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  Думати, що ви можете бути  
 перекладачем лише тому, що ви                                                                                                              
 знаєте дві мови, – це все одно, що 
 вважати, що ви можете грати на 
 фортепіано лише тому, що маєте 
 дві руки.                                                                                                                                                                   

       /Пітер Трент/ 
 
Переклад як посередництво між мовами і культурами став 
невід’ємною частиною сьогодення і посів чинне місце в соціальній, 
культурній та науковій сферах життя. 
Перекладач повинен вільно володіти принаймні двома мовами, бути 
високоосвіченою людиною з широкими та різнобічними знаннями. 
Крім того, перекладач повинен  добре розбиратися в предметі 
перекладу. Якщо йдеться про перекладача суспільно-політичного 
тексту, то він повинен бути в курсі міжнародних подій, знати політичну 
систему, економіку, географію, адміністративний устрій країни тощо. 
Перекладач повинен вивчати культуру, історію, літературу інших 
народів, а особливо тієї країни, з мови якого він перекладає. Він 
повинен знати побут і звичаї цього народу. 
Переклад – це складний вид міжмовної комунікації через 
посередника-перекладача. Це один з найважчих видів інтелектуальної 
діяльності людини. Він передбачає не тільки і не стільки механічне 
передання слів та інших мовних одиниць, скільки передання ідей, 
уявлень і відношень, характерних для людей однієї нації, які можуть 
бути абсолютно незрозумілими представникам інших 
національностей. 
 

«Переклад – це завжди сплав двох культур, двох мовних традицій, 
двох літературних основ, і в цьому його неповторна привабливість» 

/Р. П. Зоривчак/ 
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