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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-
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лов, председател на КИЦ – Босилеград, 
безусловната подкрепа на България 
за членството на Сърбия в ЕС, сякаш 
проблемът със Западните покрайнини 
не съществува, е усложнило още повече 
положението на българското малцин-
ство там. „Западните покрайнини се 
превърнаха в ничия територия, върху 
която няма никакви правила и закони“, 
с болка сподели Николов. Той подчерта, 
че това застрашава живота на местни-
те хора и на околната среда в региона. 
Дългогодишният кореспондент на БНТ 
в Скопие Костадин Филипов погледна 
на патриотизма през ракурса на бълга-
ро-македонските отношения, като при-
помни, че от 2011 г. насам в Македония 
няма нито един кореспондент на наша 
медия, не се продава нито едно българ-
ско издание, а пакетите на местните ка-
белни телевизии не включват нито един 
български канал. Темата бе продължена 
от македонския журналист Владимир 
Перев, който се пошегува, че българ-
ските журналисти нямат никаква идея 
в коя държава са попаднали: „Вие сте 
в държавата, в която Втората светов-
на война още не е свършила – ние все 
още се борим с българския фашистки 
окупатор“. И добави, че в момента в 
Македония се хващат 3–4 сръбски те-
левизии, три босненски, по една чер-
ногорска, хърватска и словенска, Бъл-
гария обаче я няма.

По темата „Бизнес и национален 
дълг“ Александър Димитров от Сър-
бия представи медийната платформа 
„Глас пресс“, която работи за българ-
ската кауза и вече има кореспонденти 
в Молдова, Украйна и в Македония. 
„Горд съм, че нашата малка платформа 

има кореспондент в Битоля, Македо-
ния – Зоранчо Маринков. Това е един-
ственият кореспондент за българска 
медия, макар и регистрирана в Сърбия, 
добави г-н Димитров. Не малко дебати 
предизвика казуса, който постави Ило-
на Станева, директор на „Маркетинг и 
реклама“ на Fibank – филм, направен по 
повод 24 май, който представя едни от 
най-известните български литературни 
произведения, изпълнени от именити 
български актьори. За съжаление, след 
всяко представяне следваше реклама на 
банката, което категорично не се хареса 
на аудиторията. В крайна сметка оба-
че, всички се обединиха около извода, 
че бизнесът е необходим на медиите, 
въпросът е да се изработи коректен ме-
ханизъм за взаимно сътрудничество. 

Първият работен ден на форума за-
върши с посещение на Българския кул-
турно-информационен център в Ско-
пие, където бе открита фотоизложбата 
„България представя: Епископската ба-

зилика и римското мозаечно наслед-
ство на Филипопол“, организирана от 
Фондация „Америка за България“.

26 октомври започна с дебати по 
темата „Журналистиката срещу про-
пагандата“. Според Георги Лозанов, 
директор на Дирекция „Културни ко-
муникации“ в БТА, „Журналистиката 
гарантира правото на избор, а пропа-
гандата отнема това право. Страшното 
е, че пропагандата се представя като 
журналистика и с това се руши журна-
листическата професия“. Бе коментиран 
и фактът, че България е на 111-то място 
по свобода на словото според класаци-
ята на „Репортери без граница“, както 
и спазването на журналистическата 
етика при отразяване на убийството на 
журналистката Виктория Маринова. 
Костадин Филипов даде пример за друг 
вид пропаганда – чрез паметниците в 
Скопие, които изкривяват историческа-
та истина с цел насаждане на македони-
зъм. Проектът с паметниците струва 80 

бе изтъкнато в словото на вицепрезидента Илияна Йотова, прочетено по време на официалното откриване на 
XIV световна среща на българските медии, състояла се от 24 до 28 октомври в македонската столица Скопие. 
Темата на форума бе „Медии и памет“, по която коментираха журналисти-представители на 50 медии от над 25 
държави. Както всяка година, събитието бе организирано от Българската телеграфна агенция и Асоциацията 
на българските медии по света.

„Българските медии поддържат 
жива връзката между 
нашите сънародници зад граница“

В сградата на МАНУ – традиционна снимка за спомен на участниците в медийната среща
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милиона евро, а църквата от V в. още 
не е построена. Всичко това – на фона 
на не особено цветущото материално 
състояние на македонските граждани. 

Вече се превърна в традиция, на 
медийните срещи да се връчва Награ-
да за принос в разпространението на 
българската култура от българоезич-
на медия в чужбина, присъждана от 
Националния дарителски фонд „13 
века България“. Тази година отличие-
то отиде при Димитър Ганчев от Бъл-
гарската програма на Радио Ватикана 
и му бе връчено от председателя на 
Фонда Митко Тодоров. Приемайки 
наградата, Димитър Ганчев отбеляза, 
че тези световни срещи на български-
те медии са „една сверка на часовника, 
те се превръщат в сеизмограф, в който 
можем да видим амплитудите на раз-
витие на българската журналистика и 
на социално-политическите процеси 
в България и в света“. 

Интересни мнения бяха чути в 
петия тематичен кръг: „Медиите 
като посредник между обществото и 
политиците“. Йосиф Давидов (Испа-
ния) представи метафорично медии-
те като мост: ако мостът е силен, ще 
премине и танкова дивизия, ако е слаб 
– и малко съобщение няма да преми-
не. Светлана Джамджиева („Клуб Z“) 
смята, че, ако медиите са мост меж-
ду обществото и политиците, то той 
би трябвало да е двупосочен. „Спо-
ред мен ние, медиите, имаме грях, че 
това, което идва от политиците към 
обществото, е като магистрала, това, 
което идва от обществото към поли-
тиците, го превръщаме в пешеходна 
пътека“, коментира тя. Джамджиева 
постави въпроса какво право на ин-
терпретация имат журналистите, ко-
гато са връзката между политиците 
и обществото. Според генералния 
директор на БНР Александър Ве-
лев, основната функция на медиите 
е да информират, а след това могат 
да интерпретират. 

