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Ziua Internaţională a Traducătorului a 

fost decretată pe 30 septembrie 1991 

de către Federaţia Internaţională a 

Traducătorilor sub egida UNESCO.

Ea a devenit ulterior un prilej de a 

promova standardele profesionale şi 

de a sublinia importanţa deosebită a 

traducătorilor în contextul globalizării.



Biblioteca Ştiinţifică dispune de 

circa 275 titluri de documente în 

1 707 exemplare la teoria şi practica 

traducerii în limbile  română, 

engleză, franceză, germană, 

italiană, spaniolă, rusă şi 

ucraineană.



 Actul de traducere nu este 

altceva decît o vorbire, cu 

un conţinut virtual identic, 

în două limbi diferite. Nu 

traducem limbi, ci vorbiri 

şi afirmaţii; nu traducem 

ceea ce o limbă dată ca 

atare spune, ci ceea ce se 

spune cu această limbă

Eugen Coseriu



Teoria şi practica traducerii





Traducerea ajută (şi a ajutat întotdeauna!) 

la îmbogăţirea limbilor. Astfel: arta 

traducerii ne face să ne dăm seama de 

unicitatea şi ubicuitatea noastră şi, 

totodată, nu ne lasă să fim singuri, să ne 

simţim solitari într-o lume atît de diversă 

şi pestriţă precum e.

Claudia PARTOLE



Teoria şi practica traducerii

limba engleză













 Traducerea este o sarcină 

delicată; un proces 

riguros, un exerciţiu 

spiritual; o formă tandră a 

înţelegerii; o manipulare 

somptuoasă a misterelor; 

o conştientizare; o 

confruntare de ritmuri; o 

aventură a spiritului.

Jorge Luis Borges



Teoria şi practica traducerii

limba franceză
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Teoria şi practica traducerii
în limba germană



Traducerea este cea 

care transformă totul 

pentru a nu schimba 

nimic.

Günter Grass









Traducătorii sunt caii de tracţiune ai culturii.

Aleksandr Sergheevici Puşkin

Teoria şi practica traducerii

limba rusă



Traducere specializată









Traducere consecutiva şi simultană



Traducere literară

Traducetrea literară este ea 

însăşi o formă de creaţie. 

Este o artă de bijutier al 

dialogului între culturi  

Leonard Orban



Traducere literară

limba engleză



Vremurile de glorie ale literaturii sunt probabil şi vremuri

de glorie ale traducerilor…

Ezra Pound



Traducere literară

limba franceză
Scriitorii fac literatura 

naţională, iar traducătorii 

fac literatura universală
José Saramago





Traducere literară

limba germană



,,Falşi prieteni “ ai traducătorului

false friends



Faux amis



Falschen Freunde



Dicţionare
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