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Aprobat: aprilie 2017 (Traducere în limba română. Original în limba engleză aici) 
 

Principii de bază și proceduri pentru traducerea Bibliei 
 
Următoarea declarație privind „Principiile și procedurile de bază pentru traducerea Bibliei” este  
semnată de toate organizațiile membre ale Forumului Internațional al Agențiilor Biblice. Deși  
agențiile Forumului recunosc că, în funcție de situația particulară de traducere, aceste  
principii și proceduri sunt adesea aplicate în moduri diferite, această declarație servește drept  
set comun de principii și proceduri în baza cărora agențiile membre își desfășoară  
activitățile de traducere.  
 
În calitate de organizații membre ale Forumului Internațional al Agențiilor Biblice, afirmăm 
inspirația și autoritatea Sfintelor Scripturi și ne angajăm să atingem următoarele obiective.  

Privitor la principiile de traducere, ne străduim pe cât posibil: 

1. Să traducem Scripturile cu exactitate, fără pierderi, schimbări, distorsiuni sau adăugiri la  
înțelesul textului original. Acuratețea în traducerea Bibliei este comunicarea fidelă, cât mai exact 
posibil, a acelui înțeles, determinat în conformitate cu principiile sănătoase ale exegezei.  
 
2. Să comunicăm nu numai conținutul informațional, ci și sentimentele și atitudinile din  
textul original. Savoarea și impactul originalului ar trebui să fie reexprimate în forme care să fie 
conforme cu utilizarea normală în limba receptorului.  
 
3. Să păstrăm varietatea originalului. Formele literare utilizate în textul original, cum ar fi poezia, 
profeția, narațiunea și îndemnul, ar trebui să fie reprezentate prin forme corespunzătoare cu 
funcții comunicative similare în limba receptorului. Impactul, interesul și valoarea tehnicii de 
memorare a originalului ar trebui să fie păstrate în cea mai mare măsură posibilă.  
 
4. Reprezentarea fidelă a contextului istoric și cultural original. Faptele și evenimentele istorice  
ar trebui să fie exprimate fără distorsiuni. Din cauza diferențelor de situație și de cultură, în 
unele pasaje, este posibil ca publicul receptor să aibă nevoie de acces la informații de fond 
suplimentare în scopul de a înțelege în mod adecvat mesajul pe care autorul original a urmărit 
să-l comunice publicului original.  
 



5. Să depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că nu se va face referire la niciun 
fel de comentarii politice, ideologice, sociale, culturale sau teologice care să denatureze 
traducerea. 
 
6. Să recunoaștem faptul că este adesea necesar să restructurăm forma unui text pentru a 
obține acuratețe și o înțelegere maximă. Deoarece categoriile gramaticale și structurile 
sintactice adesea nu corespund între diferite limbi, este adesea imposibil sau înșelător să  
menții aceleiași forme ca în textul sursă. Modificările de formă vor fi, de asemenea, adesea 
necesare pentru traducerea limbajului figurat. O traducere va folosi cât mai mulți sau cât mai 
puțini termeni, după cum sunt necesari pentru a comunica sensul original cât mai exact posibil.  
 
7. Să folosim textele Scripturii în limba originală ca bază pentru traducere, recunoscând că 
acestea sunt întotdeauna autoritatea principală. Cu toate acestea, traducerile biblice fiabile în 
alte limbi pot fi folosite ca texte sursă intermediare.  
 

Privitor la procedurile de traducere: 

8. Să determinăm, după o cercetare lingvistică și sociolingvistică atentă, grupul țintă specific  
pentru traducere și tipul de traducere adecvat pentru acest grup. Să recunoaștem că pot fi 
valabile diferite tipuri de traducere într-o anumită limbă, în funcție de situația locală, incluzând, 
de exemplu, atât traducerile mai formale, cât și traducerile în limbaj comun.  
 
9. Să recunoaștem faptul că transferul în limba receptorului ar trebui să fie realizat de către 
persoane instruite și competente care traduc în limba lor maternă. În cazul în care acest lucru 
nu este posibil, vorbitorii de limbă maternă ar trebui să fie implicați cât de mult posibil în 
procesul de traducere. 
  
