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12. септ (чет) 13. септ (пт) 14. септ (сб) 15. септ (нед) 27. септ (пт) 28. септ (сб) 29. септ (нд)

11.00-11.30 кафе пауза кафе пауза кафе пауза кафе пауза кафе пауза кафе пауза

11.30-13.00

Многоезиков "кошер" по 
превод (дискусия и 
редактиране)           

Многоезиков "кошер" по 
превод (дискусия и 
редактиране)               

Многоезиков "кошер" 
по превод (дискусия и 
редактиране)              

Фокусни езици (две 
паралелни групи)  

Фокусни езици (две 
паралелни групи) 

Фокусни езици (две 
паралелни групи) 

13.00-14.00 обедна почивка обедна почивка обедна почивка обедна почивка обедна почивка обедна почивка

14.00-15.30
Модул 1+2: Редактиране 
на преводна литература

Модул 1+2: За 
академичното обучение 
по превод                      

Модул 1+2: За тайните 
на превода

Модул 1+2:
За превода на 
детска литература           

Модул 1+2: Как да 
“продаваме” авторите си 
на издатели           

Модул 1+2: Презентации 
на преводите от 
фокусните езици и 
дискусия

15.30-16.00 кафе пауза кафе пауза кафе пауза кафе пауза кафе пауза кафе пауза

16.00-17.30
Многоезиков "кошер" по 
превод (дискусия и 
редактиране)           

Многоезиков "кошер" по 
превод (дискусия и 
редактиране)               

Модул 1+2: "speed 
dating" с издатели 

Фокусни езици (две 
паралелни групи)  

Фокусни езици (две 
паралелни групи) 

Модул 1+2: Подготовка 
на Прозрачният 
преводач

18.00-19.30

Модул 1+2: 
Преводаческите 
резиденции в Европа - 
ползи и вреди за 
преводача 

Модул 1+2: Полезни 
справочни ресурси за 
преводачи                       

Модул 1+2: Как да 
печелим субсидии за 
проекти

Фокусни езици (две 
паралелни групи)  

Модул 1+2: Среща-
разговор с чуждестранен 
писател 

Модул 1+2: Прозрачният 
преводач

20.00
Коктейл с партньори и 
участници 

9.30-11.00

  ЕСЕННО СТУДИО ЗА ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕВОД 
  Фондация “Следваща страница” и партньори

  Легенда на цветовете:

  за всички участници в Студиото - жълто 
  модул многоезиков "кошер" - зелено 
  модул фокусни езици - лилаво

  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Фокусни езици (две 
паралелни групи)  

Многоезиков "кошер" по 
превод (дискусия и 
редактиране)

Официално откриване и 
чаша вино            

Многоезиков "кошер" по 
превод (дискусия и 
редактиране)

Фокусни езици (две 
паралелни групи) 

Фокусни езици (две 
паралелни групи) 

Многоезиков "кошер" 
по превод (дискусия и 
редактиране)
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