
  آلمان–انجمن اروپايی مترجمان در اشترالن 
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شود ترجمه می» فقط« کند، بلکه  ترجمه کسی را واداشت تاتوان ترجمه کردن آموخت و نه میتواندر اشترالن نه می
 تا از آيند اشترالن می از سراسر دنيا بهی از يک ناشر مترجمان با در دست داشتن قرارداد.آلکرد، آن هم در شرايط ايده

کارها و  راهیوسايل و تجهيزات گوناگون آن استفاده کنند، همکاران خويش را ببينند و با يکديگر کار کنند و به مبادله
.تجربيات يکديگر بپردازند  

در ن و های جها فرهنگیتأسيس جايی برای رويارويی مترجمان ادبی، محلی برای مبادله: در ابتدا رؤيايی بيش نبود
.الخط گوناگون بين يکی از مناطق مرزی حاوی نوشتارهايی با رسم مکانی برای  کار متمرکز و اقامتگاهیعين حال  

 ای استه است و تجربهواقعيت پيوست بهتقريبًا سی سال پس از سپری شدن اولين تراوشات فکری، هم اکنون اين رؤيا 
ی  در اشترالن در ناحيه1978در سال »  وست فالن در اشترالن–راين انجمن اروپايی مترجمان نورد «تأسيس : روزمره
 مترجم  که خود متولد اشترالن وهوفن سفلی انجام گرفت که بيش از هر چيز مبتنی بود بر ابتکار عمل ِالمر توپراين

 در آن زمان رياست افتخاری اين انجمن را.  رئيس وقت کانون مترجمان ادبیهاور، است و کالوس بيرکنآثار بکت
اين انجمن هم اکنون نخستين و بزرگترين کارگاه مترجمان ادبی و . ساموئل بکت و هاينريش بول و ماکس فريش داشتند

.علوم انسانی در سراسر دنيا است  

هم اکنون زير .  تا به حال اين انجمن توانسته است به نحو چشمگيری گسترش يابد1978از آغاز پيدايش خود در سال 
ی آيی، دو آشپزخانهکتابخانه، سالن گردهم که در آن  متر مربع است2500سکونی آن دارای مساحتی بيش از بنای م

.ی پذيرايی است دستگاه آپارتمان برای اقامت و کار، آماده30 و کامًال مجهز  

 زبان و 275 کتاب مرجع به 25000، از جمله  جلد کتاب110000ای است مشتمل بر ی اين انجمن کتابخانهقلب تپنده
عمدتًا به ( جهان  جلد از آثار ادبی6000 ی ادبی بالغ برا، کتابخانه)از زبان آفريقايی تا زبان زولو( محلی هایگويش

.گيرد که در دسترس ميهمانان قرار میهای تخصصی جلد کتاب در رشته25000و ) زبان اصلی و ترجمه  

 از صفحه کليدها ی برای گزينشی بزرگآوردهای فنی و مجموعهستگاه رايانه مجهز به آخرين  دست د40در اين انجمن 
 توانندهايی که در محل کتابخانه قراردارند میرايانه.  آماده برای استفاده استشود و نگهداری میهای مختلفبه زبان

.سازند را ميسر یات اينترنتترين ارتباط شبانه روز در سال سريع365بدون وقفه   

.شود ترجمه می در طی سال اثر16000جايی که  آيند، مترجم از تمام نقاط دنيا به اشترالن می750هم اکنون ساليانه   

اطراف شهر زير پوشش پرورش گل و . اشترالن شهرکی است کوچک و آرام که در نزديکی مرز هلند واقع شده است
در هيچ نقطه از آلمان تا بدين اندازه گل و . گويندمی» گل شهر«شترالن بی جهت نيست که به ا. کشت سبزيجات است

.شودسبزيجات به بازار عرضه نمی  

: آلمانی يا انگليسی با آدرس زير تماس بگيريدبرای اطالعات بيشتر لطفًا به زبان  
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