
დეკემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ძვირფასო თანამემამულენო,
გილოცავთ დამდეგ შობასა და ახალს წელს,
გისურვებთ ნათელ მომავალს, მშვიდობას და
დღეგრძელობას!
პირველ რიგში, მადლობელი ვარ იმ
უდიდესი თანადგომისათვის, რასაც წლებია
სამშობლოსგან შორს მყოფი თანამემამულეები
გამოხატავთ სახელმწიფოს მიმართ. ჩვენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის, დავით ზალკალიანის
საახალწლო მილოცვა

სამშობლოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია თქვენი სიძლიერე, წარმატება და
კეთილდღეობა, სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობამ უმთავრეს მიზნად დაისახა
უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებზე ზრუნვა.

ამ მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა 2018 წელს. საკონსტიტუციო რეფორმის
ფარგლებში სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს უცხოეთში მცხოვრები
თანამემამულეების სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნება და განვითარება; პარლამენტმა
ცვლილებები შეიტანა „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ ორგანულ კანონში. შედეგად
გაუქმდა ჩანაწერი, რომელიც კრძალავდა ორმაგ მოქალაქეობას, შესაბამისად სხვა ქვეყნის
მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაშიც, ჩვენს თანამემამულეებს საშუალება ექნებათ
შეინარჩუნონ საქართველოს მოქალაქეობა. ხოლო იმ პირებს, რომლებმაც ამ მიზეზით
დაკარგეს საქართველოს მოქალაქეობა, მიენიჭათ მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნის
დროებითი უფლება. ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესი იყო საქართველოს პარლამენტის და
განსაკუთრებით დიასპორასთან ურთიერთობის საპარლამენტო კომიტეტის წვლილი.
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აქტიურად დაიწყო სახელმწიფო სტრატეგიის -„ერთიანი,
ძლიერი, სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის მქონე დიასპორა“ იმპლემენტაცია, რომელიც,
როგორც მოგეხსენებათ, პირველი მსგავსი სახის დოკუმენტია და ემსახურება ქართული
დიასპორის გაძლიერებას, მათ მეტ ჩართულობას ქვეყნის განვითარების პროცესში.

2018 წელს „საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში წარმატებით
დაგვირგვინდა უმნიშვნელოვანესი პროექტი, კერძოდ, მომზადდა და დაიბეჭდა საკვირაო
სკოლების ინტეგრირებული (ქართული ენა და ლიტერატურა, გეოგრაფია და ისტორია)
სახელმძღვანელოების სამი საფეხურის კომპლექტი, რომელიც სახელმწიფოსგან
უსასყიდლოდ გადაეცემათ საზღვარგარეთ მოქმედ საკვირაო სკოლებს.

წარმატებით ავამოქმედეთ „ახალგაზრდა ელჩების პროგრამა“ და საზღვარგარეთ მცხოვრებ
ქართველ ახალგაზრდებს მივეცით შესაძლებლობა, უკეთ წარმოაჩინონ საკუთარი ქვეყანა.

განვლილი 2018 წელი საქართველოსთვის იყო გამოწვევების, მაგრამ ამავდროულად,
ევროპული მისწრაფებებისა და ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის პროცესის
ახალ ეტაპზე გადასვლის, დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცების, ეკონომიკური
განვითარების, ახალი მიდგომებისა და სტრატეგიების შემუშავების წელი. ამ პროცესებში
უმნიშვნელოვანესი იყო ქართული დიასპორის ჩართულობა და მხარდაჭერა. მადლობელი
ვარ იმ დიდი წვლილისთვის, რომელიც ქვეყნის განვითარებაში შეგაქვთ.

დარწმუნებული ვარ, 2019 წელს, ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ კვლავაც შევძლებთ
საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების დაძლევას და ჩვენი ქვეყნის ღირსეული,
ევროპული მომავლის უზრუნველყოფას.

კეთილი სურვილებით, 

დავით ზალკალიანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
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ბერძნულ-ქართული ფორუმი კუნძულ კერკირაზე

1 დეკემბერს, საბერძნეთის რესპუბლიკაში, კუნძულ

კერკირას დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის თეატრში

„ბერძნულ-ქართული კულტურათა III დიალოგის“

ფარგლებში საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართა.

კონცერტში „სინიელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო

ასოციაციის“, ათენის განათლებისა და კულტურის ცენტრ

„კავკასია“-ს მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული კოლექტივები

და ცნობილი კერკირელი მუსიკოსები მონაწილეობდნენ.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა ქართული ხელნაკეთი სამკაულების, ემიგრანტი
ხელოვანების ნამუშევრების, ხალხური რეწვის, წიგნებისა და საქართველოს კულტურის
ამსახველი საილუსტრაციო მასალის გამოფენა-გაყიდვა. შემოსული თანხა ორივე ასოციაციის
საქველმოქმედო მიზნებს მოხმარდა.
ღონისძიება მიეძღვნა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაარსების 100 წლისთავს.

ქართული სამზარეულოს დღე 
დუზჯეს ქართული კულტურის ასოციაციაში

1 დეკემბერს, თურქეთის რესპუბლიკაში, დუზჯეს ქართული
კულტურის ასოციაციის ორგანიზებით ქართული
სამზარეულოს დღე მოეწყო. ადგილობრივმა ქართველმა
ქალბატონებმა მოამზადეს ტრადიციული კერძები: მალახტო,
სოფლის პური, გოგრის (კვახის/ ხაპერას) ნიგვზიანი ნამცხვარი
და სხვ.
ასოციაციაში ხშირად ტარდება მსგავსი ღონისძიებები და მათი
მიზანია, ხელი შეუწყოს ტრადიციული კულტურის
შენარჩუნებასა და ადგილობრივ ქართველთა დაახლოებას.

„ჰელადოს“-ის ჩვენება ქ. თესალონიკში
4 დეკემბერს, საბერძნეთის რესპუბლიკაში, ქ. თესალონიკის

ამბელოკიპი-მენემენის მერიის საკონცერტო დარბაზში,

პროგრამის „იყავი შენი ქვეყნის ახალგზარდა ელჩის“ 2018 წლის

გამარჯვებულის, ლიკა ჯანელიძის ინიციატივით, ბერძნულ

ენაზე ტიტრირებული, ქართული მხატვრული ფილმის -

„ჰელადოს“-ის ჩვენება გაიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქ.

თესალონიკში საქართველოს გენერალური საკონსულოსა და

თესალონიკის ქართული დიასპორის, ასევე, ადგილობრივი

ხელისუფლების წარმომადგენლები.

ნოდარ დუმბაძის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი, ქართულ-ბერძნული ურთიერთობების

ამსახველი ფილმის ჩვენებამ ემოციურად ჩაიარა.

ამასთან, ღონისძიების დასასრულს, დამსწრე საზოგადოებას წარედგინა საიმიჯო კლიპი

საქართველოს ზამთრის კურორტების შესახებ.

