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Summary 

Translation of Culture-specific Concepts 

(based on comparative analysis of E. Hemingway’s Farewell to Arms and its Georgian 

translation) 

The thesis deals with the problems associated with the translation of culture-specific 

concepts from English into Georgian. The goal of the paper is to analise various typologies of 

culture-specific concepts and identify some of the most effective strategies for their 

translation based on the comparative analysis of Hemingway’s Farewell to Arms. The novel 

selected for the study of the issues addressed in the paper contains a multitude of cultural 

elements which makes it especially interesting for the purposes of this research.  

The topic of the thesis has become a subject of interest of vairous scholars due to the 

growing importance of intercultural communication and the relevance of literary texts 

containing culture-specific concepts.  

The research methodology implied the use of comparative analysis of culture words 

provided in Hemingway’s noveland their Georgian equivalents given in the translaiton of the 

novel. Translation strategies, such as domestication and foreignizing, have been applied. 

The paper containsan introduction, three chapters,conclusions, a list of reference and 

an appendixproviding examples analysed.  

Key words: culture-specific concepts, transtalion, domesticating, foreignizing, 

equivalence, translation strategies. 
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