Диана Гласнова (гл. редактор на сп. 
„Родна реч“, Хърватия) изрази стано-
вището си, че в момента медиите са 
поставени по-скоро между два остри 
камъка – от едната страна е властта, 
от другата – обществото. Властта се 
опитва да направи от медиите свой 
говорител или свой пропагандатор, а 
обществото се опитва чрез медиите да 
влияе на властта или на политиците, 
което според нея е утопия.

Единственият тематичен кръг 
(и според мен напълно недостатъ-
чен като отделено време), посветен 
конкретно на българските медии, из-
давани в чужбина, бе озаглавен „Ме-
диите зад граница – стари проблеми, 
нови решения“. Бяха представени из-
данията и проектите на колегите от 
Хърватия, Унгария, Украйна, Сърбия, 
Чехия, Канада и Ватикана. Димитър 
Ганчев разказа, че Ватикана заимства 
идеи от компанията „Уолт Дисни“ за 
реформата в своите медии, като взема 
изкуството да се разказват истории и 
модела на управление, но не с цел пе-
чалба, а с апостолска мисия. Максим 
Божилов (гл. редактор на в. „Българ-
ски хоризонти“, Канада) посочи, че 
българските медии в чужбина не са 
носители на информация, защото пе-
риодиката не е всекидневна. С подоб-
но становище, аз лично, не мога да се 
съглася – информацията просто е по-
обобщена и тя касае предимно про-
блемите и живота в отделната българ-
ска общност. И тъй като говорим за 
българските медии в чужбина, бих ис-
кала да подчертая, че изданията са не-
разривно свързани със събитията на 
нашата диаспора в конкретната стра-
на и тяхното излизане се възприема в 
много случаи и като мисия за съхра-
няване на националната ни идентич-
ност. Затова напълно права бе Диана 
Гласнова, твърдейки, че сдруженията 
не само издават медии, а организират 
различни инициативи в подкрепа на 
тази си мисия. За съжаление, ще пов-
торя свое твърдение, написано още 
през 2016 г., когато Световната среща 
бе в Прага – все по-малко място се 
отделя за представяне на този живот 
на общностите ни по света – и докато 
някои колеги със сълзи на очи разказ-
ваха как те съхраняват българската 
си идентичност, чух реплики на акре-
дирани от България журналисти: „Че 
какво ни интересува всичко това?“. 
Факт е, че в България не се знае почти 
нищо за това, че българите, живеещи 
в чужбина имат медии, развиват бога-
та културна дейност, създават недел-
ни училища и т.н. За нас, българите 
зад граница, се пише само, ако има 
някоя пикантна новина, подходяща 
за жълтите страници. Безспорно е, че 
нашите срещи все по-малко се уважа-
ват от официални представители на 
българската държава, а самата Све-
товна медийна среща бе отразена в 

България твърде бегло и повърхност-
но, независимо от присъстващите ак-
редитирани журналисти. Вярно е, че 
обсъжданите теми бяха интересни, 
но в повечето случаи неприложими за 
нашите условия, защото има огромна 
разлика между това да се занимаваш с 
журналистика в Родината и да създа-
ваш медия за българската общност в 
някоя чужда страна. 

За първи път, на срещата при-
състваха участници от Аржентина, 
а техните родолюбиви усилия в дър-
жава, толкова далеч от родната стра-
на, направиха впечатление на всички. 
Аксиния Иванова и Иван Цанков от 
Гражданска асоциация „Българите в 
Аржентина“, която поддържа двуези-
чен сайт и интернет радио, предста-
виха документалния филм „Сърце 
като птица“, посветен на най-добрия 
аржентински поет с български про-
изход. Филмът разказва за масовото 
заселване на над 20 хиляди българи 
в Южна Америка, което започва през 
1922 г. Голяма част от тях се устано-
вява в провинция Чако, където се 
оформя нещо като малка България. 
Те стават собственици на земя, по-
строяват първите селски училища и 
библиотеки, отварят малки кръчми. 
В момента в Аржентина живеят меж-
ду 50 хиляди и 150 хиляди българи. В 
Лас Бреняс има паметник на Васил 
Левски, а в съседен град – бюст на 
Христо Ботев. В Лас Бреняс се ражда 
Марио Несторов – „певецът на Чако“. 
Филмът доказва, че неговите стихове 
се изучават в училище и по много от 
тях са написани песни. 

На 27 октомври, по време на за-
ключителната дискусия, отново бяха 
поставени проблеми на българските 
общности по света, като се изтъкна и 
липсата на държавна подкрепа за тях. 

Въпреки някои мои критични бе-
лежки, ще си позволя да подчертая, че 
тази среща, както и предишните три-
найсет, постигна основното – видяхме 
се, обменихме контакти, разменихме 
идеи – защото хората, които работят 
в български медии, издавани в чуж-
бина, са обединени от една мисия и 
те наистина й се посвещават всеот-
дайно. И накрая, в духа на патрио-
тично-носталгичното, ще завърша с 
думите на акад. Антон Дончев: „Нека 
бъдем малко повече оптимисти за 
съдбата на това, което наричаме Бъл-
гария и българщина“. ◆