10. Acordăm o mare prioritate pentru formarea vorbitorilor de limbă maternă a limbii receptoare 
în principiile și practicile de traducere și la furnizarea unui sprijin profesional adecvat.  
 
11. Să testăm traducerea cât mai mult posibil în comunitatea receptoare pentru a ne asigura că 
aceasta comunică cu acuratețe, claritate și naturalețe, ținând cont de sensibilitățile și experiența 
publicului receptor.  
 
12. Să evaluăm traducerea în lumina răspunsurilor primite prin revizuirea unui consultant 
calificat, pentru a îmbunătăți calitatea și caracterul adecvat al produsului final. 
 
13. Să alegem formatul pentru traducere care este cel mai adecvat pentru grupul țintă specific, 
fie că este vorba despre audio, vizual, electronic, tipărit sau o combinație a acestora. Acest 
lucru poate implica efectuarea unor ajustări de formă care să fie adecvate mediului și 
contextului cultural, asigurându-ne în același timp că mesajul tradus rămâne fidel mesajului 
original.  
 



14. Să încurajăm revizuirea periodică a traducerilor pentru a stabili când este necesară o 
revizuire sau o nouă traducere.  
 

Privitor la parteneriat și cooperare: 

15. Să organizăm proiectele de traducere într-un mod care să promoveze și să faciliteze 
participarea activă a comunității creștine și a comunității mai largi, în funcție de circumstanțele 
locale. În cazul în care există biserici, vom încuraja aceste biserici să se implice în traducere și 
să poarte cât mai multă responsabilitate pentru proiectul de traducere, în măsura posibilităților.  
 
16. Să ne asociem și să cooperăm cu alte persoane care sunt dedicate în atingerea acelorași 
obiective. 
 
 
Privitor la standardele și cele mai bune practici de traducere a Bibliei în limbile 
semnelor: 
 

17. Cerințe minime și cele mai bune metode: Persoana care înregistrează pasajul în limba 
semnelor trebuie să fie surdă.1 
 
18. Cerințe minime și cele mai bune metode: Atât persoana care înregistrează în semne cât și 
stilul de traducere trebuie să fie aprobate de către comunitate. 

 
Acest lucru confirmă faptul că comunitatea va urmări persoana care înregistrează în 
semne și se va implica în stilul de traducere, împiedicând astfel realizarea unui produs 
pe care comunitatea nu îl va folosi. 

 
 

19. Cerințe minime: Persoana care înregistrează în semne o face în mod natural.  
Cele mai bune metode: Cel care înregistrează în semne este un surd nativ care comunică 
în limba lui maternă. A comunica în semne în mod natural este o cerință minimă pentru o 
traducere în limba semnelor și recunoaștem că persoanele surde care înregistrează în 
semne tind să fie cei mai fluenți dintre cei care înregistrează în semne. A fi surd nu implică 
întotdeauna faptul că persoana provine dintr-un context în care se folosește limba 
semnelor și, prin urmare, nu ar fi un comunicator nativ.  
 
Prin aceasta se asigură că cel care privește va înțelege conținutul. 

 

20. Cerințe minime: Echipa de traducere trebuie să fie formată din cel puțin două persoane și cel 
puțin 50% din echipă trebuie să fie întotdeauna surzi. 

 
1 Persoana care înregistrează pasajul în limba semnelor trebuie să fie surdă, deoarece traducerea 
în limba semnelor este destinată comunității de surzi. A avea o persoană surdă pentru înregistrare 
asigură cele mai naturale semne și formă de comunicare. Comunitățile de surzi sunt mai 
predispuse să folosească traducerile naturale (pe înțelesul tuturor). 



Cea mai bună metodă: Echipa trebuie să aibă cel puțin 3 persoane și cel puțin 66% din 
echipă trebuie să fie surzi. Echipele noi de traducere pot fi mici la început. Cu toate 
acestea, întotdeauna  majoritatea echipei trebuie să fie formată din surzi. 
 
Acest lucru asigură implicarea continuă a comunității în proiectul de traducere și 
protejează integritatea proiectului în văzul comunității de surzi. Atât persoanele care aud 
cât și copiii adulților surzi (CODA - Children of Deaf Adults) pot face parte din echipa de 
traducere, dar niciodată nu sunt cei care înregistrează pasajul în semne în fața camerei. 