გივი მიქელაძე კრივში სლოვაკეთის 

ჩემპიონია!
2 დეკემბერს, სლოვაკეთის პირველობაზე კრივში, მძიმე

წონითი კატეგორიაში, ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა

სლოვაკეთში მცხოვრებმა ქართველმა სპორტსმენმა გივი

მიქელაძემ. ეს მისთვის სლოვაკეთის ჩემპიონის მეორე

ტიტულია, პირველად გივი მიქელაძე სლოვაკეთის

ჩემპიონი 2015 წელს გახდა.
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ქ. სანქტ-პეტერბურგში გამოფენა -
„საქართველოს პალიტრა II” გაიმართა 

3-16 დეკემბერს, ქ. სანქტ-პეტერბურგის
„ეროვნებათა სახლში“ სანქტ-პეტერბურგში
მოღვაწე ქართველი მხატვრების ნამუშევრების
გამოფენა - „საქართველოს პალიტრა II” გაიმართა.
გამოფენამ 20 ქართველი მხატვარი გააერთიანა,
რომლებსაც საქართველოსა და
პეტერბურგისადმი განსაკუთრებული
დამოკიდებულება აკავშირებთ. ექსპოზიციაში
წარმოდგენილ იყო ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება
და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება.

სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ
გაცნობოდნენ საქართველოს თანამედროვე
მხატვრობას.
ღონისძიება ქ. სანქტ-პეტერბურგში მოქმედი
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის -
ქართველთა ეროვნულ-კულტურული
ავტონომია „ივერიის“ ორგანიზებითა და
მხარდაჭერით გაიმართა.
აღსანიშნავია, რომ პირველი გამოფენა
„საქართველოს პალიტრა I” 2018 წლის
აპრილში სანქტ-პეტერბურგის მხატვართა
შემოქმედებით კავშირში (IFA) შედგა.

ესტონეთში საქართველოს ელჩის შეხვედრა ქართველ სტუდენტებთან
4 დეკემბერს, ქ. ტალინში საქართველოს საელჩოსა და

ესტონეთის „არქიმედეს ფონდის“ ერთობლივი

ორგანიზებით, ესტონეთის რესპუბლიკაში

საქართველოს ელჩის თეა ახვლედიანის შეხვედრა

გაიმართა ესტონეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებთან.

ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურ ხასიათს

ატარებს, ესტონეთის კულტურის აკადემიის ახალ

შენობაში ჩატარდა. შეხვედრაზე მოსულ სტუმრებს,

საქართველოს ელჩთან ერთად, მისასალმებელი

სიტყვით “არქიმედეს ფონდის” მმართველი საბჭოს

თავმჯდომარემ ჰანნო ტომბერგმა მიმართა.

ხაზგასმით აღინიშნა ორი ქვეყნის
დამოუკიდებლობის საიუბილეო თარიღი - 100
წლისთავის მნიშვნელობა, რომლის ფარგლებში
ესტონეთში ფართოდ წარმოჩინდა საქართველოს
ევროპული ფასეულობები, ისტორია, ხელოვნება და
ტრადიციები.
ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე და
ესტონეთის მიერ საქართველოს ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის მხარდაჭერაზე საუბრისას
განსაკუთრებული აქცენტი საერთაშორისოდ
აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს

სტუდენტებთან საუბრისას თეა ახვლედიანმა მოკლედ მიმოიხილა საქართველოსა და
ესტონეთს შორის გაღრმავებული თანამშრომლობით მიღწეული პროგრესი და შეაჯამა 2018
წლის მთავარი შედეგები.

სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გაკეთდა,
რასაც მნიშვნელოვნად გაესვა ხაზი ესტონეთში, მათ შორის, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს
ომის 10 წლისთავის კონტექსტში.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

„არქიმედეს ფონდის“ წარმომადგენელმა, თავის მხრივ,
ისაუბრა უმაღლესი განათლების სექტორში
საქართველოსთან პარტნიორობის მნიშვნელობაზე და იმედი
გამოთქვა, რომ ესტონეთში არსებული გარემო შეესაბამება
საქართველოდან ჩასული სტუდენტების მოლოდინებსა და
აკადემიური საქმიანობის ძირითად მიზნებს.
ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა საუბრები
სტუდენტებთან სხვადასხვა აქტუალურ თემატიკაზე, მათ
შორის, ესტონეთში აკადემიური პროცესის მიმდინარეობაზე,

სტარტაპების დაარსების კუთხით არსებულ შესაძლებლობებზე, საელჩოში სტაჟირების გავლის
წესზე, საქართველოში განხორციელებულ მნიშვნელოვან რეფორმებზე და სხვა.
შეხვედრა საზეიმო მიღებითა და ესტონელი მუსიკოსების მიერ შესრულებული კონცერტით
დასრულდა.

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი

საჯარო სემინარი და გამოფენა ტოკიოში

4 დეკემბერს, იაპონიაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით,

ქ. ტოკიოს - Tokyo Metropolitan University-ში საქართველოს

პირველი რესპუბლიკის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი

საჯარო სემინარი ჩატარდა.

22 ნოემბრიდან 7 დეკემბრამდე ამავე უნივერსიტეტში გაიმართა

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლის იუბილესადმი

მიძღვნილი გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო

საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ მოწოდებული პირველ

რესპუბლიკასთან დაკავშირებული მასალები.

ჰიროტაკე მაედა, მოხსენებით „მსოფლიო ისტორია და

საქართველო - აზიისა და ევროპის გასაყარზე“ და Tsukuba

University’s ასოცირებული პროფესორი აცუკო ჰიგაშინო

მოხსენებით „საქართველო და საერთაშორისო

ურთიერთობები - ევროკავშირთან ურთიერთობების

პერსპექტივიდან“.

სემინარს საკმაოდ ბევრი მსმენელი ესწრებოდა, რომელთა

შორის იყვნენ მკვლევარები, სტუდენტები, ბიზნესის

წარმომადგენლები და ტოკიოში მცხოვრები ქართველი

თანამემამულეები.

სემინარი მისასალმებელი სიტყვით გახსნა იაპონიაში საქართველოს ელჩმა, ბატონმა ლევან

ცინცაძემ. საზოგადოების წინაშე წარსდგნენ: საელჩოს თანამშრომელი დავით გოგინაშვილი,

მოხსენებით „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და პირველი დემოკრატიული

რესპუბლიკის გამოცხადების 100 წლის იუბილე“, Tokyo Metropolitan University-ს პროფესორი,

ქართველოლოგი

ქალაქ ალკობენდასში ქართული საკვირაო სკოლა დაარსდა

5 დეკემბერს, ესპანეთის სამეფოში, ქალაქ

ალკობენდასში, მადრიდის ქართული საკვირაო

სკოლის „აისის“ ფილიალი გაიხსნა.

ახალი სკოლის დირექტორია ქალბატონი თამარ

მეტრეველი-ჩადუნელი. სასწავლო და

საორგანიზაციო პროცესებს უხელმძღვანელებს

პედაგოგი თეა ქურხული.

