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Azken muga?
Europar ekonomia eta gizartea gero eta globalizatuagoak daude, merkatuak, finantzak eta gizakiak inoiz baino traba ofizial
eta inposatutako gutxiagoz mugitzen dira. Zenbait kasutan, mugimendu horiek zailtzen dituzten oztopoak hizkuntzarenak dira,
agian, gainditzeko gelditzen zaigun azken muga.
11itzulpenek eskaintzen duen itzulpengintza zerbitzu profesional ona ezinbestekoa izan daiteke edozein merkatal edo kultur
proiektuk hesi hori gainditu ahal izateko. Euskal Herriak bizi duen pribilegiozko hizkuntz egoerari esker, gero eta
bideragarriagoa da beste bigarren tresna baten erabilera: testuen zuzenketa zerbitzuarena, alegia.
Gero eta gehiago dira elebidunak, eleanitzak ere, Euskal Herrian. Bigarren hizkuntzan oso ongi espresatzeko gai direnak,
beste herrialdeetako, merkatuetako eta kulturetako pertsonekin hitz egiteko orduan, gehienbat. Hala ere, zenbait kasutan,
eleaniztunek ez dute konfiantza berbera izaten bigarren edo hirugarren hizkuntzan idazten dutenean eta, zentzu horretan,
haiei laguntza eskaintzeko, testuen zuzenketa zerbitzua sortu du 11itzulpenek.
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Gero eta gehiago dira Euskal Herrian elebidunak, eta baita eleanitzak ere.
Eusko Jaurlaritzaren laugarren Inkesta Soziolinguistikoaren arabera, Euskadiko eta Nafarroako Erkidegoetan zein
Iparraldean elebidunak 1991 urtean 528.500 izatetik 2008 urtean 665.700 izatera igaro dira. Hau da, 137.200 pertsonek
gehiago ez dute itzulpenik behar irakurtzeko, baina litekeena da gazteleraz, euskaraz edo frantsesez idazten dituzten testuek
bakoitzaren bigarren hizkuntzaren arabera, zuzenketa behar izatea.
Nahiz eta horren inguruan estatistika zehatzik ez egon, argi dago Euskal Herrian alemaneraz eta, are gehiago, ingelesaz hitz
egiten dutenak ere gero eta gehiago direla. Profesional askok, itzulpen zerbitzua baino testuen zuzenketa zerbitzua gehiago
behar izaten dute.
Gramatika, terminologia eta estilo aldetik elebidunek eta eleaniztunek haien bigarren edo hirugarren hizkuntzan idatzitako
testuak bikain daudela bermatzea eskaintzen du 11itzulpenen testuen zuzenketa zerbitzuak . Horrela, irakurleei esan nahi
dietena zehazki adieraziko dietenaren segurtasuna edukiko dute.
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Helburu handia duen edo argitaratu beharra dagoen testu orok behar du zuzena izan, terminologia eta estilo aldetik ere.
Eskarmentu handia duten eta ama hizkuntzan lan egiten duten profesionalek bakarrik berma dezakete hori.
Zuzentasun gramatikala funtsezkoa da testua erraz eta gaizki ulerturik gabe irakurri ahal izateko. Ama hizkuntzan ere edonork
egin dezake hanka sartzeren bat edo beste eta, ondorioz, komenigarria da beste hizkuntzaren batean idatzitako testua
berrikustea.
Terminologia zehatza izan behar du idatzizko edozein testutan. Arlo horretan, bi dira zailtasun nagusiak. Batetik, itzulpen
okerrak: bi hizkuntzatan antza duten baina esanahi aldetik oso desberdinak diren hitzak, alajaina. Bestetik, xehetasunak: hitz
bakoitzak bere pisu espezifikoa dauka eta, hizkuntza bakoitzean, lotura desberdinak.
Estiloari dagokionez, testu bakoitzak berea du, adierazi nahi denaren eta nori zuzendua dagoenaren arabera. Norberaren
hizkuntzan ongi idaztea zaila bada, zer esan bigarren edo hirugarrenean idazteaz, oso ongi hitz egiten denean ere.
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Pertsonak. Zerbitzu profesional orotan garrantzitsuena giza kalitatea, prestakuntza eta langileen gogoa dira. 11itzulpeneko
itzultzaileek eta zuzentzaileek hiru urtetik gora daramatzate lan honetan eta dagokion unibertsitateko titulua dute. Taldean
egiten dugu lan.
11itzulpenek itzultzeko eta zuzentzeko erabiltzen dituen prozesuak haren bazkideek sektorean daramatzaten hamabost urte
baino gehiagoko esperientzian oinarritzen dira. Enkargua errazteko eta, are gehiago, lanaren kalitatea bermatzeko, diseinatu
dira prozesuok. Lan bakoitzarentzat osatzen diren profesionalen taldeen ezaugarri aipagarri bat da gutxienez bi profesionalek
egiten dutela elkarrekin lan, proiektu bakoitzean bien eskarmentua eta ezagutza bateratzeko.
Erabiltzen dugun teknologiari buruz, itzulpen memoria erabiltzen duten programen laguntzaz baliatzen gara. Softw are horri
esker, edozein dokumentutan edo proiektutan errepikatzen den testua errazago identifikatzen dugu eta itzulpen edo zuzenketa
bakoitza koherentea izatea lortzen dugu. Gainera, zenbait kasutan, lana merkeagoa ere ateratzen da.
Internet oso garrantzitsua da gure lan egiteko moduan. http://w w w .11itzulpen.com guneko erabiltzaile orok du bere orri
pertsonala sarean. Han ikusi ahal izango du 11itzulpen-i eskatutako guztia: aurrekontuak, testu originalak, itzulpenak,
zuzendutako testuak eta, azkenik, fakturak. Zerbitzua zeharo gardena da.
11itzulpenen zerbitzuaren kalitatea bermatzen dute elementu horiek guztiek batera.
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