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EBLECO DE TRADUKARTO:SPERTOJ

kunlaboro

Konstanta
kompreno

de 
koncernataj

lingvoj

trejno
de 

traduko

• Serchi kampon

• Provi

• Elekti

• Trabori

• Oftigi

• Juna kaj malferma koro
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Povo au provo de Esperanto-traduko

Povo de traduko

• Lernante Esperanton ni povas
trovi pli taugan kampon por
daurigi niajn karierojn de 
Esperantisto; Unu el karieroj
estas traduko (de Esperanto al 
patrina lingvo, au de patrina lingvo
al  Esperanto)  

Provo al socio

• Se ni bone posedas Esperanton, ni
povu provi al sociaj asocioj, 
tagjhurnaloj, kaj radio-TV 
elsendejoj por trovi komunan
punkton de la homaj aferoj.

• -lingva nivelo

• -socia profesio/kultura bazo

• -urba(regiona) informo

• -intershanghi kun alilandaj
literatur-amantoj
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Epizodo de kunlaboro kun sociaj rondoj

1. Interpretado au traduko

• Kiam iu japana esperantistino vizitis
mian urbon kaj shi havis multan konon
pri atom-bomitoj en Koreio, sed shi
estis komencanto de Esperanto. Tamen
mi iel kontaktis radio-elsendejon, sed mi 
ne povis interpreti shian ideon grate en
Esperanto, char shi ne bone posedis E-
on, mi nek posedis Japanan lingvon. 
Tiam mi devis cedi mian interpretan
seghon al alia Esperantisto, kiu pli bone 
posedas Japanan lingvon ol mi. Malgrau
tio, la temo pri atombombitoj estis
interesiga al tiu radio, kaj finfine
sukcesis intervjuon. Tiam Esperanto ne 
estis labora lingvo, sed nunra kontakta
lingvo

2. Miskompreno de Korea 
vorto ‘산’(prononcu [san]
• Nomo: monto

• Adjektivo: Vivanta(=ne morta)

• Mislego: tri(=ne du, ne tri, sed tri)

• La preterito(=is-tempo) de la 
verbo: achetita
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Kunlaboro kun Tagjhurnalo
Busan(http://www.busan.com/)

1. Kunlaboro kun tagjhurnalisto
Baek en jaro 2007
• La nova jaro(2007) estas 70-a jara datreveno de la 

Nankina Granda Masakro.  Mi informighis, ke okazos 
en diversaj lokoj de la mondo diversaj sciencaj 
konferencoj auh seminarioj, kaj prezentoj de la 
koncernata dokumentoj en kinejo  pri la Nankina 
Granda Masakro.  Via instituto ankau faris kontiunajn 
esplorojn kaj eltrovojn pri la Nankina Granda 
Masakro. Do, mi petas prezenton(klarigon) de via 
Instituto al legontoj. (en kiu jaro via instituto 
fondighis, kion vi akiris el la studo kaj esploroj, kiel 
vi opinias vian studon de la instituto en Chinio? Ktp)

• <<Historia Dokumentaro de Nankina Granda Masakro 
» ,kies  cxfredaktoro estas  Profesoro ZHANG  
Xianwen, estis eldonitaj en decembro 2005 per 28 
volumoj, kaj en oktobro 2007 aliaj 20 volumoj estos 
eldonataj. Tiu serio da dokumentaro estos la plej 
richa, grava kaj plej detala dokumentaro ,kiu 
preskribos la historiajn eventojn en tiu granda 
masakro.Ghi povos antaupusxi pli profonde la 
esploron ,malkovri kaj kritiki misprezentadon 
malagnoskon de la realajhon de Granda Masakro de 
Japanaj dekstruloj.

• (2007.01)

2. Intervjuo kun autorino
Spomenka Stimec(2007.02)
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Sukceso de la traduko: Kroata Milita
Noktlibro verkita de Spomenka Stimec, 
tradukita de JANG Jeong-Yeol(Ombro

Vieno,1993 Transdono de korea versio al autoro(4,Nov,2021) Korea versio ,Seulo (Okt,2021)7



Kunlaboro kun Tagjhurnalo Busan(www. 
Busan.com)

3. Reta intervjuo kun autoro
Istvan Nemere(jaro 2007)

4. Verkoj de  autoro
Eroshenko(2020.)
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Eldono de koreaj versioj
de Hungaraj autoroj

3. Koreaj versioj de Viktimoj
kaj Sur Sanga Tero (okt. 2021)

4. Korea versio de <Hungaraj
Fabeloj> verkita de ELEK 
BENEDEK 
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Eldono de korea versio
de autoro Julian Modest  

4. Infanlibro de la Jaro 2021”La aventuro de Jombor kaj Miki”                              
Korea versio(aug. 2021)
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Kunlabori kun autoroj, 
eldonantoj, 
raportistoj, 

kaj legantoj.
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Retadreso:suflora@hanmail.net

FINANTE PREZENTON DE TRADUK-SPERTOJ,  
MI  ELKORE DANKAS VIN,  KAJ PRETAS
KUNLABORI KUN VI ,  AUSKULTANTOJ KAJ
LEGANTOJ.
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