 

21. Cerințe minime: Un consultant autorizat în traduceri trebuie să verifice și să aprobe 
traducerea, de asemenea să o verifice în conformitate cu standardele organizației lor. 

Cea mai bună metodă: Un consultant autorizat în traduceri trebuie să facă o verificare 
integrală a textului tradus, nu o verificare parțială. Consultantul trebuie să comunice fluent 
într-o limbă a semnelor majoră. Consultanții în traduceri sunt responsabili de verificarea 
aspectului de acuratețe al traducerii. În funcție de competențele consultantului, acesta 
poate oferi, de asemenea, sugestii de tip video sau lingvistice. 
 
Această cerință asigură acuratețea traducerii și precizia acesteia față de textul original.  
A dispune de fluență în limba semnelor garantează consultanților înțelegerea naturii 
proiectelor de care se ocupă. 

 

22. Cerințe minime și cele mai bune metode: Consultantul în traduceri trebuie să fie afiliat la una 
dintre agențiile membre ale Forumului Internațional al Agențiilor Biblice (FOBAI) sau să fie atestat 
de Grupul de Dezvoltare pentru Surzi.  
 

Acest lucru are rolul de a garanta că un consultant de traducere a îndeplinit standardele 
minime pentru a fi consultant. 

 
23. Cerință minimă: Traducerea trebuie să treacă printr-un proces de verificare în comunitate.  

Cea mai bună metodă: Procesul de verificare în comunitate trebuie să utilizeze un format 
care să asigure prezența a cel puțin 3 persoane în timpul verificării. Această verificare ar 
trebui să includă membri ai comunității de surzi care sunt creștini dar și necreștini. Întreaga 
traducere ar trebui să treacă prin acest proces.  
 
Verificarea de către comunitate îi ajută pe traducători să verifice dacă traducerea este: 
Clară, Exactă, Naturală și Acceptată de către comunitate.  

 

24. Cerințe minime și cele mai bune metode: Proiectele de traducere în limbile semnelor care 
utilizează o formă scrisă a unei limbi a semnelor ar trebui să respecte cerințele minime și cele 
mai bune practici pentru traducerea scrisă. 
 

Grupul de Dezvoltare pentru Surzi remarcă faptul că, în prezent, marea majoritate a 
traducerilor în limbile semnelor utilizează materiale video. Există doar câteva traduceri 
care publică textul folosind o formă scrisă a unei limbi a semnelor, dar niciuna dintre 
acestea nu este asociată cu o agenție membră a Forumului Internațional al Agențiilor 



Biblice (FOBAI). Grupul de Dezvoltare pentru Surzi nu se pronunță cu privire la valoarea 
unei traduceri care utilizează o formă scrisă a unei limbi a semnelor. Decizia privind modul 
de prezentare al traducerii este una care revine comunității locale. 

 
25. Cerințe minime: Toate fotografiile, hărțile și alte elemente vizuale incluse în traducere trebuie 
să fie verificate de către un consultant în traduceri. 

Cea mai bună metodă: Toate fotografiile, hărțile și alte elemente vizuale incluse în 
materialul de traducere trebuie să fie verificate de către un consultant în traduceri.  
 
Aceasta este pentru a preveni comunicarea unui mesaj contradictoriu sau imprecis către 
cei care privesc.  

26. Cerințe minime: Toate traducerile trebuie să folosească metode adecvate de exegeză biblică, 
astfel încât traducerea în limba semnelor rezultată să reflecte cu exactitate sensul textului original. 

Cea mai bună metodă: Toate traducerile trebuie să utilizeze metode adecvate de exegeză 
biblică, astfel încât traducerea în limba semnelor rezultată să reflecte cu exactitate sensul 
textului original, iar echipa trebuie să includă pe cineva care poate explica textul biblic (fie 
că este vorba de un facilitator, interpret sau consilier exegetic). Această persoană poate 
fi una care aude, sau una surdă. 
 
