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Агенциите са въздух под налягане

(13.09.2014)

Във форума към петицията срещу новите изисквания
беше  публикувана  част  от  остроумната  и  духовита
статия на Стив Витек „The Big and Shiny Moving Obj-
ect in the Sky Is Language Technology"94

Статията на Мистър Витек ме вдъхнови за отговор,
който публикувах във форума. 

Този голям лъскав балон в небето на прево-
даческите услуги е доста привлекателен за
мнозина, които искат лесни и бързи печал-
би. Но все пак е балон, въздух под налягане.
Боцнеш ли го с  карфица или запален фас,
глей ко стаа! 

Това  са  агенциите  -  въздух  под  налягане,
един голям лъскав балон, и нищо повече. 

Защо агенциите са въздух под налягане? За-
щото нямат най-важното: преводачи, ако ще
да твърдят, че имат стотици и хиляди. Всъщ-
ност тези преводачи не са на агенциите, за-
щото не са техни служители, нямат трудов
договор с тях. А тези агенции обещават пре-
води на много езици. Ако погледнете рекла-

94 http://patenttranslator.wordpress.com/2014/09/12/the
-big-and-shiny-moving-object-in-the-sky-is-language-
technology/
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мите им, ще се убедите. Потърсете в Интер-
нет, например "преводи на всички езици" и
ще получите около 132 000 резултата! Ако
потърсите  по-скромна  реклама,  например
"преводи  на  30  езика",  ще  получите  около
918 000 резултата!

Ако обаче се замислим, ще разберем, че до-
ри дадена агенция да има „свои" преводачи
за 30 езика, те би трябвало да получават за-
плати, за тях би трябвало да се плащат оси-
гуровки и данъци, да им се осигуряват отпус-
ки и ползване на други социални придобив-
ки. Да не говорим за т. нар. „сертифицира-
ни" агенции, които според стандарта трябва
да имат и редактори и т.н. На тях кой ще им
плаща заплати, данъци и осигуровки?

Та големите лъскави балони са му намерили
лекото:  НЯМАТ  ПРЕВОДАЧИ!  Имат  само
СПИСЪЦИ с преводачи. Преводачите са най-
малкото перо в разходите им. Всяка агенция
работи усилено върху  омаловажаване и  ог-
рабване на  преводаческия труд.  Клиентите
биват  лъгани:  всеки  превод  е  направен  от
агенцията. Клиентите си нямат понятие кой
всъщност им е направил превода и ако са до-
волни  -  хвалят  мениджъра  на  агенцията!
Преводачът  е  никой,  а  мениджърите  са  на
върха  на  славата,  обират  лаврите  и  парса-
та  :)  За  неотменимите  авторски  права  на
държаните  в  анонимност  преводачи  да  не
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говорим... 

Всички  преводачи  и  преводачески  фирми,
които не одобряват този модел и които пра-
вят преводите със собствени сили, са в из-
ключително  неизгодно  положение.  Неглас-
ното  обединяване  на  агенции-преки  конку-
ренти, които взаимно използват услугите си
и които общо ползват едни и същи превода-
чи на свободна практика, също преки конку-
ренти, и ги представят за „свои", е практика,
насочена към ограничаване на конкурентна-
та способност на независимите преводачи.

За решението на този проблем е трудно да
се  дават  рецепти,  но  най-лесният  начин  е
като се въоръжим с карфици и започнем да
боцкаме  лъскавите  балони  на  агенциите.
Всеки  ред,  разобличаващ  ограбването  на
преводаческия  труд  и  авторски  права  от
агенциите, е карфица, забодена в лъскав ба-
лон. Всяка статия, която разкрива лъжите на
агенциите, е сноп карфици, забодени в мно-
го лъскави балони. И колкото повече лъска-
ви балони на агенции се пукат, толкова по-
голяма става вероятността да се разбере, че
не агенциите правят преводите,  а  превода-
чите. А това е естествено и логично.
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