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Важно соопштение
Со мнозинска одлука, во
месецот март 2019, Здружението го промени името
во Здружение на преведувачи и на толкувачи на
Република Северна Македонија. Кратенката што
останува во употреба е
МАТА.
Интернетската
адреса на Здружението
останува,
исто
така,
непроменета:
http://mata.mk
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Судскиот превод
и толкувањето во судница
во Република Северна Македонија
Шеста МАТА-конференција
На 17 ноември 2018 година се одржа шестата и досега најмасовно
посетена конференција на Здружението на преведувачи и на толкувачи на
Република
Северна
Македонија. Во неа како
говорници учество зедоа:
Мирослав
Драганов
од
Институтот
за
човекови
права, Анета Тошевска од
Министерството за правда,
Оља Ристова од Основниот
суд
Скопје
1,
Ремзо
Скендеровиќ од Здружението
на научни и
технички
преведувачи на Словенија, Слаѓана Милинковиќ од Здружението на
постојани судски преведувачи и толкувачи во Србија, Весна Трајковска од
ЗПРМ и Лидија Тантуровска од Институтот за македонски јазик.
Се зборуваше на многу
интересни и корисни теми како
правосудниот систем во Македонија, регулативата за судски превод
и толкување во Македонија и во
регионот (Србија и Словенија),
соработката меѓу стручните здруженија од кои произлезе изработката
на повеќејазична база на судски
термини, како и пренесувањето на
личните имиња со латинично писмо во официјални документи.
Дискусиите меѓу излагањата резултираа со многу заклучоци и препораки,
но и многу прашања за кои Здружението се обврза да организира
дополнителни средби.
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Нови препораки за тарифирање
На почетокот на оваа година, Здружението ги изготви новите Препораки за тарифирање на
превод и толкување. Целта на овој документ е да се информираат нарачателите на услугите
за превод (писмен превод) и толкување (устен превод) за условите на работа и чинењето на
преводот/толкувањето, како и за професионалните и деловни стандарди што секој
преведувач и/или толкувач треба да ги исполнува. За повеќе информации, кликнете на
следниот линк: Препораки за тарифирање 2019

Конкурс за млади преведувачи „Вавилон“
Здружение на преведувачи и на толкувачи на Република Северна Македонија
Во соработка со Делегацијата на Европската Унија, МАТА и оваа, 2019-та година, по шести пат
го објави конкурсот за најдобар млад преведувач „Вавилон".
Покрај редовните промоции на филолошките
факултети низ земјава од страна на нашите членови,
оваа одлична можност за младите преведувачи ја
пренесоа и неколку медиуми. На утринската програма
на МРТ гостуваа Сара Илиевска и Никола Спасовски,
дел од победниците од 2017 и 2018 година, кои ги
споделија своите искуства.
На „ТВ Плус“ од Куманово беше пренесена
веста за гостувањето на членови од МАТА во
библиотеката „Тане Георгиевски“ во Куманово, а во
емисијата „Став“ на истата телевизија гостуваа и нашите членови Наташа Атанасовска и Елизабета
Краљевски кои подетално го претставија „Вавилон“, како и активностите на Здружението и
состојбата со преводите.
Конкурсот е отворен за преводи
од и на сите јазици кои се зборуваат во
ЕУ, и сите јазици кои се зборуваат во
Република Северна Македонија. Ова е
единствен начин да се зачува
културното и јазичното богатство на
земјата.
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Пренесување на личните имиња во официјални
документи
МАТА работилници
За проблемот со пишувањето на личните имиња во официјални документи за прв пат
отворено се проговори на шестата годишна конференција на МАТА под наслов „Судскиот превод и
толкувањето во судница во Република Македонија“.
По
ова
првично
дефинирање
и
актуализирање на проблемот, МАТА одржа три
дополнителни работилници во Скопје, Штип и Битола
со цел да ја подигне свеста кај колегите преведувачи
во однос на оваа тема и да создаде критична маса
што ќе ги поддржи заложбите на нашето здружение.

Покрај
преведувачите,
наставниците
од
основните, средните и приватните јазични училишта, а и
студентите, кои се најдиректно засегнати со ова јазично
прашање, од особена важност беше и присуството на
професорите од наведените високообразовни установи.
Исцрпниот извештај што произлезе од сите овие
активности е во моментов во процес на лекторирање и се
очекува да биде објавен кон средината на април 2019
година.
Како последен чекор од целиот процес ќе следи изработката на практично упатство
наменето за државните органи.

Промени кај даноците за физички лица
Самопоука и професионален развој
Поради бројните новини во оданочувањето
на приходите на физичките лица, МАТА
организираше работилница со цел да ги
информира своите членови за промени на ова
поле и да помогне во расчистувањето на сите
нејасности произлезени од истите. Работилницата
ја водеше Владо Андонов, стручно лице од
Центарот за економски анализи (cea.org.mk).
Работилницата ги опфати прашањата на промените кај персоналниот данок, ДДВ за
физички лица и категоријата каде спаѓаат преведувачите. Настанот беше исто така интерактивен,
со прашања и одговори.
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Гостувања на реномираните Анита Вуцо
и Дејан Ацовиќ
Гостувања во организација на МАТА
Во 2018 година, МАТА беше домаќин на две гостувања од странство: угледната книжевна
преведувачка Анита Вуцо од Италија и високо реномираниот книжевен преведувач Дејан Ацовиќ
од Србија.

Анита Вуцо, во својата посета од 21 до
23 мај, на Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ – УКИМ, Скопје, одржа средба со
претставници од МАТА и со професори од
насоката Преведување и толкување, но и
предавање на Педагошки факултет – УКЛО, во
Битола, и во литературниот клуб „Григор
Прличев“ во Охрид, а на тема „Важноста на
преведувањето
за
претставување
на
книжевноста на малите јазици“.

Дејан Ацовиќ, во својата
посета од 25 до 29 ноември, во
организација
на
МАТА,
во
просториите на ЕУ Инфоцентар одржа
предавање на тема „Преведувањето и
преведувачот“
и
работилница
„Стилски вежби на Рејмон Кено“, на
Педагошки факултет – УКЛО, во
Битола, одржа предавање на тема
„Дијалогот
меѓу
текстот
преведувачот“, како и средба со
претставници,
преведувачи,
од
литературниот клуб „Григор Прличев“
– Охрид.
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