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Abstract 

The purpose of the thesisis to explore the ideological aspects of translating children’s 

literature.  It has beenproved that all children’s books contain ideology to some extent. The 

tresearchexaminesthe obstacles a translator has to overcome when translating ideology in 

literary texts and children’s literature, in particular. It shows how difficult it is for the target 

audience to accept and understand the ideological aspects of the original texts, considering 

different those texts are, from the ideology that is typical of their culture.   

The research is based on Rudyard Kipling’s ‘’Just So Stories’’ from which five fairytales 

are selected. The texts are chosen carefully, according to the relevance to the research issues. 

These fairytales clearly demonstrate the ideological aspects of Kipling’s imperialism.  

The research is conducted according to an interdisciplinary approach.  In the given 

paper, Venutti’s ‘’ Domestication’’ and ‘’Foreignisation’’approachesare applied.  Vinay and 

Darbelnet’s strategies and CDA are used for more detailed analysis of the research topics.  

It is suggested that ideological markers of Kipling’s ‘’Just So Stories’’ are fully retained 

in the translated texts.   Vinay and Darbelnet’s translation strategiesand Venuti’s 

foreignization strategy have been employed to transfer the ideological markers of the original 

texts to the target audiencedespite the changing attitude to theideology reflected in the 

target text. 

Key words:Ideology, Imperialism, Ideological Translation, Colonial Markers 
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