სკოლის მეცადინეობები ტარდება ეკლესიის

შენობაში. სკოლაში 5-12 წლამდე ასაკის 12

მოსწავლე ირიცხება.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

კულტურათაშორისი ფესტივალი მინსკსა და მაგილოვში

5 დეკემბერს, ქ. სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო ეკონომიკურ

უნივერსიტეტში გაიმართა კულტურათაშორისი ფესტივალი -

„სახლი: მოდი, აღმოვაჩინოთ სამყარო“. აღნიშნულ ფესტივალში

პირველად მიიღო მონაწილეობა უნივერსიტეტის ქართულმა

კლუბმა, ლოლიტა გოგოხიას ხელმძღვანელობით.

ქართული კლუბის წევრებმა წარადგინეს მშობლიური

საქართველო. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ

დასწრებოდნენ ქართული ენის მასტერ კლასს, მოესმინათ

ქართული მუსიკა ცოცხალი შესრულებით სალამურსა და

ფანდურზე; ქართველმა სტუდენტებმა ქართული ეროვნული

ცეკვები შეასრულეს. გაიმართა ქართული სუვენირებისა და

სანქტ-პეტერბურგში მცხოვრები ქართველი მხატვრის თინათინ

ზარანდია-ქუთელიას ნახატების გამოფენა. კლუბის წევრებმა

მოაწყვეს ეროვნული კერძების დეგუსტაცია.

7-8 დეკემბერს, კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს
საელჩოს ორგანიზებით ქართული კულტურის მე-3
ყოველწლიური ფესტივალი გამართა.
ფესტივალის ფარგლებში, ქართველმა პიანისტმა,
იუნესკოს მშვიდობის ელჩმა ელისო ბოლქვაძემ და
კვიპროსის სიმფონიურმა ორკესტრმა წარმოადგინეს გია
ყანჩელის, ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტისა და კამილ სენ-
სანსის რჩეული ნაწარმოებები.

ქართული კულტურის მე-3 ყოველწლიური ფესტივალი კვიპროსზე

პატარა თანამემამულეებმა, განახლებული ქართული საკვირაო
სკოლის მოსწავლეებმა საქართველოსა და კვიპროსის
სახელმწიფო ჰიმნები შეასრულეს.
ფესტივალი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
დაარსების 100 წლისთავს მიეძღვნა.

კონცერტის დაწყებამდე, ნიქოზიასა და ლიმასოლში შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით
მიმართა საქართველოს ელჩმა რევაზ ლომინაძემ, რის შემდეგაც კვიპროსში მცხოვრებმა ჩვენმა

სანქტ-პეტერბურგში გამოფენა - „საქართველოს პალიტრა II” გაიმართა

6-8 დეკემბერს, ბელარუსის რესპუბლიკაში, ქ. მინსკსა და
ქ. მაგილოვში შოუ-ბალეტ „ლელოს“ კონცერტები
გაიმართა.
კონცერტში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც
ბელარუსში მოქმედი საზოგადოებრივი გაერთიანება -
ქართული კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოება
„მამულის’’ წარმომადგენლები, ასევე, საქართველოდან
მოწვეული მოცეკვავეები.

საკონცერტო ტურნე ბელარუსის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩოს, ქ. მინსკის ქართული
კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოება
„მამულის’’ და კომპანია „ორბი ჯგუფის“
მხარდაჭერით გაიმართა.
შოუ-ბალეტი „ლელო“ ეწვია ტელეარხის - „ბელარუს 1“
დილის გადაცემას, სადაც ქართული ცეკვა შეასრულა.

შოუ-ბალეტი „ლელო“, ჩვენი თანამემამულის გივი კბილაშვილის ხელმძღვანელობით,
მაყურებლის წინაშე ქართული ტრადიციული ცეკვებით წარსდგა და დამსწრე საზოგადოების
დიდი მოწონება დაიმსახურა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

წიგნის "აფხაზი არისტოკრატები ემიგრაციაში" თურქული თარგმანის

წარდგენა სტამბოლში

7 დეკემბერს, ქ. სტამბოლში, ქართული ხელოვნების
სახლისა და ქართული კულტურის ცენტრის
ორგანიზებით წიგნის - „აფხაზი არისტოკრატები
ემიგრაციაში" თურქული თარგმანის წარდგენა
გაიმართა.
ნატო მარშანიას ხსენებული ნაშრომი, საქართველოს
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის
მხარდაჭერით თურქულ ენაზე თარგმნა ეკა ირემაძე-
მელაშვილმა (ჰაჯერ ოზკან). წიგნის სამეცნიერო
რედაქტორია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
საფრანგეთის სოციალური კვლევის უმაღლესი
სკოლის დირექტორი გიორგი მამულია.

წიგნში დოკუმენტურ მასალაზე, საისტორიო წყაროებზე დაყრდნობით წარმოდგენილია
რუსეთისაგან 1921 წელს ოკუპირებული საქართველოდან დევნილი, ევროპაში ემიგრირებული
აფხაზი არისტოკრატების ბიოგრაფიები; ნაჩვენებია აფხაზ არისტოკრატთა და სწავლულთა
სოციალური და კულტურული როლი საქართველოსა და მისი ერთ-ერთი მხარის - აფხაზეთის
- ყოფაში.

წინასაახალწლო შეხვედრა დიასპორასთან პრეტორიაში

8 დეკემბერს, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩომ გამართა ყოველწლიური
წინასაახალწლო მიღება სამხრეთ აფრიკის
რესპუბლიკაში და საელჩოს დიპლომატიური
გადაფარვის დამატებით 11 ქვეყანაში მყოფი
საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს
მეგობრების პატივსაცემად.
ღონისძიების მსვლელობისას მოეწყო ახალგაზრდა
ქართველი რეჟისორის თორნიკე კოპლატაძის

დოკუმენტური ფილმის “იძულებით გადაადგილების 9 წელი” (Nine Years of Displacement)
ჩვენება. ფილმში ასახულია რუსეთის აგრესიის და საქართველოში შემოჭრის შემდეგ
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი ქართველების დღევანდელი მდგომარეობა, მათი
ფიქრები და იმედები.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ვახტან ყოლბაია, აფხაზეთის

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი ჯემალ გამახარია, საქართველოს

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე მირიან ხოსიტაშვილი,

ეთნოლოგი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს საპატრირქოს

ღონისძიებაზე ნაჩვენები იყო ნაწყვეტი ფილმიდან

„უდროობის გმირი“ და გაიმართა გამოფენა

„გარდასულ წელთა სახეები“.

ღონისძიების ბოლოს, ქართული ხელოვნების სახლთან

არსებულმა ქართულმა ხალხურმა ანსამბლმა

„კაფდაღი“, იბერია ოზქან მელაშვილის

ხელმძღვანელობით, შეასრულა ქართული და

აფხაზური სიმღერები.

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის

ქართული უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის

მიმართულების ხელმძღვანელი როზეტა

გუჯეჯიანი, აგრეთვე, ადგილობრივი

დიასპორული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები

და წარმომადგენლები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

8 დეკემბერს, აშშ-ის ქ. ლოს ანჯელესში, სამხრეთ

კალიფორნიაში ქართული კულტურისა და განათლების

ცენტრის საახალწლო კულტურული ღონისძიება - „Come

Delight in Holiday Treats from Georgia“ გაიმართა.

