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Το Σπίτι τησ Μετάφραςησ ςτη Ρώμη 

της Simona Cives
1
 

s.cives@bibliotechediroma.it 

Τίτλοσ πρωτοτφπου:  Una casa delle traduzioni a Roma, AIB Notizie, V. 23 (2011), No. 4, pp. 

14-15 (http://www.aib.it/aib/editoria/n23/0409.htm3)  

 

τισ 23 του περαςμζνου Ιουνίου εγκαινιάςτθκε από τον Οργανιςμό Βιβλιοκθκϊν του Διμου 

τθσ Ρϊμθσ το πίτι τθσ Μετάφραςθσ. Η νζα δομι δθμιουργικθκε με ςκοπό να αναδείξει, 

και ςτθν Ιταλία, το ζργο του μεταφραςτι, παρζχοντασ ζνα χϊρο ζρευνασ και ςυνάντθςθσ ςε 

μεταφραςτζσ από κάκε χϊρα, κακϊσ και ζνα κζντρο τεκμθρίωςθσ και εξειδικευμζνθσ 

πλθροφόρθςθσ. 

 

Η νζα δομι βρίςκεται ςτθν Via degli Avignonesi 32, κοντά ςτθν Piazza Barberini, μζςα ςτο 

ιςτορικό κζντρο. Σο πίτι τθσ Μετάφραςθσ απευκφνεται ςε μεταφραςτζσ, ςυγγραφείσ, 

κεωρθτικοφσ τθσ μετάφραςθσ, ακαδθμαϊκοφσ, γλωςςολόγουσ και επαγγελματίεσ του 

κλάδου του βιβλίου. Αποτελείται από δφο μζρθ: μια εξειδικευμζνθ βιβλιοκικθ για τθ 

μετάφραςθ και ζναν ξενϊνα για τθν υποδοχι μεταφραςτϊν από το εξωτερικό, οι οποίοι να 

ζχουν μια εκδοτικι ςφμβαςθ για τθ μετάφραςθ ενόσ ιταλικοφ κειμζνου ςτθ γλϊςςα τουσ. 

 

Η ιδζα του πιτιοφ τθσ Μετάφραςθσ γεννικθκε το 2003, όταν θ χιρα του γιατροφ και 

ποιθτι Armando Patti αποφάςιςε να δωρίςει δφο παρακείμενα διαμερίςματα ςτον 

Οργανιςμό Βιβλιοκθκϊν για τθ δθμιουργία ενόσ κζντρου μετάφραςθσ εισ μνιμθ του 

ςυηφγου τθσ. Σο πρόγραμμα, που αναπτφχκθκε από τον τότε Πρόεδρο Ιggino Poggiali και 

από το Διευκυντι Maurizio Caminito, είναι εμπνευςμζνο από τθν προθγοφμενθ εμπειρία 

ευρωπαϊκϊν Κολεγίων ι πιτιϊν Μετάφραςθσ (μζχρι ςιμερα ςυνολικά 13) που προάγουν 

τθν τελειοποίθςθ των λογοτεχνικϊν μεταφραςτϊν και τθν ποιότθτα των μεταφραςμζνων 

ζργων, παρζχοντασ καταλφματα και πόρουσ. Αυτά τα «πίτια» ζδωςαν πνοι ςτο δίκτυο 

RECIT (Réseau Européen des Centres Internationaux de Traducteurs littéraires, 

http://www.re-cit.eu/), ζνα ευρωπαϊκό δίκτυο κζντρων λογοτεχνικισ μετάφραςθσ που 

προςφζρουν κατοικία ςτουσ μεταφραςτζσ δθμιουργϊντασ ευκαιρίεσ ςυνάντθςθσ μεταξφ 

μεταφραςτϊν, ςυγγραφζων και επαγγελματιϊν γενικότερα του εκδοτικοφ κλάδου. τόχοσ 

τουσ είναι να προςφζρουν ςτουσ μεταφραςτζσ ζνα χϊρο και τα εργαλεία για να 
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αφοςιωκοφν ςτθ εργαςία τουσ και να μπορζςουν να εντρυφιςουν ςτον πολιτιςμό και τθ 

γλϊςςα του κειμζνου που πρόκειται να μεταφράςουν. Από τθν παρατιρθςθ αυτϊν των 

μοντζλων προζκυψε το πίτι τθσ Μετάφραςθσ τθσ Ρϊμθσ το οποίο, παρζχοντασ κατοικία 

και χϊρο εργαςίασ ςτουσ Ιταλοφσ και ξζνουσ μεταφραςτζσ, κα προωκιςει τθ διάδοςθ τθσ 

ιταλικισ λογοτεχνίασ ςτο εξωτερικό ςυμβάλλοντασ ταυτόχρονα ςτθν αναγνϊριςθ του ζργου 

του μεταφραςτι. 

