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Emil Basat. Translation – Faces and Masks. Portraits of Bulgarian 

Translators. Book Three. Sofia: Paradigma, 2019. ISBN 978-954-326-395-0 
 

ABSTRACT 

In the third volume of his Translation – Faces and Masks Emil Basat continues his attempts 

at encompassing the history of Bulgarian translation through the personal stories of his 

characters – translators. The book features portraits of “some of the brightest and most 

significant names in Bulgarian translation, each of whom is a genuine school in the art of 

translation”: Aglika Markova, Iglika Vasileva, Zdravka Petrova, Ivan Totomanov, Gancho 

Savov, Ekaterina Klein, Rumyana L. Stancheva, Maya Tsenova, Azis Tash, Vladimir 

Trendafilov, Kristin Dimitrova, Nadezhda Andreeva and Dragomir Petrov. The book was 

supported by the Ministry of Culture and published by Paradigma Publishing House. It will 

make a captivating reading for philologists, critics, literary historians, researchers in cultural 

studies and students who take an interest in the history and theory of translation. 
 

 

 

Емил Басат. Преводът – лица и маски. Портрети на български 

преводачи. Книга трета. София: Парадигма, 2019. ISBN 978-954-326-

395-0 

 
РЕЗЮМЕ 

В третия том от поредицата си "Преводът – лица и маски", Емил Басат продължава 

опитите си да обхване историята на българския превод през личните истории на 

неговите герои – преводачите. В нея той е включил портрети-анкети с „едни от най-

светлите и значими имена на българския превод, всяко от които е истинска  школа в 
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изкуството на превода“: Аглика Маркова, Иглика Василева, Здравка Петрова, Иван 

Тотоманов, Ганчо Савов, Екатерина Клайн, Румяна Л. Станчева, Мая Ценова, Азис 

Таш, Владимир Трендафилов, Кристин Димитрова, Надежда Андреева и Драгомир 

Петров. Книгата излиза с подкрепата на Министерството на културата и е публикувана 

от издателство Парадигма. Тя ще представлява интерес за специалисти филолози, 

критици,  литературоведи, филолози, културолози, студенти, които се интересуват от 

проблемите на историята и теорията на превода. 
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