки, Виталий (berättelser om djur och natur)
Charms, Daniil Хармс, Даниил (humorns och det absurdas geni)



Dragunskij, Viktor Драгунский, Виктор (berättelser om skolan)









Gajdar, Arkadij Гайдар Аркадий (berättelser för barn som kännetecknas av
revolutionär romantik för småbarn passar nog berättelsen ”Tjuk i Gek” om två
små pojkar som gör en lång resa från Moskva till Sibirien tillsammans med sin
mamma för att fira nyår med pappan som så klart bygger ett nytt liv tajgan)
Majakovskij, Vladimir Маяковский Владимир (poet och bildkonstnär, en av de
främsta representanterna av poetisk futurism)
Marsjak, Samuil Маршак Самуил (stor barnboksklassiker, mest dikter och sagor
för småbarn

Sovjettiden











Michalkov, Sergej Михалков, Сергей (fabler, sagor, dikter mest för barn)

Nosov, Nikolaj Носов, Николай (mest känd för sina sagoromaner om Neznajka,
(”jag vet inte”, Vettlös)
Prisjvin, Michail Пришвин, Михаил (naturfilosofisk prosa samt berättelser och
sagor om djur och natur för småbarn)
Tjukovskij, Kornej Чуковский, Корней (stor barnboksklassiker, sagor och dikter
för småbarn)
Tolstoj, Aleksej Толстой, Алексей (för barn känd för sagan ”Zolotoj kljutjik”
som är en återberättelse av Carlo Collodis saga om Pinokkio)
Zjitkov, Boris Житков Борис (äventyrsberättelser för småbarn)

Nutida barnboksförfattare
”opedagogiska”
Oster, Grigorij Остер, Григорий
(grundare för ett nytt genre för
barn som förutom ett sarkastiskt
innehåll har ett särskild poetisk
form, skriver bla roliga böcker i
matte och fysik för småbarn)



Givargizov, Artur Гиваргизов,
Артур (”opedagogisk” och
”oseriös”, vinnare av många
litterära priser)

Nutida barnboksförfattare
parodier på Harry Potter




Jemets, Dmitrij Емец, Дмитрий (Böcker
om Tanja Grotter, serien om Mefodij
Buslajev är dock autentisk)

Zjvalevskij, Andrej Жвалевский, Андрей
(serien om Porry Gatter)

”Nyrealism”






Murasjova, Jekaterina Мурашова, Екатерина (2006 fick
hon det nationella barnbokpriset ”Zavetnaja metjta” (”Den
innersta drömmen”) i nomineringen ”Trudnyj razgovor”
(Det svåra samtalet).
Sabitova, Dina Сабитова, Дина (är en annan ”Den innersta
drömmen”s pristagare år 2007. Nominerades till Alma Priset
för år 2013)
Voskobojnikov, Valerij Воскобойников, Валерий (blev en
av vinarna av det nationella barnbokspriset ”Zavetnaja
metjta” (”Den innersta drömmen”) år 2007.

Nutida barnboksförfattare


Bulytjev, Kir Булычев, Кир (sagor för små barn och fantasy för barn i skolåldern)



Kozlov, Sergej Козлов, Сергей (sagor och dikter för småbarn)

(hans mest kända bok är Jezjik v tumane Igelkotten i dimman)



Machotin, Sergej Махотин, Сергей (skriver för småbarn
så väl som för ungdom, prosaiska texter
och på vers, skönlitterära och fakta böcker.
Nominerades till Alma Priset för år 2014)

Nutida barnboksförfattare






Tokmakova, Irina Токмакова, Ирина (prosa och
dikter för småbarn)

Usatjev, Andrej Усачев, Андрей (sagor och
dikter för småbarn, samt allmänbildande böcker,
t.ex FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna äterberättad för barn)

Uspenskij, Eduard Успенский, Эдуард
(mest känd för sagoberättelser om Tjeburasjka
och Krokodil Gena (Drutten och Krokodilen Gena)

Föfattare populära bland vuxna
läsare och som också började skriva
för barn

Författare populära bland vuxna
läsare och som också började
skriva för barn
Akunin, Boris Акунин Борис
(deckare och historiska romaner för
vuxna och
ungdom)