ღონისძიების მიზანი იყო კალიფორნიაში მცხოვრები

ქართველების შეკრება, ქართული საახალწლო ტრადიციების

შენარჩუნების ხელშეწყობა და ქართული კულტურის

პოპულარიზაცია. ქართული ცენტრის თანამშრომლების

დახმარებით, ზეიმზე მოსულმა პატარა თანამემამულეებმა

ამოავლეს ჩურჩხელები, რამაც დიდი ინტერესი და სიხარული

გამოიწვია. „მშობლებმა გავიხსენეთ ის, რაც ასე ძვირფასია თითოეული ჩვენგანისთვის
და ვასწავლეთ ჩვენს შვილებს ის, რაც მათთვის ასევე ტრადიციული, ეროვნული და ფასეულია“
- განაცხადა კულტურისა და განათლების ცენტრის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ირმა გვილიამ.

ღონისძიების დასასრულს გაიმართა კონცერტი ზუმბას
(ზაზა კორინთელი), ტრიო "BEBOS"-ა და Omar Torrez- ის
მონაწილეობით. საკონცერტო პროგრამის მსვლელობისას
დარბაზში მოულოდნელად ქართული თოვლის პაპა
გამოჩნდა. მან ყველას მიულოცა დამდეგი შობა-ახალი
წელი და ზეიმზე მოსული ყველა ბავშვი დაასაჩუქრა.
საღამოზე მისულ სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ
დაეგემოვნებინათ ქართული ტრადიციული კერძები.

თექასა და ბატიკაზე მუშაობის მასტერკლასი ქ. ბრიუსელში

9 დეკემბერს, ქ. ბრიუსელში, საქართველოს საელჩომ ბელგიაში

მოღვაწე ახალგაზრდა ხელოვანების ანა ლაღიძის და თაკო

შაშიაშვილის თექასა და ბატიკაზე მუშაობის მასტერკლასს

უმასპინძლა, რომელიც სპეციალურად ბელგიაში მცხოვრები

ქართული დიასპორის პატარა წარმომადგენლებისთვის და ქ.

ბრიუსელში მოქმედი საგანმანათლებლო ცენტრ “საპერე აუდეს”

ბავშვებისთვის ჩატარდა.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა გამოფენა და თაკო

შაშიაშვილის მიერ ინდონეზიაში გადაღებული ბატიკაზე

მუშაობის ვიდეო რგოლის ჩვენება. ახალგაზრდებმა თექაზე

პატარა სამახსოვრო ორნამენტები დაამზადეს და ტილოზე

ხატვის ხელოვნებას გაეცნენ.

საახალწლო ზეიმი ლოს ანჯელესში

ბესო ჩუბინიძის დოკუმენტურ-ისტორიული რომანის 
„უკან მომავალში“ წარდგენა

9 დეკემბერს, თურქეთის რესპუბლიკის ქ. სტამბოლში

მცხოვრები თანამემამულის, ინგა გოგინაშვილის

ორგანიზებით ჟურნალისტ ბესო ჩუბინიძის დოკუმენტურ-

ისტორიული რომანის - „უკან მომავალში“ წარდგენა

გაიმართა. რომანში დინამიურად ვითარდება 90-იანი

წლების საქართველოს ისტორიული მოვლენები.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ შრომითი მიგრანტები

საქართველოდან და ადგილობრივი დიასპორის

წარმომადგენლები.



დეკემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართული კარატე საფრანგეთში
9 დეკემბერს, საფრანგეთის ქ. ბელფორში ჩატარდა საერთაშორისო

ჩემპიონატი კარატეში იუნიორებს შორის - „Open Franche-Comté“.

ჩემპიონატში მონაწილეობა მიიღეს ქ. დოლში მოქმედი კარატე-

კლუბის „Karate Club Dolois“ ახალგაზრდა სპორტსმენებმა,

რომელთაც ჩვენი თანამემამულე ილია ჯიღაურაშვილი

ხელმძღვანელობს. იგი საფრანგეთში 2004 წლიდან ცხოვრობს;

არის საქართველოს, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატების

მონაწილე და პრიზიორი, მეხუთე დან-ის

აღნიშნულ ჩემპიონატზე ილია ჯიღაურაშვილის

სპორტსმენებმა გუნდური მეორე ადგილი დაიკავეს, ხოლო

ანრი ჯიღაურაშვილმა პირად ჩათვლაში პირველი ადგილი

და ოქროს მედალი დაისაკუთრა.

ილია ჯიღაურაშვილს მჭიდრო ურთიერთობა აქვს

საქართველოს კარატეს ეროვნულ ფედერაციასთან, რომლის

პრეზიდენტი კახა ბასილია, მსოფლიო ჩემპიონი გოგიტა

არქანია და სხვა წარმომადგენლები სტუმრობდნენ მის კლუბს

საფრანგეთში და კლუბის აღსაზრდელებს სემინარები

ჩაუტარეს.

მფლობელი. მის კლუბში ფრანგ სპორტსმენებთან ერთად ქართველი ახალგაზრდებიც

ვარჯიშობენ, მათ შორის თავად ილიას ვაჟი, 13 წლის ანრი. მას უკვე მოგებული აქვს: „Coupe de

France”, „Open Adidas”, და „Franche-Comté”, მომავალი წლიდან კი საფრანგეთის კადეტთა

ნაკრებშია მიწვეული.

ქართული ენის დღე ნიდერლანდების სამეფოში

12 დეკემბერს, ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს
საელჩოში, ღონისძიება - „ქართული ენის დღე
ნიდერლანდების სამეფოში“ გაიმართა, რომელიც თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლის
იუბილეს მიეძღვნა. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გიორგი
ალიბეგაშვილმა და დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა.

დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა და ქართული ენისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში
მონაწილეობისათვის მადლობა გადაუხადა საქართველოს ელჩმა ნიდერლანდების სამეფოში
გიორგი შარვაშიძემ, რომელმაც აღნიშნა: „ქართული ენა არის ის სავიზიტო ბარათი, რომლითაც
შეგვიძლია ვიამაყოთ. ჩვენ მთელ მსოფლიოს უნდა გავაგებინოთ, რომ ქართველები უნიკალური
ერი ვართ, გვაქვს საკუთარი დამწერლობა და ენა“.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის
ხელმძღვანელმა, პროფესორმა რამაზ ქურდაძემ, ქართული ენის
ინსტიტუტის ასოცირებულმა პროფესორებმა მაია ლომიამ და
ქეთევან მარგიანმა ქართული ენის შესახებ საჯარო ლექციაზე
თსუ-ს ასი წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული -
„უნივერსიტეტის იდეა ქართველურ ენათა კვლევისა და