 

Σο ζργο ξεκίνθςε ουςιαςτικά το 2008, ζτοσ κατά το οποίο ο Οργανιςμόσ απζκτθςε οριςτικά 

τα δφο ακίνθτα, και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 23 Ιουνίου με τα εγκαίνια του πιτιοφ. Δεν 

επρόκειτο μόνο για τθ ςφςταςθ μίασ εξειδικευμζνθσ βιβλιοκικθσ και ενόσ ξενϊνα, αλλά για 

τθ δθμιουργία μιασ ιςχυρισ κοινότθτασ ειδικϊν γφρω από το ζργο που κα μποροφςαν να 

ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των πολλϊν δραςτθριοτιτων που διεξάγονται ιδθ από το 2008, 

πριν ακόμα από τθν υλοποίθςθ τθσ νζασ δομισ. Ζχει γίνει θ παρουςίαςθ ςε Βιβλιοκικεσ 

του ςυςτιματοσ τθσ Ρϊμθσ πολλϊν νζων εκδόςεων, όπωσ των αναλζκτων “Il mestiere di 

riflettere. Gli autori invisibili” τθσ Ilide Carmignani και “Tradurre” τθσ Susanna Basso. Ζχουν 

οργανωκεί, από κοινοφ με μεταφραςτζσ και ενϊςεισ όπωσ θ Biblit, το δίκτυο των 

μεταφραςτϊν εκδόςεων (http://www.biblit.it), το Σμιμα Μεταφραςτϊν τθσ Εκνικισ 

Ζνωςθσ υγγραφζων (http://www.traduttorisns.it), κφκλοι  ςυναντιςεων όπωσ “Scriverne di 

tutti i colori” (για τθ μετάφραςθ αςτυνομικισ, νουαρ, ροη και φανταςτικισ λογοτεχνίασ), 

«Ημζρεσ προςανατολιςμοφ για το επάγγελμα του λογοτεχνικοφ μεταφραςτι», ςεμινάρια 

με κζμα «Σα πνευματικά δικαιϊματα του μεταφραςτι» και ςυηθτιςεισ για διάφορα 

κζματα, όπωσ για το επάγγελμα και τισ διαφορετικζσ δεξιότθτεσ του μεταφραςτι, του 

διερμθνζα, του ντουμπλζρ, του γλωςςικοφ μεςολαβθτι, κακϊσ και για τθ μετάφραςθ των 

λιγότερο διαδεδομζνων γλωςςϊν, τθσ γλϊςςασ τθσ νεολαίασ και του κινθματογράφου. 

Παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ κα διεξαχκοφν ςε μόνιμθ βάςθ ςτθ νζα ζδρα τθσ via degli 

Avignonesi, με ςκοπό αφενόσ να αναπτυχκοφν δραςτθριότθτεσ εμβάκυνςθσ του 

επαγγζλματοσ, ιδίωσ μζςα από τθν οργάνωςθ εργαςτθρίων και αφετζρου να 

πραγματοποιθκοφν ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ για τα ςχολεία και πλθροφόρθςθσ και 

προϊκθςθσ τθσ ανάγνωςθσ για τουσ χριςτεσ εν γζνει. 

 

H θμζρα των εγκαινίων είχε μεγάλθ προςζλευςθ κοινοφ και γνϊριςε κετικι ανταπόκριςθ 

από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. Η προςδοκία από τθν κοινότθτα των μεταφραςτϊν, των 

χρθςτϊν των βιβλιοκθκϊν τθσ Ρϊμθσ και των ςχολείων με τα οποία ςυνεργάηεται ςτακερά 

θ Οργάνωςθ ιταν μεγάλθ. Μετά τισ ομιλίεσ των αρχϊν τθσ πόλθσ και ςυγκεκριμζνα του 
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Francesco Antonelli, Πρoζδρου των Βιβλιοκθκϊν τθσ Ρϊμθσ και τθσ Διευκφντριασ Silvana 

Sari, θ θμζρα ςυνεχίςτθκε με τθ ςυμμετοχι των ενϊςεων και εκδοτϊν που ςτιριξαν το ζργο 

και ολοκλθρϊκθκε με αναγνϊςεισ και κεάματα. Σθν επόμενθ μζρα  ζλαβε χϊρα θ διάλεξθ 

με κζμα «Ο μεταφραςτισ και ο εκδοτικόσ κόςμοσ» του Lorenzo Enriques από τον εκδοτικό 

οίκο Zanichelli, το μάκθμα «Μεταφράηοντασ Το Μαγικό Βουνό του Σόμασ Μαν» τθσ Renata 

Colorni, μεταφράςτριασ και διευκφντριασ εκδόςεων τθσ ςειράσ “Meridiani” Mondadori, 

κακϊσ και δφο εργαςτιρια μετάφραςθσ για το πιο εξειδικευμζνο κοινό, το πρϊτο τθσ Ilide 

Carmignani, το δεφτερο του Daniele Petruccioli και τθσ Andreina Lombardi Bom. 