Morits, Junna
Мориц, Юнна
(poet)

Moskvina, Marina Москвина Марина
(skriver för barn i olika åldrar)

Petrusjevskaja, Ljudmila
Пeтрушевская, Людмила
(bilderböcker och
sagor för barn och
vuxna)

Författare populära bland vuxna läsare
och som också började skriva för barn








Rubina, Dina Рубина, Дина (böcker inom Ulitskajas barnprojekt)
Tjudakova, Marietta Чудакова, Мариэтта (tre faktaböcker i litteratur för
barn, en deckarserie Dela i uzjasy Zjeni Osinkinoj (Zjenja Osinkinas dåd och
fasor)
Ulitskaja, Ljudmila Улицкая, Людмила (har skrivit några böcker för
småbarn, grundare av serien ”Ljudmila Ulitskajas barnprojekt”. Projektet
lyfter böcker som utvecklar fantasi och tänkande)

Vilmont, Jekaterina Вильмонт, Екатерина (mest tjejböcker)
Voznesenskaja, Julija Вознесенская, Юлия (För barn i skolåldern har hon
skrivit tre böcker i serien om Julianna som kritikerna definierar som
”kristenortodox fantasy”.

Illustratörer


Vasnetsov, Viktor Васнецов Виктор (folksagor bla. Baba Jaga)



Biblibin, Ivan Билибин Иван (folksagor)



Laptev, Aleksej Лаптев Алексей (skaparen av sagogestalten Neznajka)



Lebedev, Vladimir Лебедев Владимир







Sutejev, Vladimir Сутеев, Владимир (författare, illustratör och skapare av
många tecknade filmer)
Tokmakov, Lev Токмаков Лев bla. Astrid Lindgrens böcker
Tjizjikov, Viktor Чижиков Виктор (bla. OS-maskoten Misja från Moskva-OS
1980)

Illustratörer
Vasnetsov, Viktor
(folksagor bla Baba Jaga)

Biblibin, Ivan (folksagor)

Illustratörer
Laptev, Aleksej
(skaparen av sagogestalten Neznajka)

Lebedev, Vladimir

Illustratörer
Sutejev, Vladimir Сутеев,
Владимир författare, illustratör och
skapare av många tecknade filmer

Tokmakov, Lev Токмаков, Лев
bla Astrid Lindgrens böcker

Illustratörer
Tjarusjin, Jevgenij Чарушин
Евгений

Tjizjikov, Viktor Чижиков Виктор
(bla OS-maskoten Misja från Moskva-OS
1980)

Barnboksförlag






Rosmen http://www.rosman.ru/english/

NLO (Ny litteraturöversikt) http://eng.nlobooks.ru/ Serien Skazki NLO (Sagor
från NLO ” att bekanta nya läsare med sagor, skrivna av landets bästa samtida
författare.

United Humanitarian Publishers", combined two independent companies OGI
and BSG-PRESS, accomplish versatile pilot projects: russian and translation
prose, poetry, biographies, the memoirs and children's literature Serien Deti OGI
Knizjka na vyrost (En bok att växa med)
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1270036/?group=div_book (utgivna
böcker )

Barnboksförlag













Izdatelstvo detskoj literatury (Издательство детской литературы)
http://www.detlit.ru/
Samokat (Самокат)
http://www.samokatbook.ru/ru/news/list/
Samovar (Самовар)
http://www.knigi.ru/
Machaon (Махаон)
http://www.machaon.net/
Drofa (Дрофа)
http://www.drofa.ru/
Strekoza (Стрекоза)
http://www.strecoza.ru/

Lästips om ryska barnböcker


Om ryska barnboksförfattare i Wikipedia på engelska
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Russian_children%27s_writers



En engelskspråkig sida Russia-InfoCentre som bland annat innehåller artikel om de bästa



ryska barnböckerna sedan första halvan av 1800-talet till slutet av 1900-talet.
http://russia-ic.com/culture_art/literature/850


Books as big as Russia, om barnböcker i Ryssland under perioden mellan 1881 och 1939

http://www.printmag.com/design-inspiration/books-as-big-as-russia/


Working Group for Study of Russian Children's Literature and Culture
http://wgrclc.blogspot.se/



Ben Hellmans bok “Children's Books in Soviet Russia. From October Revolution 1917 to
Perestroika 1986” http://www.helsinki.fi/~bhellman/summary.html



Irina Perssons kursarbete i rysk barnlitteratur

http://vipratarryska.info/?page_id=96

Lästips om ryska barnböcker
Några boktips på ”Goodreads”:
Adventures in the Soviet Imaginary: Soviet Children's Books and Graphic Art by Robert C.



