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Translation Strategies for Public Speeches (comparative analysis of English-

Georgian parallel texts) 

Abstract 

Natia Mghebrishvili 

The present research deals with the problems related to the translation of public speeches from 

English to Georgian. It aims to explore the strategies employed in the translation/subtitling of 

such texts and establish the adequacy of the target texts to the function they are to serve in the 

target situation.  

The relevance of the research is defined by the growing need for translating public speeches in 

today’s globalized world on one hand and the lack of research in this field, on the other. The 

importance of the study is further highlighted by the specific linguistic, pragmatic and cultural 

characteristics of public speeches, which need to be addressed when rendering texts in the 

target context. 

 

The research is based on the comparative analysis of English public speeches and their Georgian 

translations. The speeches are analyzed according to functional theories of translation, 

particularly Katharina Reiss’s text type translation approach and Hans Vermeer’s skopos theory. 

Comparative analysis is conducted using foreignization” and “domestication” strategies of 

translation as suggested by Laurence Venuti. 

The research offers comparative analysis of ten texts from TED Talks and their subtitled 

Georgian versions. The texts are analysed in the light of the general translation instructions 

given to TED’s translators. The availability of the instructions was one of the reasons of selecting 

the texts as the study is based on the skopos theory, which emphasizes the importance of 

provision of instructions/brief to translators.   
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The paper consists of an introduction, three chapters, conclusion and a list of references. 

The first chapter provides an overview of the typology of texts and the characteristics of public 

speeches.  

The second chapter contains an overview of functional theories of translation and addresses 

subtitling used for rendering TED’s public speeches into Georgian.  

The third chapter offers a comparative analysis of parallel texts and addresses strategies used in 

the translation of the speeches.   

The conclusions summarize the findings of the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


