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Khi chất lượng của một bản dịch không đạt yêu cầu, nguyên nhân thường được chỉ ra là những khó khăn về 

ngôn ngữ, chứ ít khi là các nguyên nhân khác như ảnh hưởng của các thao tác phân tích và nhận biết thông tin 

chứa đựng trong ngôn bản gốc cũng như vai trò của những kiến thức nền. Tuy nhiên, ngay cả khi có trình độ 

ngôn ngữ cao, người ta vẫn có thể dịch sai. Nguyên nhân chính là việc phân tích và nhận biết thông tin chưa 

được thực hiện một cách đầy đủ. 

Với nhan đề "Phân tích và nhận biết thông tin trong dịch thuật", phần đầu của cuốn sách trình bày tổng quan 

những đường hướng mới trong nghiên cứu dịch thuật hiện nay, nhất là Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được 

các phiên dịch chuyên nghiệp Danica SELESKOVITCH và Marianne LEDERER đưa ra trên cơ sở kế thừa các 

lý thuyết dịch trước đó. Phần còn lại của cuốn sách sẽ trình bày về phân tích và nhận biết thông tin, một trong 

những bước quan trọng đầu tiên giúp cho người dịch làm chủ nội dung ngữ nghĩa của thông điệp cần chuyển 

tải.  

Chuyên khảo phân tích các yếu tố cho phép có thể dịch nghĩa mà không bị lệ thuộc vào câu chữ hay. Việc 

phân tích đã cho thấy dịch là một quá trình bao gồm hai giai đoạn : giai đoạn hiểu nghĩa ngôn bản, và giai 

đoạn diễn đạt lại ý nghĩa giao tiếp này trong ngôn ngữ dịch với những chuẩn mực diễn đạt trong ngôn ngữ 

dịch. Chương 2 đã phân tích các yếu tố cần thiết để giúp dịch giả hiểu được ý nghĩa giao tiếp của ngôn bản, 

nhấn mạnh vai trò của ngôn cảnh, ngữ cảnh và kiến thức nền hay còn gọi là tri thức bách khoa toàn thư - mà 

dịch giả đã tích lũy từ trước và trong quá trình tiếp cận với ngôn bản - trong phân tích và nhận biết thông tin. 

Chương cuối cùng của chuyên luận được dành cho việc trình bày một số nguyên tắc, yêu cầu của quá trình đào 

tạo biên-phiên dịch. 
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When a translated version fails to satisfy quality standards, normally linguistic difficulties are to blame rather 

than impacts of the translator’s analysis and identification of information in the original as well as the role of 

the translator’s background knowledge. Translators may produce incorrect translation despite their high level 

of linguistic knowledge. This is partly due to their inadequate analysis and identification of information. 

Under the title “Analysis and identification of information in translation”, the first part of the book presents an 

overview of new orientations in contemporary translation studies, focusing on theories of textual semantic 

translation proposed by professional translators Danica Seleskovitch and Marianne Lederer while subsequent 

sections discusses analysis and identification of information – one of the initial essential steps to help 

translators grasp the semantic content of the message to be conveyed. 

The book also analyses factors which facilitate semantic translation without relying on literal words. The 

analysis shows translation as a two-stage process: understanding the meanings of the text and reproduction of 

communicative meanings in the translated version according to standards in the target language. Chapter 2 of 

the book gives an account of the necessary factors which help translators to understand the communicative 

meanings of the text, focusing on the role of context, setting and background or encyclopedic knowledge 

accumulated by the translators over time and in their approach to the text, i.e. in analyzing and identifying 

information. The last chapter is dedicated to principles and requirements in the translator/interpreter training 

process. 
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