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Abstract 

 
   The present thesis deals with the specificity of translation of different kinds of political 

discourse, notably political interviews. It seeks to integrate Political Discourse Analysis in 

Translation Studies. Political Discourse Analysis has developed as an independent field 

within linguistics and is continuously adapted to Translation Studies.  

   T h e  g o a l  o f  t h e  p a p e r  i s  t o  i d e n t i f y  d i f f e r e n t  translation methods used by 

translators when translating political interviews and explain decisions made by them. The 

research uses a political discourse framework that may be a useful tool in determining 

political and situational context during the translation process of political texts. For this 

purpose, the research provides a comparative analysis of selected political interviews 

translated from Georgian into English. The comparison is based on the translation strategies 

suggested by Peter Newmark. The concepts of communicative and semantic translation 

represent Peter Newmark's main contribution to general translation theory. The results 

obtained in this research showed translators have to deal with numerous challenges posed 

by the linguistic, socio-cultural and situational contexts of the source texts and the need of 

their adequate rendering in the target texts. The application of Newmark’s theory helped to 

ideintify what strategies are employed by translators in order to avoid “communication 

problems” and find proper solutions.  

   The thesis consists of an intrudction, three chapters, conclusions and references. The first 

chapter provides an overview of political discourse related literature; the second chapter 

summarizes different translation theories; the third chapter offers a comparative analysis of 

source and target political interviews selected from a bilingual news portal.  

 

 

 

 


