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მიგრაციული ლიტერატურა განიხილება, როგორც ინტე-
რკულტურული კომუნიკაცია, ტრანსკულტურული გამოცდილე-
ბა, კულტურათა გავლენით შექმნილი ტექსტები, რომლებშიც 
ასახულია მრავალშრიანი გამოცდილებები: ეპოქალური მო-
ვლენები, ფსიქო-სოციალური საკითხები, როგორებიცაა კულ-
ტურული ადაპტაცია, იდენტობის პრობლემები, ენობრივი, 
კულტურული, სოციალური, პოლიტიკური და სხვა საკითხები.

მიგრაციული ლიტერატურა თანამედროვე ლიტერატურა-
თმცოდნეობის დაკვირვების ობიექტია. ხშირად დაისმის კი-
თხვები: რომელი ლიტერატურული პროცესის ნაწილია მიგრა-
ციული ლიტერატურა? რა ფენომენთან გვაქვს საქმე, როდესაც 
მიგრანტთა ლიტერატურას განვიხილავთ? მსგავსი კითხვები 
დღემდე აქტუალურია ლიტერატურათმცოდნეობით დისკუსი-
ებში, მიგრანტთა ლიტერატურა კი გლობალიზაციური პროცე-
სების კვალდაკვალ ფართოვდება და ტირაჟირდება.

მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს იდენტობათა 
ტრანს ფორმაციისა და თვითიდენტიფიკაციის ნარატივებს 
ინტერკულტურულ-მიგრაციულ მწერლობაში, როგორც ამ ლი-
ტერატურის თვისობრიობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინდიკა-
ტორს.

მოხსენებაში ვისაუბრებთ მიგრაციული ლიტერატურის თა-
ვისებურებებზე ლიტერატურის ისტორიის პერსპექტივიდან. 
ყურადღებას გავამახვილებთ ქართული ლიტერატურის ისტო-
რიისა და მიგრაციული ლიტერატურის კავშირებზე, როგორც 
სამეცნიერო, ისე სალიტერატურო პროცესების გათვალისწი-
ნებით.
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Migration literature is considered as an intercultural communi-
cation, transcultural experience, texts created under the influence 
of cultures, which reflect multi-layered experiences: epochal events, 
psychosocial issues such as cultural adaptation, identity problems, 
language, cultural, social, political and other issues.

Migration literature is an object under observation of modern 
literary studies. Questions are often asked: What literary process is 
migration literature part of? What phenomenon are we dealing with 
when we considering migrant literature? Such questions are still top-
ical in the discussions of literary studies, and the migrant literature 
is expanding and being replicated following close behind the global-
ization processes.

Attention should be drawn to the narratives of identity trans-
formation and self-identification in the intercultural-migration lit-
erature as one of the important indicators of the qualitativeness of 
this literature.

In the report, we will talk about the features of migration litera-
ture from the point of view of the history of literature. We will pay at-
tention the links between the history of Georgian literature and mi-
gration literature, considering both scientific and literary processes.
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