
Преводът за
медиите

Проблеми и решения



Ако си преводач, какво превеждаш:

• Книги?

• Строителна документация?

• Медицински документи?

и кой ти възлага преводите?



В медиите:

• Статии

• Бюлетини от агенции

• Международни медии – Свободна Европа, RFI, Дойче веле

• Медии за чужденци – Sofia Echo

• Аудиовизуални материали – наши за чужди медии и

обратното: дублаж, субтитриране



Казус: на произволно избран сериозен
новинарски сайт:

• от 63 новини, 23 са с чужда локация/една трета.  

• Нито една не е маркирана като преведена. 

• Една цитира информационната агенция БТА като източник на

новината. 

• За останалите като източник се сочат медии от съответната

страна, без да се споменава, че е правен превод. 



Значимостта на източника на информацията в
медиите е изключително голяма. 
Кавичките са свещен инструмент в

журналистиката



Същински превод се среща на публикации от
социалните медии – например, на пост на
Майкъл Дъглас за кончината на баща му. 





Оценка за
превода:

• пропуснат маркер за емфатичност,

• неразпознати свързващи средства, 

• зле разбрани структури, 

• неспазен регистър, 

• грешна лексикаПреводът не е

правен от филолог



Новинарска статия



Оценка за
превода:

• Пропуснати са 6 параграфа

• от останалите импресионистично са преведени
избирателно кратки изречения. 

• Текстът е в кавички, с посочен източник вестникът, 
от който се препечатва. 

• Заглавието изцяло сменя фокуса – в оригинала
фокус са Хари и Мегън, в „превода“ – руският
олигарх. 

• Пропускат се всички средства за дистанциране от
текста (hedging). 

• Не се предават и метафорите.   

Преводът не е

правен от филолог



Една и съща статия в оригинал и превод



Коментарна статия









Оценка за
превода:

• Терминологията е опростена

• Образността се губи, 

• Езикът е прост

Преводът не е

правен от филолог



Превод на текстове от известни българи

• Иван Кръстев – ръководител на центъра за либерални стратегии

• Поддържа колона в Ню Йорк Таймс

• Превежда се в сайта Култура

• От нарочно избран човек. 

• Други медии препечатват от Култура

Инфо в отговор на мой въпрос







Оценка за
превода:

• Метафорите са пропуснати

• Езикът е от различни сфери на

действителността

• Образността се губиПреводът не е
правен от филолог

Тенденция в
преводите за
медията



Анкета с медии

Въпросите изпратени по е-mail

Подбрани новинарски уеб сайтове

Не генератори на фалшиви новини

Отговори: типично за този тип анкета 60% 



Публикувате ли материали, преведени от чужд език? Какви и защо?

• .
Да, публикуваме преведени материали на чужди агенции и/или медии. Те включват ексклузивни
новини и анализи.

Да, публикуваме новинарски дописки и коментарно-аналитични текстове. Целта е да
информираме аудиторията си за събития, които са станали извън страната или да ѝ осигурим
достъп до чужди анализи и коментари, свързани с други държави и/или България.

Рядко
Освен за литературата, Законът за авторското право и сродните му права се отнася и за медиите. 
Затова ако нямат договори за препечатване на текстове (след превод), в българските медии се
публикуват материали ПО информации от чуждата преса - преразказани и с цитати, най-често от
няколко източника.Използваме само източници, които работят по световните стандарти в
журналистиката. Сверяваме информацията в различни източници, преди да я публикуваме



Какво ви спира да публикувате материали, писани
на чужд език?

• Въпрос на достоверен източник. Не публикуваме материали, съдържащи
неистини, клюки, подвеждаща информация, нападки, агресивни послания
или пропаганда.

• Нищо.
Нищо

• Не публикуваме материали „писани на чужд език", но ако имате предвид
„преведени от чужд език" - не бихме публикували материал, който няма
достоверен източник и е написан на лош български език.



Кой прави превода? 

• В повечето случаи превода се прави от редактор, владеещ съответния език. Често се
ползват вече преведени от българските агенции материали-бта, бгнес и т.н
Най-често преводите се правят от журналистите, които работят в ХХХХ, но ползваме и
готови преводни текстове на агенциите, за които сме абонирани, например БТА.

• Доброволци

• Информациите по теми от чуждата преса се пишат от журналисти, наричани
„международници". Поради естеството на нашата медия, всеки в ХХХХХ следи всички
теми, свързани с културата.

• Преводачите са подходящи за художествена литература, в медиите чуждите текстове
се пречупват според темата, интереса към нея и българския контекст. В медиите не
може да се говори за превод, защото не се превежда дословно - винаги е
журналистическа интерпретация.



Има ли контрол над качеството на превода? Кой
го осъществява, по какви критерии?

• Контролът се осъщестява от редактор на база оригиналния текст (ако той
е достъпен по смисъла на авторското право).

• Контрол над всички публикации - не само преводните, осъществяват
редакторите в ХХХ. Специално за преводните текстове критериите са
знанията, уменията и дългогодишният опит на международниците, които
работят при нас.

• Да, преводът минава през няколко души.

• Контролът се осъществява от редактора на изданието. Основният
критерий в нашата професия са винаги фактите.



Има ли преводи, които не допускате за
публикация?

• Да, преводи, правени с гугъл транслейт (буквални и безмислени). Както и
всякакви преводи, които са непрофесионални и неграмотни

Какви материали се публикуват в ХХХ (в това число и преводни) е въпрос на
редакционна политика и се решава от ръководството на медията. Не
съществуват някакви принципни ограничения за преводни текстове, всеки
случай се решава конкретно.

• Не

• Не публикуваме материали „писани на чужд език", но ако имате предвид
„преведени от чужд език" - не бихме публикували материал, който няма
достоверен източник и е написан на лош български език.



заключение

• В медиите преводи не съществуват, освен за определени лица

• Компилиране на текстове от чужди медии се смятат за
журналистическа работа, а не превод

• Изглежда, че агенционната журналистика все пак прави преводи за
ползване от други медии

• Критериите към статиите не са езикови

• Затова езикът е примитивен, губи се образността, не е спазена
терминологията за определени сфери от действителността.


