Reseñas

<www.medtrad.org/panacea.html>

3. Screen translation
- Dubbing
- Subtitling
- Voice-over

- Interlingual methods
- Methods of machine-aided translation
Medicine and language

4. Tools for translators
- Bilingual lexicography
- Concordances
- Dictionaries
- Machine readable corpora
- Terminology, term banks and termbases for
translation
- Translation memories
5. Translation and genre
- Drama translation
- Legal translation
- Literary translation
- Sacred text translation
- Song translation
- Technical translation
- Translation of children’s literature
- Translation of scientific and medical texts
6. Translation theory
- Radical interpretation, translation and
interpretationalism
- Translational equivalence
- Translational stylistics
- Units of translation
- Universals of translation
7. Machine translation
- Overview
- Controlled languages
- History of machine translation

The “Medicine and language” section is divided into
two parts:
1. Oral medical discourse
- Communication skills and terminally ill patients
- Doctor/patient communication
- Doctors and patients in multilingual settings
- Illness narratives
- Medical English conferencing
- Medical specialty encounters
- Psychiatric interviews
- Psycotherapy and counselling
2. Written medical discourse
- Early and contemporary medical genres
- Health and the media
- Hedges
- History of anatomical nomenclature
- Letters to the Editor
- Linguas francas in medical communication
- Medical writing, revising and editing
- Metaphors in English, French and Spanish medical
written discourse
- Non-Western cultures
- Professional-lay medical communication
- Socio-historical construction of medical discourse
- Structured abstracts
- Use of English in medicine
For more information consult
<www.elsevier.com/locate/ell2>.

1977: el Quijote en esperanto
Fernando de Diego (1919-2005)

Periodista, filólogo y esperantista español, principal traductor de literatura en español al esperanto

En vilaĝo de La Mancha, kies nomon mi ne volas memori, antaŭ nelonge vivis hidalgo el tiuj kun lanco en rako, antikva
ŝildo, osta ĉevalaĉo kaj rapida levrelo. Stufaĵo pli ofte bova ol ŝafa en la matenoj, haketita viando kun salo preskaŭ en
ĉiu nokto, grivoj kaj frititaj ovoj sabate, lentoj vendrede, kaj plie kolombido dimanĉe prenis tri kvaronojn de lia enspezo.
La alian kvaronon konsumis velura sajo, pluŝaj kuloto kaj pantofloj por la festaj tagoj, dum en la cetero de la semajno li
kontentiĝis portante delikatan lanaĵon. Li tenis en sia domo mastrumantinon kun pli ol kvardek jaroj, nevinon ankoraŭ ne
dudekjaran kaj laborulon doman kaj agran, kiu same okupiĝis selante la ĉevalaĉon kiel uzante la serpon. Nia hidalgo havis
proksimume kvindek jarojn. Li estis fortika, magra, kavavizaĝa, frua ellitiĝanto kaj amiko de la ĉaso. Oni diras, ke li portis
la nomon Quijada aŭ Quesada (ĉar ekzistas kelka diferenco de opinio inter la aŭtoroj skribintaj pri ĉi temo), kvankam laŭ
scriozaj konjektoj, ŝajnas, ke li nomiĝis Quijana. Sed tio ne gravas al nia rakonto: sufiĉas, ke ĝi ne deviu de la vero eĉ unu
solan punkton. […]
La inĝenia hidalgo don Quijote de la Mancha: en la hispana tradukis Fernando de Diego.
Zaragoza: Fundación de Esperanto, 1977.
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