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Відкритий національний реєстр  
гуманітарних перекладів  

http://translation.philosophy.ua 

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.   

 

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  

Реалізація проекту передбачає такі етапи. 

ЕТАП 1. Розробка (завершено): розробка онлайн-платформи для розміщення реєстру академічних філософсь-
ких перекладів на базі порталу «Ukrainian Index of Philosophy», що дозволить швидко та ефективно інтегрувати 
інформацію про перекладацьку діяльність із загальним галузевим індексом наукової активності, не створюючи 
для цього нових баз даних та ресурсів. 

ЕТАП 2. Первинне наповнення (триває):  
Станом на сьогодні портал містить дані про 385 праць, що перекладені з 15 іноземних мов 270 перекладачами. 
З вересня 2017 року планується масове завантаження інформації з тим, щоб до літа 2018 року представлена на 
порталі база даних могла б вважатися майже вичерпною, якщо говорити саме про україномовні переклади нау-
ково-популярної літератури у галузі соціально-гуманітарних наук. 

2.1. Імпорт первинної інформації про наявні переклади книжок з окремих переліків, які протягом тривалого 
часу створювалися зусиллями ентузіастів – перекладачів, видавців, академічних установ тощо. 
2.2. Наповнення бази даних перекладів, що увійшли до збірок чи антологій. 
2.3. Розміщення даних про переклади, які було надруковано у науковій періодиці. 

ЕТАП 3. Налагодження зв’язків: укладання з видавництвами та редколегіями наукових періодичних видань, що 
залучені до сфери академічного гуманітарного перекладу, угод про своєчасне надання ними інформації про 
нові переклади. 

ЕТАП 4. Надання доступу до повних текстів: укладання угод з видавництвами, редколегіями періодичних ви-
дань і бібліотеками, а також, за необхідності, особисто з авторами і перекладачами про надання платного чи 
безкоштовного доступу до електронних версій перекладених текстів та друку за схемою print-on-demand, а та-
кож з книгарнями про продаж паперових версій перекладних видань.  

ЕТАП 5. Інформування спільноти: керівників кафедр і факультетів про можливості порталу, з метою надання 
ними цієї інформації співробітникам, студентам та аспірантам; залучення мас-медіа до інформування не лише 
науковців, але й і пересічних читачів. 

ЕТАП 6. Мультиплікація проекту. Доцільною уявляється також мультиплікація проекту, алгоритми якого є ціл-
ком придатними для систематизації перекладацької та лексикографічної роботи в різних академічних галузях. 

 

 

 


