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 Interpretarea poate fi descrisă ca o formă de traducere oralizată ce permite comunicarea 

prin depășirea unor bariere de limbă și/sau cultură. Într-o lume unde se vorbește tot mai mult 

despre globalizare, interpretarea, ca profesie, alături de meseria de terminolog, lexicolog sau 

traducător se remarcă prin diversitatea provocărilor cu care se confruntă cei ce practică aceste 

meserii. Fie că vorbim despre știri difuzate la televizor sau din presa scrisă, cursuri de 

specialitate din mediu academic, întâlniri la nivel înalt sau chiar medii cu un grad mai mic de 

formalitate, oricare dintre meseriile mai sus menționate joacă un rol crucial pentru a stabili 

comunicarea între semeni prin a le facilita înțelegerea unor date și de ce nu, chiar pentru a media 

posibile conflicte. Un aspect important pe care îl au în comun aceste meserii este de a micșora 

diferențele culturale dintre vorbitori de limbi diferite ce poate că nici nu realizează că nu s-ar 

putea realiza o comunicare eficientă fără ajutorul unor persoane antrenate să facă aceste meserii. 

Un aspect ce face ca interpretarea să se diferențieze de restul meseriilor menționate anterior este 

faptul că se desfășoară în timp real ceea ce presupune nu numai exersarea unor tehnici ci și ca 

interpretul să aibă un anumit set de abilități și o anumită înzestrare cognitivă.  

 Scopul acestei mese rotunde, organizate în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a 

cadrelor didactice din Facultatea de limbi şi literaturi străine din noiembrie 2020, este acela de 

a identifica ceea ce aceste meserii au în comun sau ce le face să fie diferite, de a discuta 

provocările cu care se confruntă cei ce pactică aceste meserii în acest secol și mai ales în 

contextul pandemiei de Covid sau 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: 

1. Libertatea de exprimare și cenzura în Interpretare, Traducere și Terminologie  

2. Interpretarea Consecutivă și Simultană – asemănări și diferențe 

3. Utilitatea bazelor de date pentru tinerii lexicologi, terminologi, traducători și interpreți 

4. Cum se formează profesioniștii în domeniu, provocările cu care se confruntă.  

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 de Covid pentru traducerile specializate, 

terminologie, lexicologie și interpretare. 

 

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

unor articole în reviste. 

 

Filologii din cadrul facultăţii noastre care predau materii conexe temelor propuse pentru 

discuție, și nu numai sunt bineveniți la această masă rotundă. Cei interesaţi sunt rugaţi să îşi 



anunţe intenţia de participare la una dintre adresele: daria.protopopescu@lls.unibuc.ro sau 

mihaela.zamfirescu@lls.unibuc.ro până la data de 30.09.2020. Participanţii vor fi rugaţi să facă 

o prezentare pe una dintre temele propuse, urmată de cîteva observaţii privind constatări în 

urma predării unor anumite materii studenţilor a căror limbă maternă este româna. 
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