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Traducerea este o activitate umană fundamentală care are loc între limbi, culturi și forme de 
exprimare. Fără traducere, chiar și cei mai erudiți cititori ar avea parte doar de o cunoaștere 
limitată a altor culturi. Practica traducerii oferă date bogate pentru diferite domenii conexe precum 
psiholingvistica, creează oportunități pentru cei ce scriu, iar metafora traducerii influențează multe 
alte domenii de activitate intelectuală și creatoare. Acest atelier își dorește să îmbine teoria și 
practica, abordând traducerea în toată complexitatea sa atât ca artă cât și ca știință.  

Scopul acestei mese rotunde, organizate în cadrul Sesiunii de comunicări științifice a 
cadrelor didactice din Facultatea de limbi şi literaturi străine din noiembrie 2021, este acela de a 
discuta aspecte legate de traducere în toate variantele sale, de a discuta provocările cu care se 
confruntă cei ce practică meseria de traducător în această perioadă și mai ales în contextul 
pandemiei,  cum putem să antrenăm studenții pentru a practica aceste meserii. Ca atare, 
participanții se pot orienta către prezentări conexe temelor enumerate în cele ce urmează, dar 
nu numai: lingvistică, lexicologie, terminologie, traducere literară, traducere de limbaje speciale, 
interpretariat de conferință. 
 

1. Libertatea de exprimare și cenzura în Interpretare, Traducere și Terminologie 
2. Interpretarea Consecutivă și Simultană – asemănări și diferențe 
3. Cum se formează profesioniștii în domeniu, provocările cu care se confruntă. 
4. Traducerea literară – istorie, abordări teoretice și practice 
5. Literatura pentru copii, terminologia și traducerea 
6. Umorul, cuvintele tabu în traductologie, studii lexicologice și interpretare 
7. Provocările secolului al XXI-lea și pandemia pentru traducerile specializate, 

terminologie, lexicologie și interpretare. 
8. Invazia anglicismelor “romgleza nu face diferența” 
9. Traducerea poeziilor – o reală provocare 

 
Rezultatele acestor ateliere ar putea fi publicate sub forma unui volum colectiv sau/şi 

sub forma unor articole în reviste. 
Filologii din cadrul facultății noastre care predau materii conexe temelor propuse pentru 

discuție, și nu numai sunt bineveniți la această masă rotundă. Cei interesați sunt rugați să își 
anunţe intenţia de participare la adresa: c e r c e t a r e @ l l s . u n i b u c . r o  până la data de 
30.09.2021 și să specifice că doresc să participe la acest atelier. Participanții vor fi rugați să facă 
o prezentare pe una dintre temele propuse, urmată de câteva observații privind constatări în urma 
predării unor anumite materii studenților a căror limbă maternă este româna. 
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