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Текст: Елена Руневска

За подготовката 
на бъдещи преводачи
от български език
През изминалата година в Масариковия университет, който от 
десетилетия подготвя студентите, изучаващи български език, 
за преводаческото поприще, излезе ново помагало за бъдещите 
преводачи. Преводът като университетска дисциплина се изуча-
ва от всички студенти филолози, и именно на превода, както на 
специализирани текстове, така и на художествена литература, е 
посветена публикацията „Kouzlo a umění překladu“ (Brno 2018).

Съставители на пома-
галото са преподава-
телят по български 
език в Масариковия 
университет Елена 

Крейчова и Надежда Сталянова 
от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Това помага-
ло съдържа текстове на български 
език, насочени не само към сту-
дентите, но и към всички, които 
се интересуват от проблемите на 
превода и на преводаческото из-
куство, а то от чисто практическа, 
но и от теоретична перспекти-
ва. Помагалото ни потапя в свят, 
който ни изпраща посланието, 
че преводът изисква огромна от-
говорност и ясното съзнание, че 
преводачът и неговото дело са 
мост както между два езика, така 
и между две култури, и също така 
че преводачът е творец, чийто 
работен материал е словото. Ин-
тересно е решението на състави-
телките на публикацията – тек-
стовете в него не са написани от 
тях, а те са решили да представят 
ключови проблеми на майстор-
ството на преводача, запознавай-
ки читателите с професионалната 
реализация и специализация на 
практикуващите преводачи, със 
спецификата на отделните видо-
ве специализиран превод, но и с 
личностите на най-добрите съ-
временни български преводачи 
в техни интервюта за български 

медии. Първата част на учебно-
то помагало представя превода в 
широка палитра на сфери на не-
говата употреба – съдебен превод, 
превод на документи, превод в Ев-
ропейските институции, особено 
интересна за студентите със сигур-
ност ще бъде частта, посветена на 
филмовия превод. Втората част на 
помагалото съдържа интервюта на 
изтъкнати български преводачи 
на художествена литература, кои-
то дават своя отговор на въпроси, 
които стоят пред всеки професио-
нален преводач: Какво прави един 
художествен превод добър? Кои са 
най-често срещаните трудности в 
преводаческата професия? Има ли 
значение колко добре преводачът 
владее родния си език? Студентите 
ще имат възможност да се запозна-
ят през погледа на опитни превода-
чи с това как текстът се пресъздава 
по начин, по който той ще бъде 
разбираем и достъпен за чуждо-
езичния читател, как преводачът 
би трябвало да владее в най-фини 
и дълбоки подробности култура-
та, и историята на страната, от-
където произлиза оригиналният 
текст. Публикацията ни напомня 
и думите на големия португалски 
писател Жозе Сарамаго, носител 
на Нобелова награда за литера-
тура, който казва, че писателите 
създават националната литера-
тура, а преводачите създават све-
товната литература. ◆

Домакин на официалното от-
криване на 25 октомври бе 
Македонската академия на на-
уките и изкуствата (МАНУ), 
а присъствието на трима по-

сланици, на генералния директор на Маке-
донската информационна агенция, на про-
фесори и академици, на хора на бизнеса и 
културните среди на двете държави бе ясно 
доказателство за интереса към събитието. 
В словото си г-н Максим Минчев, генера-
лен директор на БТА, подчерта, че, когато 
преди 14 години възниква този проект, иде-
ята е била да се съберат всички български 
медии, които съществуват заедно с голяма-
та родна диаспора. Постепенно тези срещи 
превръщат българските медии по света в 
общност със солидна история. Изборът на 
Скопие за домакин на форума е продикту-
ван от факта, че Западните Балкани бяха 
фокусът на българското председателство 
на Съвета на ЕС през първата половина на 
2018 г. Сред участниците присъстваха лич-
ности, не пропуснали нито една медийна 
среща. Безспорно, на уважение и обич се 
радваше отново акад. Антон Дончев, който 
в присъщия си иносказателен стил изрази 
задоволството си, че е в Македония, защо-
то „нашите две страни не са просто братя, 
а братя близнаци. Както само при тях се 
случва, те започват да спорят още в корема 
на майка си, но затова пък имат уникална-
та възможност да виждат своите недоста-
тъци и могат да си ги кажат един на друг 
като между свои“. Към журналистите акад. 
Дончев се обърна отново алегорично, при-
зовавайки ги да поддържат чисти очилата 
си, за да могат хората да получават вярна и 
точна информация. Официалната част за-
върши с музикални изпълнения на Теодо-
сий Спасов и Влатко Стефановски, които за 
пореден път доказаха, че изкуството е сред-
ство за разтопяване на ледовете и път към 
балканската хармония. 

В ранните следобедни часове започна 
работата по отделните тематични кръгове. 
До късно вечерта участниците обсъждаха 
„Различните лица на патриотизма“ и „Биз-
нес и национален дълг“. Според Иван Нико-


