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Transliterace textů z azbuky do latinky ONLINE (podle anglické normy)

Translit

Transliterace textů z azbuky do latinky
ONLINE (podle anglické normy)
Zjednodušeně: TRANSKRIPCE = přepis pro normální čtení, TRANSLITERACE = (téměř) přesný přepis
písmenka za písmenko.
Omezení: ukrajinská azbuka
Napište nebo zkopírujte text v azbuce do růžového políčka pod tabulkou a hned se objeví výsledek.
Můžete si vybrat i jiné typy převodů z azbuky do latinky:
Transkripce

z ruštiny

Ukázka (RU):
Узбекистан не имеет выхода к морю.
Výsledek:
Uzbekistan ně imejet vychoda k morju.
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Transliterace
z většiny písem v azbuce:
z běloruštiny,
ruštiny,
srbštiny,
bulharštiny,
makedonštiny,
kazaštiny,
kyrgyzštiny,
uzbečtiny
Ukázka (RU):
Узбекистан не имеет выхода к морю.
Výsledek:
Uzbekistan ne imeet vychoda k morû.
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z většiny písem v azbuce:
z běloruštiny,
srbštiny,
bulharštiny,
makedonštiny,
kazaštiny,
kyrgyzštiny,
uzbečtiny

Ukázka:
(KZ):
Әкімшілік жағынан 14 облыс және
республикалық
маңызы бар 3 қалаға бөлінеді.
Výsledek:
Äkimšilik žaghynan 14 oblys žäne
respublikalykh
maňyzy bar 3 khalagha bölinedi.
(BY):Колькасць насельніцтва — 9,5 млн
чалавек
Výsledek: Kol'kasc' nasel'nictva — 9,5 mln
čalavek
(BG): Общата площ на Съветския съюз
Výsledek: Obščata plošč na S'vetskija s'juz

azb-en

http://cesty.in/azb-en

Transliterace z arabského písma
Musíte mít na zřeteli, že se jedná o transliteraci
orientační.
Na transkripci je lepší zapomenout.
Tu vám neudělá program, ale jen člověk, který umí
arabsky.
Je to proto, že se v písmu dost šetří samohláskami.
Ukázka:
Arabsky: ﺷﺮم اﻟﺸﯩﺦ
Výsledek: šrm alšách
(transkripce by byla Šarm al-Šajch)

z ukrajinštiny
Ukázka:
На території сучасної України віддавна існували
держави скіфів.
Výsledek:
Na terytoriji sučasnoji Ukrajiny viddavna isnuvaly
deržavy skiﬁv.
z ruštiny
do angličtiny
Ukázka:
Узбекистан не имеет выхода к морю.
Výsledek: Uzbekistan ne imeet vykhoda k
moryu.
Odkaz na: Odstraňovač české a slovenské diakritiky
Odkaz na: Přímé psaní z latinky do azbuky
Odkaz na: ASCII - HTML převaděč online

Azbuka → anglická latinka / Cyrillic → Latin transliteration
(LC)

Napište (vložte) text v azbuce: / Write (insert) the text in Cyrillic:
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Výsledek (transliterace textu z azbuky do latinky podle anglické normy): / Result
(transliteration of the text from Cyrillic to Latin according to the English standard – Library
of Congress)
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