Scopul oricărui proiect de traducere ar trebui să fie acela de a avea o reprezentare precisă 
și corectă a textului original, astfel încât Surzii să poată înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. 
Având pe cineva în echipă care poate înțelege traducerile în limba vorbită va ajuta echipa 
atunci când vor folosi un text în limba vorbită ca text sursă. Pe măsură ce textele sursă în 
limba semnelor devin disponibile, echipa de traducere va avea în continuare nevoie de o 
persoană care să poată înțelege traducerea în limba semnelor care este folosită ca text 
sursă. 

27. Cerințe minime și cele mai bune metode: Echipa de traducere trebuie să beneficieze de o 
pregătire minimă în domeniul lingvisticii limbii semnelor, al exegezei biblice și al principiilor de 
traducere. 

 
Mulți surzi nu înțeleg cum funcționează limba lor. De asemenea, ei pot crede că limba lor 
nu este suficient de bună. Așadar, pregătirea lingvistică îi ajută să înțeleagă cum 
funcționează limba lor și de ce este valoroasă. Acest lucru îi va ajuta să facă traducerea 
mai clară, mai naturală și acceptată. Exegeza biblică și principiile de traducere îi vor ajuta 
să îmbunătățească corectitudinea traducerii lor. 

28. Cerințe minime: traducerea trebuie să implice comunitatea în procesul de traducere cât mai 
mult posibil. 

Cea mai bună metodă: Înainte de a începe o traducere, echipa trebuie să formeze un 
comitet de traducere compus din membri ai comunității, conducerea bisericii etc. 
Acest comitet poate sprijini verificările și distribuirea în cadrul comunității. Fără implicarea 
comunității este posibil sau chiar probabil ca aspectul folosirii Scripturii în cadrul proiectului 
să eșueze. 



 

29. Cerințe minime și cele mai bune metode: Limba semnelor folosită trebuie să fie cea utilizată 
de comunitate, de obicei varianta cea mai comună sau cea mai acceptată. 
 

Cu excepția cazului în care factorii sociolingvistici o impun, echipa de traducere trebuie 
să evite utilizarea unei variante care este prea elevată sau prea rurală. Echipa de 
traducere ar trebui să utilizeze varianta cea mai comună sau varianta cea mai acceptată, 
astfel încât majoritatea oamenilor să înțeleagă traducerea. 

 
 
 

Cele mai bune metode suplimentare (limba semnelor) 

- Traducerile ar trebui să folosească elemente vizuale, cum ar fi hărți, fotografii și ilustrații care 
să-l ajute pe cel care privește să înțeleagă mai bine pasajul. Atunci când folosiți aceste elemente 
vizuale ar trebui să existe o persoană care să explice materialul vizual într-un anume fel. Adesea, 
surzii nu au acces la resurse suplimentare de materiale care descriu geografia, istoria sau cultura 
Bibliei. Așadar, includerea acestor elemente în traducere sau în diverse prezentări va ajuta 
privitorul surd să înțeleagă mai bine pasajul. 

- Echipa de traducători ar trebui să continue să beneficieze de instruire în ceea ce privește 
programele de calculator care îi vor ajuta în cadrul proiectului sau ca și competențe informatice 
generale. Calculatoarele ușurează sarcina, dar numai dacă știm cum să le folosim. A beneficia 
de cursuri suplimentare va ușura munca echipei. 

- Traducerea ar trebui să utilizeze o rezoluție video de minimum 720p. Standardele tehnologice 
se schimbă mereu. Este cel mai bine dacă echipa are posibilitatea să continue să îmbunătățească 
tehnologia pe care o utilizează.  

- O echipă de traducere este compusă, de obicei, din 1 - 3 persoane care înregistrează în semne, 
un videograf/redactor, un exeget și un lider/facilitator. Echipa poate include, de asemenea, un 
artist, un interpret, o persoană care face traducerea inversă și cineva care poate ajuta cu 
programele video. 
 
------------------ 

 
A se vedea, de asemenea, declarația separată a Forumului Internațional al Agențiilor Biblice 
despre „Calificări pentru consultanții în traduceri”, care prezintă standardele pentru consultanții 
în traducere care sunt recunoscute de toate agențiile membre, punând o bază pentru partajarea 
consultanților în traducere.  
 
Declarație originală aprobată: 21 aprilie 1999  
Declarație revizuită aprobată: octombrie 2006 
Declarație revizuită aprobată: aprilie 2017  
 