სწავლების მნიშვნელობა“ წარადგინეს. დამსწრე საზოგადოებამ მოისმინა კრებულის
რედაქტორის, აკადემიკოს მზექალა შანიძის ვიდეო მიმართვა.
პრეზენტაციის შემდეგ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს საჩუქრად გადაეცათ თსუ-ს
ასი წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. ღონისძიებაზე სახელმწიფო ენის
დეპარტამენტის თავმჯდომარემ, პროფესორმა გიორგი ალიბეგაშვილმა და დეპარტამენტის
სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სამსახურის უფროსმა, თსუ-ს პროფესორმა თინათინ
ბოლქვაძემ სახელმწიფო ენის კანონისა და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის უახლესი
ამოცანების შესახებ, ასევე, ქართული დიასპორისთვის სპეციალურად შემუშავებული სასწავლო
პროგრამის შესახებ ისაუბრეს.
ღონისძიებაზე მოწვეულნი იყვნენ ნიდერლანდების სამეფოში მცხოვრები ქართული
დიასპორის წარმომადგენლები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

მალაიზიაში საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის
100 წლის იუბილე აღნიშნეს

12 დეკემბერს, მალაიზიაში საქართველოს საელჩოს
ორგანიზებით, ქ. კუალა-ლუმპურში, საქართველოს პირველი
დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილესადმი
მიძღვნილი ფოტო-გამოფენა გაიმართა. ღონისძიებაზე დამსწრე
საზოგადოებას სიტყვით მიმართა საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა ნიკოლოზ აფხაზავამ. მან ისაუბრა
საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის
დაარსების ისტორიაზე, პირველი რესპუბლიკის სახელმწიფო
ფასეულობებსა და საგარეო პოლიტიკურ ამოცანებზე.

ელჩმა ასევე მიმოიხილა საქართველოში არსებული ვითარება,
ქვეყანაში გატარებული დემოკრატიული და ეკონომიკური
რეფორმები და მნიშვნელოვანი მიღწევები საქართველოს
ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის,
მალაიზიის სახელმწიფო უწყებების, მას-მედიის, ბიზნეს-
ასოციაციების, მალაიზიური კომპანიების, განათლების,
კულტურის სფეროების და ქართული დიასპორის
წარომადგენლები. მოეწყო ქართული ღვინის დეგუსტაცია.

სტამბოლში ქართულმა სახლმა „გალაკტიონი“
არქიმანდრიტ ადამ ახალაძეს უმასპინძლა

13 დეკემბერს, ქ. სტამბოლში, ქართულმა სახლმა

„გალაკტიონი“ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ

მეფის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორს, მედიცინის

მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორს, არქიმანდრიტ ადამ

ახალაძეს და უნივერსიტეტის დელეგაციას უმასპინძლა. მამა

ადამმა წაიკითხა ლექცია თემაზე „ბედისწერის გზა“.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქართველი ემიგრანტები და

დიასპორული ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

ღონისძიების დასასრულს სტუმრებმა გადაინაცვლეს „შოთა რუსთაველის სახელობის

კულტურის ცენტრში“, სადაც ცენტრის ხელმძღვანელმა სეზენ გონენჩ ოქჯანმა სტუმრებს

სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა.

თბილისელი ჩვენებურების საღამო მცხეთაში

14 დეკემბერს, ქ. მცხეთაში, რესტორან „გუჯარში“ გაიმართა
თბილისელი ჩვენებურების საღამო. ღონისძიების
ორგანიზატორები იყვნენ: ქენან ილდირიმი - ქართველ და
თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ერგუნ ათაბაი
(გურამ ქოქოლაძე) - კომპანია ,,Georgian Urban Energy"-ს
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ბიზნესმენი,
ქველმოქმედი, ოსმან თურანი - ბიზნესმენი, ქველმოქმედი და
აჰმეთ ქაჰრამანი (გოგროჭაძე) – კომპანია „Geolive„-ის
გენერალური დირექტორი.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ: თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
საქართველოში ფატმა ჯერენ იაზგანი, საელჩოს მრჩეველი ონურ სევიმი, საქართველოს
ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საბჭოს
წევრი და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მსოფლიო პალატების ფედერაციის გენერალური
საბჭოს წევრი ჯემალ ინაიშვილი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი და საზოგადო მოღვაწე, დიასპორის
საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი იულონ გაგოშიძე, ფონდ „ქართული გალობის”
წარმომადგენელი ნინო რაზმაძე, ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია,
მომღერალი საგუნდო დირიჟორი, ხალხური სიმღერების
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საშობაო ზეიმი ლონდონში
15 დეკემბერს, ქ. ლონდონში, გაერთიანებული სამეფოს
პირველი ქართული სკოლის, ქართული ცეკვის ანსამბლ
„ფესვების“ და მხატვრულ-შემოქმედებითი სტუდია
„გონიერის“ ერთობლივი ორგანიზებით საშობაო-
საახალწლო ზეიმი გაიმართა.
ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს ელჩმა თამარ
ბერუჩაშვილმა გაერთიანებულ სამეფოში ქართული
კულტურის პოპულარიზაციისთვის საელჩოს
მადლობის სერტიფიკატები გადასცა სკოლის
დამფუძნებელსა და დირექტორს ლიანა ჯიქია-
გოგრიჭიანს, სტუდია „გონიერის" ხელმძღვანელს თამარ
ვეფხვაძეს და ანსამბლ „ფესვების" ხელმძღვანელს შალვა
ქავთარაძეს.

შემკრები ანზორ ერქომაიშვილი, ექიმი-კარდიოლოგი ისმეთ დინდარი,
ექიმი ალი ილმაზი, რომელიც წარდგენილია რიზეში საქართველოს
საპატიო კონსულის თანამდებობაზე, ინეგოლის ყოფილი მერი ჯემალ
არიქი, ორჰანგაზის კავკასიური ფოლკლორის ასოციაციის
თავმჯდომარე ადემ თურანი, ქართული კულტურის სახლის ერთ-
ერთი დამფუძნებელი ნური ანარი და სხვები.
დამსწრეებს სიტყვით მიმართეს საპატიო სტუმრებმა და
განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადეს მათ საქართველო-თურქეთს
შორის არსებული კეთილმეზობლური, სტრატეგიული და
ეკონომიკური თანამშრომლობის განმტკიცების საქმეში შეტანილი
წვლილისთვის. ღონისძიება წარიმართა კონცერტის თანხლებით.
დამსწრეთა წინაშე წარსდგნენ მომღერალი ბაიარ შაჰინი (გუნდარიძე)

და მისი ქალიშვილების დამლა, იუდუმ და თამარა შაჰინებისგან შემდგარი მუსიკალური ბენდი
„სამი და“. მათ რეპერტუარში წარმოდგენილი იყო, როგორც ქართული ხალხური, ასევე,
ართვინის რეგიონის სიმღერები. თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანმა
ელჩმა საქართველოში ფატმა ჯერენ იაზგანმა გიტარის აკომპანიმენტით სიმღერა „სულიკო“
შეასრულა.

