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претставува
еден
од
најсложените
и
најтешки
лингвистички
предизвици
воопшто.
Толкувачот
треба
соодветно да
ги управува и да ги искористи своите
когнитивни можности, со цел да го
следи текот на дојдовниот говор,
краткотрајно да го запомни, да ги
издвои значенските единици, да ги
преобрази во форма што е соодветна
да се изрази на целниот јазик, а
истовремено,
да
го
следи
и
сопствениот излезен говор – и сето
ова да го изврши во реално време.
За да се разбере поточно начинот на

кој овој процес се одвива, во текот на
историјата задачата се испитувала од
различни
бихевиорални,
а
поконкретно, и од психолингвистички
гледни точки, при што вкупната задача
била поделена на составните задачи
за да се осознаат когнитивните
процеси што учествуваат во неа.
Составните
задачи
на
кои
се
концентрирале психолингвистите се:
обработка на говорот, фонетска
дисамбигвација,
препознавање
зборови,
синтаксичка
анализа,
составување значење, потиснување на
изговорот (артикулаторна супресија),
синтаксичко
и
семантичко
предвидување и многу други. Со оглед
на тоа што во
традицијата
се
претпоставува
дека толкувачите,
особено
консекутивните,
имаат извонредни
вештини
на
помнење, нивните
двојазични
и
повеќејазични
процеси на помнење, какви што се
енкодирањето,
подготовката
и
повикувањето (анг. encoding, rehearsal,
and retrieval), биле предмет на
истражување во обид да се објасни
нивната исклучителна јазична изведба.
Прочитајте повеќе »

*Статијата беше претставена на 4та Меѓународна конференција на ЗПРМ за преведувачи и

толкувачи, одржана во Охрид на 1 и 2 октомври 2016 год.
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„ВАВИЛОН“ ГИ НАГРАДУВА МЛАДИТЕ
ПРЕВЕДУВАЧИ ПО ЧЕТВРТИ ПАТ
Конкурсот

ЗПРМ се оформи
во 2010 година.

за Најдобар
млад
преведувач
„Вавилон“, којшто ЗПРМ
го организира заедно со
Делегацијата
на
Европската
Унија
во
Македонија, оваа година
се одржува по четврти
пат.
По прогласувањето на
победниците за 2016
година на 26 септември,
Европскиот ден на јазиците, ЕУ-амбасадорот Самуел Жбогар го
отвори конкурсот за 2017 година. Младите преведувачи до 26
години имаа можност да ги праќаат своите преводи до 4 април
2017 година. Се преведуваат текстови од сите јазици на
Европската Унија на сите јазици што се зборуваат во Република
Македонија.

Прочитајте повеќе »
Повеќе информации за конкурсот »

ТАКСО СО ПОДДРШКА ЗА ЗПРМ И ВО 2017 ГОДИНА
Здружението

на преведувачи и толкувачи на
Република Македонија (ЗПРМ) и во 2017 година се
квалификува да биде корисник на услугите на
проектот „Техничка поддршка за граѓанските
организации“ (ТАКСО).
ЗПРМ веќе по вторпат ја добива поддршката на
ТАКСО.
Годинава, ЗПРМ се пријави на повикот за „Поддршка
за медиумско покривање активности“, и тоа со три конкретни активности: 1) промоција на
новиот назив и новата Интернет-страница на ЗПРМ; 2) промоција на брошурата за
толкување, изготвена од РГ Толкување; и 3) обука за пишување информативни и
промотивни содржини на Интернет-страницата и на друштвените мрежи.
Прочитајте повеќе »
Повеќе информации за ТАКСО може да прочитате на www.tacso.org/project-org/introduction.
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ЗПРМ НА ЕДУКАТИВЕН
ПРЕСТОЈ ВО НОРВЕШКА

ЗПРМ досега
организира 4
меѓународни
конференции

ДВА НОВИ
На

МЕМОРАНДУМИ ЗА

покана на Норвешкото здружение за
книжевни
преведувачи,
а
заедно
со
претставници на романското и на полското
здружение
на
книжевни
преведувачи,
делегација од три членки на Работната група
на ЗПРМ за Книжевен превод и издавачка
дејност престојуваше во Осло, Норвешка од 6
до 10 март 2017 год.

