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Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem skutkował przesunięciem perspektywy 

badawczej z obszaru analizy tekstu wyjściowego na kształtowanie, funkcję i recepcję tekstu 

w kulturze docelowej. Przesądził on o stopniowym odejściu w refleksji naukowej od 

paradygmatu językowego / filologicznego na rzecz spojrzenia na przekład jako fenomen 

kulturowy oraz działanie i fakt społeczny. W efekcie, istotnym przedmiotem badań stają się 

m.in. takie aspekty teoretyczne jak zanurzenie kulturowe przekładu w kulturze docelowej 

i jego recepcja, procesy i czynniki warunkujące komunikację międzykulturową w procesie 

przekładu, czy kulturotwórcza rola przekładu. 

Badaniom kulturowym nad przekładem towarzyszy rozwój refleksji przekładoznawczej nad 

wymiarem społecznym procesu przekładu, kierując uwagę badaczy na osobę tłumacza 

i analizę charakteru i celowości jego działania, a więc na dostrzeżenie jego podmiotowości w 

procesie przekładu. W tak ukierunkowany profil badań wpisują się m.in. badania nad 

przebiegiem komunikacji między poszczególnymi uczestnikami procesu przekładu, w tym 

nad uwarunkowaniami instytucjonalnymi, w jakich dokonuje się akt translacji. Dzięki 

nałożeniu się obu perspektyw (kulturowej i socjologicznej) badania nad przekładem zyskują 

charakter analizy holistycznej (socio-translation studies). 

To tylko niektóre aspekty i zagadnienia, które stanowić będą przedmiot dyskusji nad 

kulturowym i społecznym wymiarem procesu przekładu na 2. konferencji doktorancko-

studenckiej pt. "Przekład jako akt komunikacji transkulturowej i praktyka społeczna", 

organizowanej przez Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu w ramach cyklu „Oblicza 

przekładu artystycznego”, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy. 

Główne zagadnienia tematyczne konferencji to: 

 kompetencja kulturowa tłumacza (bikulturowość tłumacza) 

 tłumacz jako kreator i uczestnik procesu komunikacji transkulturowej 

 tłumaczenie jako proces kulturotwórczy 

 przekład jako działanie i fakt społeczny 

 czynniki społeczne warunkujące proces przekładu 

 recepcja przekładu - aspekty pozajęzykowe 

 mechanizmy kształtujące lokalny i globalny rynek tłumaczeniowy 

 interdyscyplinarność w badaniach nad przekładem jako komunikacją transkulturową 

i/lub praktyką społeczną 

 

To tylko niektóre z możliwych tematów – mile widziany jest szeroki wachlarz poruszanych 

zagadnień, którypozwoli na uwzględnienie różnych podejść metodologicznych.Zapraszamy 

zatem do zgłaszania wystąpień poświęconych zarówno teoretycznej refleksji zagadnienia jak 



i empirycznej analizie przypadku, uwzględniających perspektywę historyczną badań bądź ich 

aktualny stan. 

 

Termin konferencji: 9-10 maja 2019 

Miejsce obrad: Biblioteka Novum UAM, al. Niepodległości 4, 61 874 Poznań 

Języki konferencji: niemiecki, polski, angielski 

Wykład plenarny wygłosi dr Radegundis Stolze 

 

Organizatorzy konferencji: 

prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld 

dr Karolina Kęsicka 

dr Małgorzata Korycińska-Wegner 

 

Zgłoszenia i opłata konferencyjna:  

Pisemne zgłoszenia (abstrakt w języku wystąpienia o obj. maks. 3000 znaków ze spacjami 

oraz biogram) należy przesłać do dnia 15 grudnia 2018 r. na adres e-mailowy dr 

Małgorzaty Korycińskiej-Wegner lub dr Karoliny Kęsickiej: 

dr Małgorzata Korycińska-Wegner: mwegner@amu.edu.pl 

dr Karolina Kęsicka: kesicka@amu.edu.pl. 

 

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo do dnia 15 stycznia 2019 r. 

Opłata za udział w konferencji wynosi 200 PLN i obejmuje poczęstunek w trakcie przerw 

kawowych, uroczystą kolację, materiały konferencyjne i koszt publikacji w tomie 

pokonferencyjnym pod warunkiem uzyskania pozytywnego zaopiniowania referatu 

przez recenzenta tomu. Opłata nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania.  

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. 

 

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy w języku niemieckim i polskim. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i czekamy na Państwa zgłoszenia. 