საახალწლო მიღება ირლანდიაში საქართველოს საელჩოში

15 დეკემბერს, ირლანდიაში საქართველოს საელჩოში
საახალწლო მიღება გაიმართა, სადაც მიწვეულნი იყვნენ
ირლანდიაში მცხოვრები თანამემამულეები. საქართველოს
საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა
ღონისძიებაზე შეკრებილ სტუმრებს მისასალმებელი
სიტყვით მიმართა და დამდეგი შობა-ახალი წელი
მიულოცა; ასევე, საქართველოს მოქალაქეებს მიულოცა
საპრეზიდენტო არჩევნების წარმატებით ჩატარება და
პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილის არჩევა, რომელიც
მანამდე საქართველოს პარლამენტის, დიასპორისა და

კავკასიის საკითხთა კომიტეტში მუშაობდა და ქართული დიასპორის თითოეული

წარმომადგენლის დიდი გულშემატკივარია.

საღამოს მსვლელობისას, ქართული ეკლესიის მრევლისადმი მხარდაჭერისა და ეკლესიის

განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის მადლობის სიგელი და

სამახსოვრო საჩუქარი გადაეცა დუბლინის წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ქართული

ეკლესიის წინამძღვარს, მამა დავიდ ლონერგანს. ღონისძიებას ესწრებოდა დიასპორის 100-მდე

წარმომადგენელი, რომლებმაც კმაყოფილება გამოხატეს საელჩოს თანამშრომლების მიმართ,

მათდამი გამოჩენილი ყურადღებისა და მხარდაჭერისათვის, რასაც სისტემატიური ხასიათი აქვს.

აღსანიშნავია, რომ საელჩო თვეში ორჯერ, ყოველი თვის პირველ და მესამე ხუთშაბათს, აწყობს

შეხვედრებს დიასპორის წევრებთან. საახალწლო მიღებაზე მოწვეულ სტუმრებს ქართული

ღვინითა და კერძებით გაუმასპინძლდნენ.



დეკემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ნიუ იორკში „კრავ მაგას“ ჯგუფის პრეზენტაცია შედგა

16 დეკემბერს, ქ. ნიუ-იორკში არსებულ ქართული

კულტურის ცენტრში - „Dancing Crane“ ისრაელის

საბრძოლო ხელოვნება „კრავ მაგას“ შემსწავლელი

ჯგუფი ოფიციალურად გაიხსნა.

„კრავ მაგას“ შემსწავლელი ჯგუფის გახსნაზე ქართული

კულტურის ცენტრში საპატიო სტუმრის რანგში

მოწვეული იყო ცნობილი ოსტატი, ნიუ იორკის

საბრძოლო ხელოვნების აკადემიის პრეზიდენტი ავი

„კრავ მაგას“ შემსწავლელ ჯგუფს ხელმძღვანელობს
საოპერო მომღერალი ბექა გოგინაშვილი, რომელიც
საქართველოსა და საერთაშორისო ორგანიზაცია
„კრავ მაგა“-ს წევრი და ლიცენზირებული
მწვრთნელია. ბექა გოგინაშვილის მხარდაჭერით
ხშირად ტარდება საქველმოქმედო კონცერტები და
„კრავ-მაგას“ / კარატეს საჩვენებელი გაკვეთილები
ბრუკლინში, ხოლო ღონისძიებებიდან შემოსული
თანხით საქართველოში სოციალურად დაუცველ
ოჯახებს ეხმარება.

აბრაჰამი (Avi Abraham). ჩატარდა ღია გაკვეთილი და მოეწყო როგორც პრაქტიკული, ასევე,
თეორიული ჩვენება, თუ როგორი მეთოდებით ჩატარდება ვარჯიშები, სადაც საშუალება
ექნებათ ივარჯიშონ ქართველმა და ამერიკელმა მოზარდებმა.

ქართული კულტურის ცენტრ „ფესვები“-ს

საზეიმო კონცერტი „20 წლის ნობათი“  ნიუ-იორკში

16 დეკემბერს, ქ. ნიუ-იორკში მოქმედი ქართული
კულტურის ცენტრ „ფესვები“-ს ინიციატივითა და
ორგანიზებით შემოქმედებითი საღამო, სახელწოდებით
„20 წლის ნობათი“, გაიმართა.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს კულტურის
ცენტრთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა -
„ფესვები“, ნიუ-იორკში მოქმედმა სხვა დიასპორული
ორგანიზაციის შემოქმედებითმა ჯგუფებმა და იქ
მცხოვრებმა ქართველმა მომღერლებმა.

საღამოზე ქორეოგრაფიული და მომღერალთა გუნდები ქართული ცეკვითა და სიმღერით

წარსდგნენ მაყურებლის წინაშე. მათ შორის კულტურის ცენტრ „ფესვებთან" არსებული ბავშვთა

ვოკალური სტუდია „ციცინათელა" ნინი წიკლაურის ხელმძღვანელობით.

გაიმართა აფხაზეთისადმი მიძღვნილი სიმღერის პრემიერა, რომლის ავტორი კულტურის

ცენტრის „ფესვები“ ერთი-ერთი დამაარსებელი, ივანე გოდერძიშვილია.

აღსანიშნავია, რომ ქართული კულტურის ცენტრი, რომელიც 1998 წელს ვანო

გოდერძიშვილისა და შორენა ბარბაქაძის ხელმძღვანელობით დაარსდა, აქტიურად ეწევა

ქართული კულტურის პოპულარიზაციას. წლების განმავლობაში კულტურის ცენტრმა და

მასთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა - „ფესვები“ არაერთი კულტურული თუ

საქველმოქმედო ღონისძიება გამართეს, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის

რამდენიმე ქვეყანაში და საქართველოში.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართული კულინარიის დღე დანიაში
16 დეკემბერს, ქ. კოპენჰაგენში, საქართველოს საელჩოში

ქართული კულინარიის დღე გაიმართა. ღონისძიების

მსვლელობისას დანიაში მცხოვრებმა ქართული

დიასპორის წარმომადგენლებმა ქართული კერძები

მოამზადეს. ღონისძიება დანიის სამეფოში საქართველოს

ელჩმა გიგი გიგიაძემ გახსნა. მან დამსწრე საზოგადოებას

დამდეგი ახალი წელი მიულოცა.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა ვიქტორინა

საქართველოს შესახებ, რომლის გამარჯვებულები

საქართველოს ელჩმა დააჯილდოვა.

ქართული კულტურული საღამო ვაშინგტონში
16 დეკემბერს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში

საქართველოს საელჩომ, ორგანიზაცია „International

Club of DC“-სთან პარტნიორობით ქართულ

კულტურულ საღამოს უმასპინძლა.

საელჩოს პირველმა მდივანმა მარიკა მიქელაძემ,

მოწვეულ სტუმრებს საქართველოს ისტორია,

ტურიზმის პოტენციალი და კულტურული

ღირსშესანიშნაობები გააცნო.

საღამოზე მოწვეულ სტუმრებს ქ. ფილადელფიიდან, წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ

ფერაძის სახელობის ქართული კულტურის ცენტრთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა

ანსამბლმა ქართული ცეკვები წარუდგინა. ღონისძიებას ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები დაესწრნენ.