Како

Калина Јанева, делегатка на ЗПРМ во CEATL,
Љубица Арсовска, координаторка на РГ КПИД
и Марија Спирковска, надзорна членка на ОУ
на ЗПРМ, заедно со колегите од Романија и
Полска, учествуваа на презентации и
работилници во повеќе норвешки државни
институции и на средби со претставници на
повеќе здруженија на слободни работници.

Покрај

Темата на престојот и на состаноците беше
запознавање со начинот на кој функционира
културниот сектор во Норвешка, со посебен
акцент на издаваштвото и книжевниот превод,
на начинот на организирање, како и на
добрите практики на тамошните здруженија,
но и предизвиците со кои тие се соочуваат.
Целта, меѓу другото, беше и размена на
искуства со колегите од Романија и Полска.
Прочитајте повеќе »

СОРАБОТКА НА ЗПРМ

дел од своите активности за
професионализација и едукација на
млади
кадри
–
преведувачи
и
толкувачи, ЗПРМ во 2016 год. потпиша
Меморандум
за
соработка
со
Филолошкиот
факултет
„Блаже
Конески“ – Скопје, при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. .
тоа, во текот на 2017 година,
ЗПРМ започна соработка со една од
најголемите приватни болници во
Република Македонија, Клиника „Жан
Митрев“ (претходно „Филип Втори“).
Иницијатор
на
соработката
е
болницата, која има потреба од
ангажирање
преведувачи
кои
би
посредувале при лекувањето пациенти
од други држави.
Прочитајте повеќе »

contact@mata.mk

FB: MACEDONIAN TRANSLATORS ASSOCIATION

TWITTER: @TRANSLATORSMK

Зачленете
се!
mata.mk

mata.mk

fb.com/macedoniantranslatorsassociation

ЗПРМ ГО ОДРЖА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ ЗА 2017
ГОДИНА

На 4 март 2017 година, во просториите
на Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ во Скопје, ЗПРМ го одржа
своето Годишно собрание за 2017
година.

Македонија
во
Здружение
на
преведувачи и толкувачи на Република
Македонија
и
изборот
на
ново
раководство на здружението. За нова
претседателка на ЗПРМ е избрана
Огнена
Никуљски.
Нова
потпретседателка
е
Ана
ПоповаМанасиевска, а нова секретарка е
Сандра Ангеловска-Богатиновска. Како
надзорни членови на Управниот одбор
се избрани Ирена Кацарски-Ќимова,
Соња Китановска, Бојан Кицуровски и
Марија Спирковска.
Прочитајте повеќе »

Собранието го отвори претседателката,
Ирена Кацарски-Ќимова, која даде
краток преглед за активностите на ЗПРМ
за периодот од основањето па сѐ до
последното собрание.

Главни активности на Собранието беа
промената на називот на ЗПРМ од
Здружение на преведувачи на Република

СРЕДБА ПОМЕЃУ ЗПРМ И ИНСТИТУТОТ „ИНАЛКО“
Од

4 до 10 април 2017 година ЗПРМ беше домаќин на Верица Јакимов, долгогодишен
професионален преведувач од и на македонски и француски јазик, изучувач на македонскиот
јазик и вработена во администрацијата на
Институтот за ориентални јазици и
култури „ИНАЛКО“ во Париз, Франција.
Од посебно значење се разговорите со г-а
Јакимов за можната соработка меѓу
институтот
и
ЗПРМ,
односно
за
вклучување на ЗПРМ во обуките на
постдипломските студии за преведување
од француски на македонски јазик и
обратно со испраќање свои предавачи, а
и со организирање средби и работилници
со
предавачи
од
„ИНАЛКО“
во
Македонија.
Прочитајте повеќе »

Благодарност до сите што помогнаа за објавувањето на првото издание на Билтенот на ЗПРМ.

Уреднички тим:
Марија Спирковска
Ајнур Касо

