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Newspaper Political Interview as a Socio-Cultural Phenomenon
And Its Linguopragmatic Peculiarities
Summary
The work is devoted to the study of a newspaper political interview aiming to reveal
and generalize those intra- and extralinguistic peculiarities, the set of which not only determines its sing status, but makes its genre-stylistic typicality as well. The interview is chosen
for analysis for two reasons: 1) modern stage of civilization shows a progressive interest of
society towards politics. Consequently, interview as a sample of political discourse has appeared in the centre of interests of linguists; 2) interview in the newspaper as a written explication of political discourse carries information with its specific linguistic thesaurus, structural appearance, functional aim and communicative power, which require a special study.
The analysis of the phenomenon under study showed that, apart from linguistic peculiarities proper, political interview is characterized with a set of pragmatic and socio-cultural
factors that are considered as manifestations of a politician’s communicative competence and
strategies.
The purpose of the work is to reveal and generalize, on the one hand, those structural,
lexical, grammatical, and stylistic peculiarities of newspaper political interview, the set of
which forms its genre-stylistic typicality; on the other hand, a number of pragmatic and
socio-cultural features that determines specific perlocutionary power of a successful political
interview. Research resources are retrieved from www.cbsnews.com/stories/2004.
Actuality of the work is conditioned by the fact that political discourse and the
problems related to it have become the subject for interdisciplinary research due to the
paramount importance of political situations in the modern world. The practical value of the
work lies in the fact that the results of the research might be helpful not only for those who
are interested in language theory, but also for journalists in preparing, conducting or editing
interviews for publication.
As for the structure of the work, it consists of 69 pages, and contains an introduction, 3
chapters and general conclusion. The list of references, internet materials and referred
journals and magazines are attached.
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