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Movie title translation strategies from English into Georgian 

Summary 

The present study aimed at investigating the naming approaches and techniques with special 

reference to movie title translation strategies from English into Georgian. In doing so a total 

number of fifty movie titles were chosen through simple random sampling and every collected 

sample was compared with its corresponding Georgian translation and further placed in its 

related category. The research was done according to the following approaches: ‘literal 

translation’, ‘adaptation’, and ‘providing a new title’. The findings pointed out that literal 

translation was the most frequently used naming approach in movie title translation strategies. 

The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of references and an 

appendix, providing a list of collected samples. 

The first chapter provides the definition, importance and function of title. The second 

chapter is concerned with the translation strategies that are used for movie title translation from 

the source language into the target language. The third chapter is an attempt of comparative 

analysis of some of original English movie titles and their Georgian versions. The conclusion 

summerises the results of the comparative analysis. The appendix contains all of the collected 

movie title examples found in different websites.  

  

საკვანძო სიტყვები: ფილმები, სათაურები, თარგმნა, მთარგმნელი, სამიზნე აუდიტორია, 

თეორიები, ფუნქციები, სტრატეგიები.   
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