Bird (Editor), Claire Roosien, Andrey Shlyakhter, Radoslav Borislavov, Kathryn Duda, Leah
Goldman, Matthew Jesse Jackson.
http://www.goodreads.com/book/show/12623905-adventures-in-the-soviet-imaginary
Russian Children's Literature and Culture by Marina Balina (Editor), Larissa Rudova (Editor)



http://www.goodreads.com/book/show/4017811-russian-children-s-literature-and-culture

Lästips om ryska barnböcker








Censurens solsida : speglingar av rysk barnlitteratur under diktaturen / Maria Nikolajeva
Alternativt namn: Skott, Maria, 1952- Ingår i: Den hemliga trädgården. 3, Det är tur att
generaler inte läser barnböcker : en idéskrift från nätverket Den hemliga trädgården om
världens barnböcker under tider av censur, diktatur och förtryck. - 2006.
Phillip Pullmans artikel i Guardian How children's books thrived under Stalin
http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/oct/11/russian-children-booksillustration-stalin
(Yesterday and today: children’s books of the early Sovjet era)
http://digital.library.mcgill.ca/russian/intro.htm
Russian children's book illustrators
https://www.google.se/search?q=russian+children's+book+illustrators&tbm=isch&tbo=u&source=uni
v&sa=X&ei=S0SCUtadKOGO4ASWzIFQ&ved=0CHEQsAQ&biw=1024&bih=621



http://digital.library.mcgill.ca/russian/marleb.htm (engelska) om sammarbete
mellan Marsjak och illustratören Vladimir Lebedev

Var köper vi våra böcker?


http://www.ruslania.com/



http://www.interbok.se/



http://www.ozon.ru/

Andra källor


AMAZON Books › Children's Books › Russian
http://www.amazon.com/s/ref=ss_iss?field-feature_nine_browsebin=3291441011&bbn=4&qid=1382080044&rh=n%3A283155%2Cn%
3A%211000%2Cn%3A4&x=6&y=13



Russian Publishing House Ltd
http://www.russianpublishinghouse.com/

Ryska barnboksförfattare
översatta till svenska

Klassiker från 1800-talet,
början av 1900-talet













Pusjkin, Aleksandr
Tolstoj, Lev
Afanasiev, Aleksandr
Tjechov, Anton
Aksakov, Sergej
Korolenko, Vladimir
Garsjin, Vsevolod
Gorkij, Maxim
Grin, Aleksandr
Jersjov, Petr
Krylov, Ivanl
Ryska folksagor , olika utgåvor med illustrationer av Bilibin, Ratjev mm

Sovjettiden


















Beljajev; Aleksandr (science fiction) (Hcg; Hcu)
Bianki, Vitalij (naturskildringar, berättelser om djur) (Hcf)
Charms, Daniil (Hcf)
Grin, Aleksandr (Hcu) (neoromantisk prosa)
Korinets, Jurij (biografisk prosa, hängiven bolsjevik)
(Hcu)
Jefremov, Ivan (science fiction) (Hcu)
Koval, Jurij (Hcg)
Majakovskij, Vladimir (Hcu, lyrik)
Obrutjev, Vladinir (Science fiction, Hcu)
Pantelejev, Leonid (Hcg, om hemlösa barn och unga värstingar)
Okudzjava, Bulat (Hcg) (krigsberättelser)
Perovskaja, Olga (Hcg) (om djur och natur)
Radlov, Nikolaj (Hcf)
Trojepolskij, Gavriil (Hcg, Hcu)
Uspenskij, Eduard (Hcf)

elena.martos@stockholm.se

