


Міжкультурний центр іспанської мови «28 парарель» у співпраці з Асоціацією Іспаністів України  

оголошує  

ПОЧАТОК ПРИЙОМУ РОБІТ 

НА 

 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПЕРЕКЛАДІВ  

ПОЕЗІЇ МАРІО БЕНЕДЕТТІ 
 

Маріо Бенедетті – один з найвідоміших іспаномовних письменників сучасності. Народжений у 

1920 році в Уругваї, Маріо Бенедетті спромігся за 88 років свого життя здобути неабияку  

прихильність читачів та залишивши світу багатожанрову спадщину: більш ніж 70 книг  

перекладених 25 мовами, серед яких - романи, невеличкі оповідання, ліричні та драматичні  

твори, публіцистика.  

В Україні не існує офіційно опублікованих перекладених українською мовою творів письмен-

ника. А отже, час це змінити! 

Метою нашого конкурсу є створення якісних україномовних перекладів, які б допомогли  

ознайомити українського читача з творчим доробком Маріо Бенедетті. Серед вас, викладачів,  

студентів та учнів, що вичають іспанську мову, ховаются талановиті і дуже потрібні Україні  

перекладачі. Наше завдання – помітити і допомогти вам.  

Тому не вагайтесь та долучайтесь до проекту! 

Умови конкурсу: 

 Термін прийому перекладів: з 1/06/16 по 30/09/2016 

 Переклад надсилати на пошту mariobenedetti.pereklad@yahoo.com  

У листі ОБОВ’ЯЗКОВО вказати Прізвище та Ім’я, дату народження, місце навчання / роботи, 

моб. телефон та електронну пошту.  

 Переклад висилати прикріпленим документом, ОБОВ’ЯЗКОВО КОПІЮВАТИ ОРИГІНАЛ ТЕКСТУ.  

 Приймаються лише тексти зі збірки « El amor, las mujeres y la vida».  

Ознайомитись з віршами можна, наприклад, за цим посиланням:  

http://goo.gl/3r6ajV 

 Вікових обмежень немає. Обмежень у кількості перекладів – також.  

 Переклад оцінюється анонімно членами журі (детальна інф. про журі – згодом).  

Переклад оцінюється за критеріями адекватності, особлива увага приділяється збереженню  

форми та змісту, володінню українською та іспанською мовами.  

 Переклад виконаний на базі російськомовного чи англомовного перекладу не розглядається 

членами журі.  

 Переклад відправлений пізніше зазначеного терміну не розглядається членами журі.  

 

Найкращі переклади будуть опубліковані. (інф. про видавництво – згодом) 

 

Окрім того, на переможців та учасників конкурсу очікують подарунки від спонсорів  

конкурсу та дружніх організацій.  

 

Оголошення результатів конкурсу відбудеться 16/10/16 (дата може змінюватись) 

 

Творімо якісні українські переклади разом! 
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Centro intercultural «Paralelo 28» en colaboración con Asociación de Hispanistas de Ucrania  

ABREN LA CONVOCATORIA  

PARA 

 

 EL CONCURSO DE TRADUCCIÓN DE 

POESÍA DE MARIO BENEDETTI 
 

Mario Benedetti es uno de los escritores hispanohablantes más reconocidos en la actualidad.  

Nacido en 1920 en Uruguay, Mario Benedetti vivió 88 años y pudo alcanzar el amor de los lectores y 

dejar al mundo una vasta herencia: más de 70 libros traducidos en 25 idiomas, entre ellos se  

encuentran novelas, cuentos, poemas, obras teatrales y artículos de prensa. 

En Ucrania no existen traducciones publicadas de sus libros. ¡Vamos a cambiarlo!  

El objetivo de nuestro concurso es la creación de unas traducciones ucranianas de buena calidad, 

que ayudarán al lector ucraniano a conocer las obras de Mario Benedetti. Entre ustedes, profesores, 

estudiantes y alumnos que aprenden español, se esconden unos traductores talentosos y muy necesa-

rios para Ucrania. Nuestra tarea es encontrarlos y ayudarles.  

¡Así que no duden más y únanse al proyecto! 

Bases: 

 Convocatoria abierta desde 1/06/16 hasta 30/09/2016 

 Las traducciones deberán enviarse al correo: mariobenedetti.pereklad@yahoo.com  

En la carta OBLIGATORIAMENTE se pondrá el nombre y el apellido del concursante, su fecha de na-

cimiento, lugar de estudios / trabajo, tel.móvil, correo electrónico.  

 La traducción se mandará como un documento adjunto,  

COPIAR EL TEXTO DE ENTRADA SERÁ OBLIGATORIO  

 Participarán sólo los textos escogidos del libro « El amor, las mujeres y la vida».  

 Se puede elegir el poema siguiendo el enlace:  

 http://goo.gl/3r6ajV 

 Podrán participar las personas de todas las edades.  

La cantidad de traducciones por persona será ilimitada.  

 Las traducciones se evaluarán anónimamente por el jurado.  

La traducción se evaluará por su adecuación, se prestará mucha atención en la conservación de la 

forma y el contenido y en el dominio del ucraniano y del español.   

 No podrán participar las traducciones hechas a base de las traducciones en ruso o inglés.  

 No podrán participar las traducciones presentadas después del cierre de la convocatoria.  

 

Mejores traducciones serán publicadas. 

Además, los participantes obtendrán regalos de nuestros patrocinadores y organizaciones 

amigas.  

 

La fiesta de clausura tendrá lugar el 16/10/16 (la fecha se puede cambiar) 

 

¡Participemos todos en la creación de las traducciones ucranianas! 
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