
INTERNASIONALE VERTAALDAG 2015: DIE VERANDERENDE OMGEWING 

VAN VERTALING EN TOLKING  

Internasionale Vertaaldag (IVD) is in 1953 deur die Internasionale Federasie van 

Vertalers ingestel. Dit word elke jaar wêreldwyd op 30 September, die feesdag van 

Hiëronimus (die beskermheer van vertalers), gevier. Die dag bied geleentheid vir 

huldeblyke oor die werk van vertalers, terminoloë, tolke en taalpraktisyns in die 

algemeen wat daarna streef om die wêreld 'n effe kleiner plek te maak deur 

taalhindernisse te oorkom en 'n breër leserskring in staat te stel om grootse 

letterkunde te geniet.  Byeenkomste, seminare, werkwinkels, konferensies en 

simposia word wêreldwyd gehou met die doel om IVD te vier.  

Dié dag val saam met die feesdag van Hiëronimus, 'n Bybelkenner en priester wat 

die eerste persoon was wat die Bybel uit die oorspronklike Hebreeus in Latyn vertaal 

en vir 'n baie groter leserskring toeganklik gemaak het.  

Die Internasionale Federasie van Vertalers, waarvan Suid-Afrika 'n lid is, kies elke 

jaar 'n tema vir die feesvieringe, en vanjaar is dit "Die veranderende omgewing van 

vertaling en tolking".  

 

Vanjaar se tema kom op 'n tyd waarin die taallandskap in Suid-Afrika aansienlik 

verander het, nie net uit die oogpunt van vertaling nie maar ook ten opsigte van die 

wetgewende omgewing wat met taal verband hou.  Die "Use of Official Languages 

Act, 2012" (Wet No. 12 van 2012) (wet op gebruik van amptelike tale), bepaal dat 

elke nasionale departement, openbare onderneming en openbare entiteit 'n 

taalbeleid moet aanneem en 'n taaleenheid moet vestig om seker te maak dat die 

publiek toegang tot regeringsinligting in die taal van hul keuse verkry. Die 

verordening van hierdie wet op nasionale vlak gee verdere stukrag aan die 

verordening van taalwetgewing deur alle provinsies en munisipaliteite.    

 

Die goedkeuring van die "South African Language Practitioners' Council Act, 2014" 

(Wet No. 8 van 2014) (wet op die Suid-Afrikaanse Raad vir Taalpraktisyns), is nog 'n 

positiewe ontwikkeling in die taalomgewing. Hierdie wet reguleer aspekte van die 

taalberoep soos die akkreditering, opleiding en indiensneming van taalpraktisyns. 

Enersyds verseker dit dat die regering, die privaat sektor en die publiek wat van 

taalpraktisyns gebruik maak, 'n professionele diens ontvang, en andersyds beteken 

dit dat taalpraktisyns behoorlike opleiding ontvang, by indiensneming erkenning vir 

vaardighede kry en dat hul beroep beskerm word. 

 

'n Ander belangrike gebied van vordering is die indrukwekkende vernuwings in 

mensetaaltegnologie (MTT) wat vertaling op 'n baie hoër en 'n meer gesofistikeerde 

vlak geplaas het. Die Autshumato Geïntegreerde Vertaalomgewing is 'n voorbeeld 

hiervan.  Hierdie tegnologie wat deur die Departement van Kuns en Kultuur (DKK) 

gefinansier is, is ontwikkel om vertalers in hul werk te steun. Deur 

rekenaargegenereerde vertalings, woordelyste en vertaalgeheues aan vertalers te 



bied, vergemaklik dit vinnige, volgehoue werk van hoë gehalte.  Nóg 'n tegnologiese 

prestasie waarvan kennis geneem moet word, is die Terminologiebestuurstelsel 

(TMS) wat veral vir die DKK ontwikkel is om terminologiebestuur ooreenkomstig 

internasionaal aanvaarde standaarde en goeie praktyke te bevorder. 

 

In die lig van bogenoemde moes die werksaamhede van vertaling, en van 

taalpraktyk in die algemeen, eenvoudig ontwikkel.  Vertaling en taalpraktyk verbeter 

en reageer regmatig op die veranderende omgewing. 

 

Die DKK bied op 2 Oktober 2015 'n geleentheid waartydens huidige en vorige 

vertalers uit verskillende eras hulle waardevolle ervaring in hierdie eerbare beroep 

met mekaar kan deel. Vertalers, terminoloë, tolke en andere word genooi om saam 

fees te vier.   

 