 

To πίτι τθσ Μετάφραςθσ, με επιφάνεια 200 τ.μ περίπου, προςφζρει δφο αίκουςεσ 

ανάγνωςθσ με 6 κζςεισ υπολογιςτϊν και μια οκόνθ για δραςτθριότθτεσ εργαςτθρίου και 

προβολζσ. Παρζχει ςτουσ μεταφραςτζσ και ξζνουσ ςυγγραφείσ ζναν ξενϊνα με δφο 

υπνοδωμάτια, κουηίνα και ζνα μικρό κοινόχρθςτο χϊρο και προςφζρει ςε όλουσ μια 

εξειδικευμζνθ βιβλιοκικθ ςχετικι με τθ μετάφραςθ. Η Βιβλιοκικθ “Armando Patti” του 

πιτιοφ τθσ Μετάφραςθσ που οργανϊνει και διαχειρίηεται ο Οργανιςμόσ Βιβλιοκθκϊν του 

Διμου τθσ Ρϊμθσ (SBN RMB), διακζτει κείμενα αναφοράσ και μετραφραςιολογίασ, τα 

οποία ζχουν περιζλκει ςτθν κατοχι τθσ μζςω δωρεϊν ι αγορϊν. Ο θλεκτρονικόσ κατάλογοσ 

είναι αναρτθμζνοσ ςτθ διεφκυνςθ: http://opac.bibliotechediroma.it (επιλζξτε Casa delle 

Traduzioni). Όπωσ και τα άλλα πίτια που ανικουν ςτον Οργανιςμό, το πίτι τθσ 

Μετάφραςθσ με τθ κεματικι βιβλιοκικθ του απευκφνεται ςε ζνα εξειδικευμζνο κοινό 

μελετθτϊν και επαγγελματιϊν του κόςμου των εκδόςεων, προςφζροντασ μια ςυγκεκριμζνθ 

βιβλιογραφικι ςυλλογι και διακζτοντασ, εν μζρει, ζργα μόνο για ανάγνωςθ. Είναι επίςθσ 

πλιρωσ ενταγμζνθ ςτο δίκτυο Βιβλιοκθκϊν τθσ Ρϊμθσ, προςφζροντασ όλεσ τισ υπθρεςίεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του διαδανειςμοφ. Σο πίτι διακζτει επίςθσ το Αρχείο “Elsa 

Morante”, μια ςυλλογι μεταφραςμζνων ζργων τθσ ςυγγραφζωσ από τθ Ρϊμθ ςε δωρεά 

του Carlo Cecchi,  βιβλία των εκδοτικϊν οίκων Voland (www.voland.it) και Europa Editions 

(http:// www.europaeditions.com), που αποφάςιςαν να «υιοκετιςουν» τθ νζα βιβλιοκικθ 

δωρίηοντασ βιβλία τουσ και τζλοσ, μια μόνιμθ ζκκεςθ με φωτογραφίεσ Iταλϊν ςυγγραφζων 

του φωτογράφου Rino Bianchi. 

 

Με το πίτι των Μεταφράςεων τθσ Ρϊμθσ ςυςτάκθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Ιταλία ζνα 

κζντρο διαχειριηόμενο από ζνα δθμόςιο οργανιςμό με ςκοπό να παρζχει ζνα χϊρο 

εργαςίασ ςε όλουσ τουσ μεταφραςτζσ και να ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ μίασ κατθγορίασ 

επαγγελματιϊν που δεν απολαμβάνει ακόμα ςτθν Ιταλία τθ ςωςτι αναγνϊριςθ. Ζνα νζο 
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πίτι ςτο ςφςτθμα Βιβλιοκθκϊν τθσ Ρϊμθσ που, αν και μικρό ακόμα ςε μζγεκοσ και 

βιβλιογραφικι κλθρονομιά, παρουςιάηεται ωσ ζνα κζντρο διεκνοφσ εμβζλειασ, το οποίο 

ευριςκόμενο εντόσ του ιςτορικοφ κζντρου ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ του ιδίου. Ζνα ζργο 

που κατζςτθ δυνατό, χάρθ ςτθ βοφλθςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Οργανιςμοφ 

Βιβλιοκθκϊν και τον ενκουςιαςμό και τθ δζςμευςθ του Διευκυντι και των 

βιβλιοκθκονόμων που ςυνεργάςτθκαν για τθν επίτευξι του. 

 

 

 

 


