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Відкритий електронний реєстр гуманітарних перекладів, що створено з метою упорядкування інформації про 
україномовні переклади іноземної літератури соціально-гуманітарної тематики, які виходили друком у фор-
маті окремих книжок, статей у складі збірок і антологій та в науковій періодиці протягом останніх 25 років; 
інформування представників академічної спільноти та широких кіл читачів про такі переклади із наданням 
доступу до їх повних паперових чи електронних версій; систематизації результатів і експертних висновків пе-
рекладацьких, лексикографічних і термінологічних дискусій в цій галузі та створення своєрідного «канону» 
перекладу спеціальних термінів.   

АКТУАЛЬНІСТЬ  

Перекладацька діяльність є важливою умовою культурного розвитку будь-якої держави, впливаючи на процес 
становлення національної мови і культури загалом. Утім, в Україні, попри те, що перекладацька справа набрала 
помітних обертів в останню чверть століття, її культурний вплив суттєво обмежений кількома чинниками, серед 
яких недостатня поінформованість читачів про існування перекладів потрібних їм текстів, а також збереження 
постсовєтської традиції використання російськомовних перекладів навіть тих творів, які давно перекладено 
українською. 

Поступова зміна такого стану справ можлива лише за умов створення ресурсної та інфраструктурної бази, що 
дозволить акумулювати, упорядкувати, систематизувати й зробити загальнодоступним весь вже досить суттє-
вий обсяг перекладених праць, а також масив термінологічних дискусій разом із експертними висновками що-
до специфіки перекладу спеціальних термінів.  

РОЗВ’ЯЗОК  

Спробою створення такої інфраструктури є перший вітчизняний проект такого роду – портал «Translatio 
Humanitatis», роробку якого здійснено на базі Національного реєстру української філософії «Ukrainian Index of 
Philosophy» Громадською організацією «Філософія в дії» за участі і допомоги в розробці концепції кафедри фі-
лософії Вінницького національного технічного університету та Українського філософського фонду, а також інфо-
рмаційної підтримки кафедри теоретичної і практичної філософії КНУ ім. Т.Г. Шевченка, кафедри історії філосо-
фії КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Центру філософської текстології КНУ ім. Т.Г. Шевченка. 

Пілотну версію порталу було запущено наприкінці 2015 року та після року обговорень на наукових семінарах і 
конференціях й номінування на Національну премію у галузі філософії за напрямком «Найкращий редакційно-
видавничий проект у галузі філософії» (див. Додаток «Заходи й публікації в межах проекту»), наприкінці бере-
зня 2017 року запущено нову версію порталу з урахуванням усіх висновків пілотного етапу.  

Метою проекту є упорядкування інформації про україномовні переклади іноземної літератури соціально-
гуманітарної тематики, які виходили друком у форматі окремих книжок, статей у складі збірок і антологій та в 
науковій періодиці протягом останніх 25 років; інформування представників академічної спільноти та широких 
кіл читачів про такі переклади із наданням доступу до їх повних паперових чи електронних версій; систематиза-
ції результатів і експертних висновків перекладацьких, лексикографічних і термінологічних дискусій в цій галузі 
та створення своєрідного «канону» перекладу спеціальних термінів. 

СТРУКТУРА Й ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ  

Структурно портал складається з трьох реєстрів та наскрізного лексикону термінів і персоналій.  

1. Реєстр перекладів містить перелік перекладів іншомовних текстів, що вийшли друком. Важлива специфічна 
риса цього реєстру, яку не пропонує жоден з наявних інформаційних ресурсів від інтернет-книгарень до потуж-
них бібліотечних систем та репозитаріїв, пов’язана з можливістю знайти потрібний твір не лише за назвою пе-
рекладу й іменем автора, але також за назвою мовою оригіналу, що є корисним для читача, який не впевнений, 
чи здійснено переклад потрібної йому книги та як саме сформульовано назву цієї книги українською. 

Так само пошук за іменами авторів і редакторів можливий не лише в українській транслітерації, але й мовою 
оригіналу. Крім цього враховано різні можливі варіанти транслітерації іноземних імен. Так, користувач, що шу-
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кає  робботи Девіда Г’юма, знайде їх за пошуковими запитами Hume, Г’юм, Х’юм, Юм тощо, що є що важливим 
в нинішніх умовах, коли єдина традиція транслітерування імен ще не сформувалася, та їх написання від обкла-
динки до обкладинки змінюється майже до невпізнання. Нарешті, доступний пошук за іменами перекладачів 
чи редакторів українського перекладу – інформація, яку ігнорує більшість крамниць і інтернет-каталогів та на-
віть чимало видавництв.  

