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АНОТАЦІЯ

Дослідження виконане на матеріалі роману Р. Бредбері «Death is a
lonely business» та його перекладі у виконанні В. Митрофанова «Смерть
справа самотня». Мета роботи полягає в аналізі перекладацьких рішень щодо
відтворення мовних об’єктивацій концепту DEATH у романі Р. Бредбері
«Death is a lonely business» в українському перекладі.
Результати дослідження розширяють теоретико-методологічні засади
дослідження національної специфіки концептосфери різних культур у
перекладацькому аспекті, а також сприяють удосконаленню й конкретизації
понятійного апарату теорії художнього перекладу, зокрема через вивчення
картини світу,концептосфери,етнокультурних концептів як перекладознавчих 
категорій.

Ключові слова: концепт, мовна об’єктивація, мовна картина світу,
стратегії перекладу, художній переклад, адекватний переклад.

The research is based on the material of R. Bradbury’s novel «Death is a
lonely business» and its translation by V. Mitrofanov «Смерть – справа
самотня». The purpose of the work is to analyze translation solutions for the
reproduction of language objectifications of the DEATH concept in R. Bradbury’s
novel «Death is a lonely business» in Ukrainian translation.
Its results contribute to the extension of theoretical and methodological principles of 
studying the national specificity of the conceptual sphere of different cultures in the 
translation aspect, as well as to the improvement and concretization of the conceptual
apparatus of the theory of translation of fiction, in particu lar through the study of the 
picture of the world, the conceptual sphere, ethno -cultural concepts as a translation-
class category.

Key words: concept, linguistic objectification, language picture of the
world, translation strategy, artistic translation, adequate translation.


