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SUMMARY

This thesis is dedicated to the intercultural aspect of realia and the problem 

of  it’s  translation.  In  the  process  of  world  community  integration  appears  a 

necessity of expanding international connections and incultural communication.

Socio-political realia highlight the most topical issues of contemporary 

international and domestic politics, they may complement existing systems 

or  symbols  to  represent  a  new  vocabulary  that  is  more  appropriate  to 

indicate the actual concepts.

When  translating  realia  there  is,  on  the  one  hand,  the  need  to 

emphasize  their  special  cultural  and  political  shade,  on  the  other  hand  - 

somehow convey their meaning and typical association for native speakers.

We came to the conclusion that it is very significant to know all the subtleties of 

realia in order to translate correctly and give an appropriate equivalent of the given 

realia. The confusion in the translation of the realia can lead to misunderstanding and 

problems can appear on the international level especially between two countries and 

cultures. The translator always appears as a mediator. The professional competence 

of the translator includes practical and theoretical knowledge of the language, as well 

as background cultural knowledge.

In the process of our research we determined the means of translation of 

realia from English into Ukrainian. The main method is finding of an appropriate 

equivalent. Calquing, transcoding and explication are frequently used.

Finally,  we are  to  mention that  the translator,  when he deals  with 

translation of realia, should always relay on pragmatic adaptation to convey 

right  national  and  cultural  aspect,  otherwise  the  translation  may  be 

inadequate, in some cases certain problems in intercultural communication.




