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სამაგისტრო

ნაშრომის

მიზანია

კოდების

ცვლის

და

სესხების

შემთხვევების შესწავლა ქართველი პოლიტიკოსების მეტყველებაში.
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Abstract

The purpose of this paper is to study code-switching and borrowing in
Georgian political speech.
In order to explore the mentioned issue,qualitative research was conducted.
Three politicians were selected and their speech samples were analyzed based
on various video materials from the internet.
The results outlined twotrends: 1) Georgian politicians often make use of
code-switching/borrowing in order to claim dual membership. 2) the cases of
borrowing are more common when vis-à-vis with a reporter compared to
speeches in front of a wider audience. This could be explained by the
assumption that change toward in-group discource(which shows more codeswitching and borrowing patterns compared to out-group discourse)
automatically takes place during

communication process with a

representative from such an in-group.
This study encompasses two disciplines – sociolinguistics and political science.
Consequently, the results could be usefulfor both directions.
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