დათო მაღრაძის პოეზიის საღამო მილანში

20 დეკემბერს, ქ. მილანში, სორმანის ცენტრალური
ბიბლიოთეკის გრეკეტოს დარბაზში მილანის
კულტურული ასოციაციის „დიპოეზია“ და ჯულიანო
ლადოლფი ედიტორეს ინიციატივით გაიმართა დათო
მაღრაძის პოეზიის საღამო.
საღამოზე წარმოდგენილი იყო ქართველი პოეტის პოემა
„ჯაკომო პონტი", პოეტური კრებულები „ექო" და „ავე ევა“
(მთარგმნელი ნუნუ გელაძე). საღამო გახსნა ბიბლიოთეკის
დირექტორმა ალბერტო რაპომი კოლომბომ და აღნიშნა,
რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა სორმანის
სამსაუკუნოვანი სასახლე ქართველ პოეტს სტუმრობს.

ქართული პოეზიის მასპინძლობა დიდ პატივად მიიჩნია ასოციაცია
„დიპოეზიის“ პრეზიდენტმა, ლიტერატურის კრიტიკოსმა ჯოვანი
ბონოლდიმ და პოეზიის დარგში მომავალი ქართულ-იტალიური
კულტურული ურთიერთობის თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა.
ქართული პოეზიის ზოგადი მიმოხილვით და დათო მაღრაძის
მნშივნელოვანი წვლილის შესახებ ქართულ პოეზიასა და ქართულ
სინამდვილეში საუბრით შემოიფარგლა მთარგმნელი, მილანის
იტალიურ-ქართული საზოგადოების - “სამშობლო გულით
სატარებელის” ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ნუნუ
გელაძე.

გამომცემლებმა ჯულიანო ლადოლფიმ და ჯულიო გრეკომ ვრცლად ისაუბრეს დათო მაღრაძის
შემოქმედებაზე, მისი პოემის „ჯაკომო პონტისა" თუ ცალკეული ლექსების და ასევე იმ ადგილის
შესახებ, რომელიც ქართველმა პოეტმა თანამედროვე იტალიურ პოეტურ სივრცეში დაიკავა.
პოეტს მიესალმნენ მისი კრებულის იტალიელი რედაქტორი მარიენცა კორაჩი და ახალგაზრდა
ქართველი ემიგრანტი ილო პეტრიაშვილი. საღამოს დასასრულს ავტორმა, გამომცემელმა და
მსახიობმა ჯულიო გრეკომ საზოგადოებას ორივე ენაზე წაუკითხეს ლექსები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საქართველოს ახალგაზრდა ელჩის სტუმრობა ქ. კიევის
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრში - „იბიერიელი"

22 დეკემბერს, უკრაინაში საქართველოს საელჩოს მრჩეველი
ირაკლი როგავა და პროექტის „იყავი შენი ქვეყნის
ახალგზარდა ელჩი“ 2018 წლის გამარჯვებული სანდრო
თოფურია ქ. კიევის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრ
"იბიერიელს" ეწვივნენ.

სანდრო თოფურიამ კულტურულ-საგანმანათლებლო
ცენტრის აღსაზრდელებს, მშობლებს და პედაგოგებს
ახალგაზრდა ელჩის ფუნქცია-მოვალეობები და 2019 წელს
დაგეგმილი ღონისძიებები გააცნო. შეხვედრის ფარგლებში

განხილულ იქნა სამომავლო თანამშრომლობის, უკრაინელ სტუდენტებთან ურთიერთობის
გააქტიურების საკითხები. სანდრო თოფურიამ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრს
საჩუქრად კომპიუტერული და მულტიმედიური ტექნიკა გადასცა.

სტამბოლში შოთა რუსთაველისა და ქართული კულტურისადმი

მიძღვნილი კონფერენცია გაიმართა

22 დეკემბერს, ბეიქენთის უნივერსიტეტში, სტამბოლის
შოთა რუსთაველის კულტურის ცენტრისა და ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ორგანიზებით, შოთა რუსთაველისა და ქართული
კულტურისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ჩატარდა.
კონფერენციას ესწრებოდნენ: სტამბოლში საქართველოს
გენერალური საკონსულოს წარმომადგენელი, პროექტის
„იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2018 წლის
გამარჯვებული თურქეთში გიორგი ცეცხლაძე,
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტოლოგიის

მეცნიერებათა დოქტორი ია ფუტკარაძე, დუზჯეს უნივერსიტეტის ქართული ენისა და
ლიტერატურის განყოფილების პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები, დიასპორული
ორგანიზაციების წარმომადგენლები სტამბოლიდან, დუზჯედან, იზმირიდან, ანკარიდან და
თურქეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტის ქართველი სტუდენტები.

კონფერენციაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ:
შოთა რუსთაველის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი,
სეზენ გონენჩ ოქჯანი (სალომე ბარამიძე), ბეიქენთის
უნივერსიტეტის პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი
მუსტაფა მელექი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ჯემალ
ანანიძე.
მოხსენებები წაიკითხეს ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა მარინა გიორგაძემ („ქართული ანბანის სამი სახეობის
ცოცხალი კულტურა“), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა
რამაზ ხალვაშმა („შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ და თამარ მეფის ეპოქის ქართული
კულტურა“), ბეიქენთის უნივერსიტეტის პედაგოგმა, აკადემიურმა დოქტორმა არდაჰან ბიროლ
ქართალმა („თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობის აქტუალური საკითხები“), დუზჯეს
უნივერსიტეტის ლექტორმა მარიამ სულხანიშვილმა („ვეფხისტყაოსანი“ აღმოსავლურ
სამყაროში“).
ასევე, გაიმართა შოთა რუსთაველის კულტურის ცენტრისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის – „ხელნაწერი „ვეფხისტყაოსანი“ -
პრეზენტაცია (იდეის ავტორი – პროფ. რამაზ ხალვაში).
დუზჯეს უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის განყოფილების სტუდენტებმა,
ასოცირებულ პროფესორ ნანა კაჭარავას ხელმძღვანელობით, წარმოადგინეს მხატვრული
კომპოზიცია, ზეპირად წაიკითხეს „ვეფხისტყაოსნის“ სტროფები და აფორიზმები, ნანა კაჭარავას
მიერ შესრულებულ თურქულ პწკარედულ თარგმანებთან ერთად. „ვეფხისტყაოსნის“
სტროფები ასევე ზეპირად წაიკითხა სტამბოლის შოთა რუსთაველის კულტურის ცენტრის
თანახელმძღვანელმა ორჰან ბერიძემ.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

სტამბოლის შოთა რუსთაველის კულტურის ცენტრის ორგანიზებით,
ბეიქენთის უნივერსიტეტის ფოიეში მოეწყო შოთა რუსთაველისა და
ქართული კულტურისადმი მიძღვნილი გამოფენა.
კონფერენციის ფარგლებში ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტსა და ბეიქენთის უნივერსიტეტს შორის.
ასევე, 24 დეკემბერს, სტამბოლის შოთა რუსთაველის კულტურის
ცენტრში მოეწყო შეხვედრა „ხელნაწერი „ვეფხისტყაოსნის“ პროექტის
ფარგლებში. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბაში

მომზადებულ და აკინძულ წიგნში პირველი ხელნაწერი სტროფები ჩაწერეს კულტურის
ცენტრის დამფუძნებლებმა ს. გონენჩ ოქჯანმა, ო. ბერიძემ, გ. ხიმშიაშვილმა, მ. იელქენჯიმ (გ.
დიასამიძემ), ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ჯ. ანანიძემ, პროფესორებმა - მ. გიორგაძემ
და რ. ხალვაშმა.
ამასთან, დაიგეგმა ყოველი წლის 24 დეკემბერს, თურქეთის ქალაქ სტამბოლში ხელნაწერი
„ვეფხისტყაოსნის“ დღის აღნიშვნა.

