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Summary 

 

The paper deals with the analysis of collocations and strategies employed for their 

translation. It identifies basic lexical, semantic and structutal characteristcs of collocations 

and following the analysis of translation strategies, attempts to determine their effectiveness 

in terms of maintaining equivalence at above word level. It provides an overview of free and 

fixed collocations making emphasis on the translation of the free word-combinations.  

Equivalence at above word level has been the subject matter of many translation 

scholars. However, most of the studies make more focus on fixed collocations considering 

that free collocations are easier to translate by using a word-by-word method. The research 

has shown however that this kind of word combinations are almost equally challenging and 

require a careful approach. Differences between languages and cultures in many cases 

require significant transformations when rendering these language units from the source 

language into the target language. 

The study is based on comparative analysis of the collocations found in Dubliners, 

collection of short stories by James Joyce and their Georgian translation. Whyle comparing 

the samples collected from the stories, the theory of equivalence and the strategies of 

transformation at above word level as proposed by the translation scholar Mona Baker were 

employed.  
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