2. Окремий реєстр з аналогічними інструментами пошуку українською мовою та мовою оригіналу утворюють 
дані про іноземних авторів, а ретельне збереження інформації про усіх учасників перекладацького процесу 
дозволило створити окремий самоцінний реєстр перекладачів та редакторів перекладу . Цьому реєстрові 
приділено значну увагу як унікальній загальнонаціональній базі даних перекладачів соціально-гуманітарної лі-
тератури. На персональних сторінках перекладачів окрім особистих даних акумулюються дані про здійснені 
ними переклади або переклади, видані за їх редакцією, що мірою наповнення бази даних що дозволить розра-
ховувати рейтинг перекладацької активності за кількістю перекладених праць та іншими критеріями. Також ре-
алізовано збір інших статистичних даних про наявні переклади, перекладачів, видавництва тощо. Наприклад, 
вже діє рейтинг видавництв за кількістю виданих перекладів; рейтинг міст, в яких видано найбільше перекла-
дених праць; рейтинг мов, з яких здійснено переклади; рейтинг іноземних авторів за кількістю перекладених 
праць. Передбачено можливість майже необмеженого розширення переліку статистичних звітів відповідно до 
конкретних дослідницьких завдань. 

3. Реєстр термінологічних дискусій  відновить традиції одного з найкрупніших вітчизняних проектів у сфері 
академічної лексикографії та перекладу – «Лабораторії наукового перекладу», в межах якого протягом 10 років 
відбулося більше 80 перекладацьких семінарів та було видано кілька словників. Реєстр забезпечить інфраструк-
туру для систематизації матеріалів термінологічних, лексикографічних і текстологічних дискусій й дотичних ана-
літичних публікацій, а також їх доступність для широких кіл фахівців, діяльність яких пов’язана з дослідженням 
чи перекладом іноземної літератури, а також пересічних читачів. 

4. Нарешті, наскрізний лексикон термінів та персоналій  з посиланнями на відповідні термінологічні та пере-
кладацькі дискусії, а також варіантами перекладу фахових термінів, що були визнані авторитетними фахівцями 
в ході цих дискусій. Мірою того, як сторінки різних перекладацьких і термінологічних дискусій та публікацій те-
ґуються термінами цього лексикону, дані про них з’являються на сторінках відповідних термінів чи персоналій, 
що дозволяє об’єднати вищеназвані реєстри у єдиний інформаційний простір. 

КУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ І ПОТЕНЦІАЛ  РОЗВИТКУ  

За умов досягнення максимальної повноти та своєчасного оновлення, реєстри Перекладів, Авторів і Перек-
ладачів потенційно здатні забезпечити інформаційну та інфраструктурну базу, яка необхідна для систематизації 
корпусу вітчизняних перекладів та інформування про ці переклади широких кіл фахівців і пересічних читачів, а 
також має всі підстави стати центральним національним довідником перекладної гуманітарної літератури. 
Реєстр термінологічних дискусій та Лексикон, враховуючи те, що у них акумулюватимуться точки зору найа-
вторитетніших перекладачів, здатен стати центральним національним термінологічним ресурсом у галузі гума-
нітаристики, а у перспективі – своєрідним фаховим тезаурусом і «каноном» перекладу спеціальних термінів. 

Все це має сприяти формуванню загальних академічних стандартів у сфері академічного соціально-
гуманітарного перекладу, упорядкуванню перекладацької, лексикографічної і термінологічної роботи, підви-
щенню якісного рівню дослідницької і викладацької діяльності, розвитку наукової, літературної і повсякденної 
мови, а також формуванню у суспільстві більш відповідального ставлення до мови та перекладу. Можна ствер-
джувати, що такі ресурси мають існувати в кожній країні, де здійснюється переклад іншомовних текстів націо-
нальною мовою (мовами). Утім, якщо для держав, література яких розвинена, а мова усталена, їх функція є ра-
дше інформаційною, так само як і функція перекладу як такого, то для країн, література і мова яких перебувають 
на етапі становлення, ба більше, які нещодавно перебували під тиском інших культур, така робота, без перебі-
льшення, стає справою державного значення. 
 

 


