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5-7 czerwca 2019 roku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Minus, Poznań
Szanowni Państwo,
byłybyśmy zaszczycone, gdyby zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie
do rozmowy o sprawstwie w procederze przekładu literackiego.
Czynnik ludzki najczęściej wiązany jest z nieadekwatnym działaniem
człowieka, które skutkuje błędem. Takie ujęcie dobrze się wpasowuje
w opisywany przez Susan Bassnett i André Lefevere’a hieronimiański model
przekładu, obowiązujący w kulturze zachodniej przez stulecia, bardzo
opresyjny, składający na tłumacza winę za wszystkie nieprzystawalności
tłumaczenia względem oryginału.
Nas jednak w tytułowym „czynniku” interesuje przede wszystkim „czyn”,
a więc działanie; chętnie uwolniłybyśmy go od nieneutralnych konotacji.
Na trzy czerwcowe dni (5-7 czerwca 2019 roku) przy wsparciu Centrum
Badań
Przekładoznawczych
przy
Uniwersytecie
Jagiellońskim
zaplanowałyśmy w poznańskim Collegium Minus międzynarodową
konferencję poświęconą tej właśnie tematyce, ujmowanej możliwie szeroko
i rozpinającej rzecz między dawnymi a nowymi laty. Organizatorem
konferencji jest Humanistyczne Konsorcjum Naukowe, łączące Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydział Polonistyki UJ.
W centrum naszych rozważań znajdą się zapewne przede wszystkim
tłumaczki i tłumacze, z biegiem czasu coraz mniej niewidzialni, a jednak
wciąż niewystarczająco dostrzegani. Wkrótce minie dziesięć lat, odkąd
Andrew Chesterman proklamował powstanie Translator Studies – „badań
tłumaczoznawczych” (2009), a o rację bytu dla subdyscypliny, jaką jest
poetyka tłumacza, apelował już w 1968 roku Edward Balcerzan.
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Chciałybyśmy więc rozmawiać z Państwem o tłumaczkach i tłumaczach
zarówno epok dawnych, jak i doby obecnej (interesują nas szczególnie case
studies zmierzające w stronę zarysu historii polskiej literatury tłumaczonej),
lecz także o innych aktantach, których działanie nie pozostaje bez wpływu
na tłumaczenie, rozumiane i jako proces, i jako produkt: o jego inicjatorach,
zleceniodawcach, redaktorach, korektorach i wydawcach, jak również o coraz
doskonalszych programach tłumaczeniowych, coraz bardziej gotowych
zastąpić człowieka, oraz o miejscu tłumaczki/tłumacza we współczesnej
humanistyce (również cyfrowej). Oczywiście nie ograniczamy się wyłącznie
do tej tematyki, licząc na inspirujące propozycje z Państwa strony.
Językami konferencji będą polski i angielski. Wystąpienia referatowe
nie powinny przekroczyć dwudziestu minut.
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, z której planujemy
m.in. dofinansować publikację pokonferencyjnych tekstów pozytywnie
zaopiniowanych przez recenzentów. Służymy pomocą przy rezerwowaniu
noclegów.
Tematy Państwa wystąpień wraz z abstraktami prosimy zgłaszać
do
10
marca
2019
r.
na
nasz
oficjalny
adres
mailowy:
humanfactorintranslation@gmail.com.
Abstrakty
przyjętych
referatów
zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
Będziemy bardzo rade, mogąc Państwa gościć w Poznaniu.
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