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Dziesiąta edycja Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na e-Start” 

W tym roku akademickim ruszyła 10. już edycja konkursu dla młodych tłumaczy, którego 

organizatorem jest biuro tłumaczeń Skrivanek. W konkursie biorą udział osoby posługujące się 

językiem angielskim lub niemieckim.  

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych 

i tłumaczeniowych oraz ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy. 

Uczestnicy konkursu zapoznają się także ze specyfiką tłumaczeń biznesowych, dzięki czemu zyskują 

lepsze przygotowanie do późniejszej pracy przy realnych projektach tłumaczeniowych.  

Studenci przechodzą przez 2 etapy konkursu, podczas których sprawdzane są ich umiejętności 

tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego lub języka niemieckiego na język polski. Ponieważ 

doskonale znamy rynek tłumaczeniowy, na konkurs zawsze wybieramy teksty użytkowe, wymagające 

znajomości języka biznesowego, które są imitacją tych, jakie na co dzień najczęściej otrzymujemy od 

klientów do tłumaczenia. 

Główną nagrodą dla 5-ciu autorów najlepszych tłumaczeń z języka angielskiego i 5-ciu z języka 

niemieckiego są płatne praktyki w Agencji Tłumaczeń Skrivanek sp. z o.o. Przewidziane są także 

atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Tegoroczna edycja konkursu, już po raz trzeci, odbędzie się w całości online, z wykorzystaniem 

oprogramowania wspierającego tłumaczenie. Ta forma, wymuszona przez pandemię koronawirusa, 

okazała się bardzo wygodna i umożliwiła najlepszym studentom, nawet z najodleglejszych zakątków 

Polski, rozwój umiejętności i zdobywanie doświadczenia przed wejściem na rynek pracy. 

W tym roku obchodzimy 10. jubileusz konkursu. Od niewielkiego zasięgiem wydarzenia, którego finał 

odbywał się w małej sali konferencyjnej naszego biura, od kartki papieru i długopisu, które były 

podstawowymi narzędziami studentów w trakcie tłumaczenia, przeszliśmy do wydarzenia o zasięgu 

ogólnopolskim, z kilkunastoma renomowanymi uczelniami w roli partnerów konkursu, realizowanego na 

popularnej platformie do spotkań online i z użyciem nowoczesnych technologii tłumaczeniowych. 

Finał odbędzie się już 9 grudnia 2022 roku. Mamy nadzieję, że po konkursie nasze szeregi zasili więcej 

niż jeden tłumacz angielskiego i tłumacz niemieckiego. 

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach tego wydarzenia każdą uczelnię, która chce dbać o 

właściwy start kariery swoich studentów. 
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