
   

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  

Studiju programma „Tulkošana” (Baltijas Starptautiskā Akadēmija) 

 

BĒRNU LITERATŪRAS TULKOŠANAS PRAKTISKAIS KURSS  
Baltijas Starptautiskā Akadēmija 

Lomonosova iela 4, 116. auditorija 

1. bloks: 25. un 27. martā  

2. bloks: 22. un 24. aprīlī  

_____________________________________________________________ 

 

Olga Varšavera (Maskava, Krievija) 

Ģildes „Literārās tulkošanas meistari” locekle, prēmijas „Meistars 2015” laureāte nominācijā „Bērnu 

literatūra” 

Kursu veido intensīvas semināru nodarbības, lai pietiekami labi sagatavoti un / vai ieinteresēti cilvēki 

izmēģinātu spēkus konkrētu tekstu tulkošanā ar iespēju tos publicēt.  

Prakse ir tulkotāja darba pamats, kas ļauj pilnveidot prasmes un iemaņas un sasniegt meistarību.  

 

Kurss ir sadalīts divos blokos: 

 

1. BLOKS (25. un 27. martā), 12 akadēmiskās stundas (6 + 6).  

Pirmais bloks (12 akadēmiskās stundas divās dienās) ir ievads specialitātē; šī bloka laikā apspriedīsim 

praktiskus jautājumus:  

1. Kā sākt tulkot daiļliteratūru?  

2. Vai ir jāmācās tulkot, ja labi pārvalda valodu?  

3. Kas tieši jāmācās un pie kā?  

4. Kāda ir daiļliteratūras tulkotāja diena, nedēļa, gads un… budžets? 

 



Runāsim par tēmām:  

1. gars vai burts;  

2. kancelejas stils – aktuāla problēma kopš sākumskolas;  

3. īpašvārdu atveide; 

4. angļu vs. krievu sintakse;  

5. kultūras kods. 

 

2. BLOKS (22. un 24. aprīlī), 12 akadēmiskās stundas (6 + 6). Visas tēmas tiks apspriestas 

angļvalodīgas bērnu literatūras kontekstā ar piemēriem un tulkojumu analīzi; būs iespēja piedāvāt savus 

teikuma vai rindkopas tulkojuma variantus. 

Otrajā blokā tiks apspriesti semināra dalībnieku veiktie tulkojumi.  

 

Trīs nedēļu laikā starp blokiem jāsagatavo tulkojums, un viena nedēļa būs atvēlēta savstarpējai 

rediģēšanai. 

 

Tas ir nopietns un laikietilpīgs darbs, tāpēc, iespējams, daži dalībnieki vēlēsies piedalīties tikai marta 

nodarbībās un atteiksies no praktiskā darba.  

 

Abu bloku dalībnieki iegūs skaidru priekšstatu par daiļliteratūras tulkotāja darbu un sertifikātu par 

pabeigto kursu.  

Viņi ne tikai attīstīs savas tulkošanas prasmes un iemaņas, bet arī uzlabos svešvalodas zināšanas, vairāk 

uzzinās angļvalodīgo valstu kultūru un literatūras vēsturi, krievu valodas gramatiku un stilistiku un apgūs 

literārās rediģēšanas pamatus. 

Sertifikāts par kursu (1. bloks – 12 stundas, 2. bloks – 12 stundas, kopā – 24 stundas) 

Prasības dalībniekiem: angļu valodas zināšanas vismaz Intermediate līmenī un laba angļu valoda 

Kursu laiks: 25. un 27. marts (1. bloks) 

           22. un 24. aprīlis (2. bloks) 

Stundu skaits: 24 akadēmiskās stundas (1. bloks – 12 stundas, 2. bloks – 12 stundas) 

Darba valodas: krievu, angļu 

Reģistrācija dalībai kursā: līdz 20. martam (1. bloks) 

              līdz 18. aprīlim (2. bloks)           

     

Kursa maksa: (ieskaitot maksu par piedalīšanos seminārā, materiāliem un sertifikātu) 

Standarta: 50 € (par katru bloku) 

LTTB biedriem un asociētiem biedriem, studentiem, BSA absolventiem: 35 € (par katru bloku) 

Adrese: Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova iela 4, 116. telpa. 

Maksājuma rekvizīti: 



SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija”  

PVN Nr. LV40003101808 

A/S „Swedbank” 

IBAN: LV68HABA0551003662871 

SWIFT: HABALV22 

(Mērķis: ECL Seminārs 1 vai ECL Seminārs 2) 

 

Saite reģistrācijai: 

https://docs.google.com/forms/d/1dYU6C9_JMhGkz9rc45ik2kTQ7pVtHKgsdrGwc0N3JdA/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dYU6C9_JMhGkz9rc45ik2kTQ7pVtHKgsdrGwc0N3JdA/edit