ესპანეთში მცხოვრები მომღერლის მაია სიჭინავას შემოქმედებითი
საღამო თბილისში

22 დეკემბერს, ქ. თბილისში, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული
სასახლის დარბაზში გაიმართა ესპანეთში მცხოვრები მომღერლის
მაია სიჭინავას შემოქმედებითი საღამო.

ღონისძიებაზე შესრულდა ემიგრაციაში და საქართველოში მყოფი
სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები პოეტების ლექსებზე მაია სიჭინავას
მიერ შექმნილი საავტორო სიმღერები, აგრეთვე, ხალხური,

ლირიკული, ქალაქური და საესტრადო სიმღერები, რომლის
მუსიკალური ფორმა და მხატვრული სახე იმპროვიზებულ ხასიათს
ატარებდა. კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს ცნობილმა ქართველმა
შემსრულებლებმა.

საშობაო ზეიმი ვენის საკვირაო სკოლაში
23 დეკემბერს, ქ. ვენაში, ავსტრიაში ქართულ
სათვისტომოსთან არსებულ დავით აღმაშენებლის
სახელობის საკვირაო სკოლაში საშობაო ზეიმი გაიმართა.

სკოლის აღსაზრდელებმა, პედაგოგებმა და მშობლებმა
ახალი წლის და შობის მოსვლა საშობაო ზღაპრით
აღნიშნეს. ღონისძიების ბოლოს ბავშვებს თოვლის ბაბუაც
ესტუმრა და პატარებს საჩუქრები გადასცა. უკვე მეოთხე
წელია, რაც ქალაქ ვენაში ქართული საკვირაო სკოლა

არსებობს და საშობაო ზეიმიც მეოთხედ იმართება. წინა წლებისგან განსხვავებით წელს
ღონისძიების პირველ ნაწილში სკოლის მასწავლებლების ძალისხმევით დაიდგა ნაწყვეტები
ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებიდან „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“, ხოლო მეორე ნაწილში კი
სკოლის მოსწავლეებმა საშობაო ზღაპარი გააცოცხლეს.

საახალწლო ზეიმი ოდესაში
24 დეკემბერს, უკრაინის ქ. ოდესაში საქართველოს
საკონსულოს მხარდაჭერით საახალწლო ღონისძიება -
,,ზამთრის ზღაპარი“ გაიმართა, რომელიც ქართული
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრ „ივერია“-სთან
არსებულმა ქართული საკვირაო სკოლა „ანა-ბანა”-ს
აღსაზრდელებმა წარადგინეს. თოვლივით თეთრად
მორთულ დარბაზში, თეთრ სამოსში გამოწყობილმა
ბავშვებმა ლექსები და სიმღერები შეასრულეს. მაყურებლებს

სასიამოვნო განწყობა შეუქმნეს და რამოდენიმე საათით ვირტუალურად საქართველოშიც
ამოგზაურეს.
საქართველოს ვიცე-კონსულმა, შოთა დოლიძემ საკვირაო სკოლის პედაგოგებს, აღსაზრდელებს
და მშობლებს დამდეგი ახალი წელი მიულოცა და მოსწავლეებს საჩუქრები გადასცა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საკვირაო სკოლის საახალწლო ზეიმი ხარკოვში

29 დეკემბერს, ხარკოვის ქართულმა ეროვნულ-

კულტურულმა საზოგადოებამ ,,საქართველო“ და მასთან
არსებულმა კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრმა,

ახალი წლისადმი მიძღვნილი ზეიმი გამართა.

ღონისძიების ფარგლებში ქართული ენის ღია გაკვეთილი
ჩატარდა.

ღონისძიებას ესწრებოდა საქართველოს საპატიო კონსული
ქ. ხარკოვში ალექსანდრა ჩიხლაძე. მათ საკვირაო სკოლის
მოსწავლეებს საჩუქრები გადასცეს.

საშობაო კონცერტი პარიზში

29 დეკემბერს, პარიზის ქართველთა კულტურის კერასთან -

„ლაზი“ არსებულმა „ექვთიმე თაყაიშვილის’’ სახელობის

საკვირაო სკოლამ და ამავე ცენტრთან არსებულმა ცეკვისა და

სიმღერის ანსამბლმა „ლაზი“ საშობაო ზეიმი გამართეს. ზეიმს

ესწრებოდნენ მშობლები, მოწვეული სტუმრები და პარიზში

მცხოვრები ქართველები.

საახალწლო ზეიმი რომში

30 დეკემბერს, რომის სამრევლოსთან არსებულმა
ქართულმა საკვირაო სკოლამ - „ფესვები“ საახალწლო
ზეიმი გამართა.
სკოლის აღსაზრდელებმა დამსწრე საზოგადოებას დამდეგი
შობა-ახალი წელი მიულოცეს.
ღონისძიებას მრევლთან ერთად ესწრებოდა რელიგიური
ასოციაცია - რომის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის სამრევლოს წინამძღვარი, არქიმანდრიტი მამა
იოანე, საქართველოს ელჩი ვატიკანში თამარ გრძელიძე და

ანსამბლ „გორის“ კონცერტი საქარიაში

25 დეკემბერს, თურქეთის რესპუბლიკაში, ქ. საქარიაში

ახლად დაარსებული საქარიის ქართველთა (ქართველთა-

ლაზთა) კულტურის ასოციაციის ორგანიზებით,

საქართველოში მოქმედი ანსამბლ „გორის“ კონცერტი

გაიმართა, რომელსაც დაესწრნენ თურქეთის სხვადასხვა

კუთხიდან ჩამოსული თურქეთელი ქართველები,

ემიგრანტები და ადგილობრივი ხელისუფლების

წარმომადგენლები. ეს იყო საქარიის ქართველთა

(ქართველთა-ლაზთა) კულტურის ასოციაციის მიერ

ორგანიზებული პირველი ღონისძიება.

კონცერტმა ანშლაგით ჩაიარა. დიდი იყო ღონისძიებისადმი ადგილობრივი მედიის ინტერესი.

პროექტის “იყავი შენი ქვეყნის ახალგარზდა ელჩი” 2018 წლის გამარჯვებული იტალიაში ნენო
გაბელია. მან სკოლის აღსაზრდელებს საშობაო საჩუქრები გადასცა.
საშობაო ზეიმის მონაწილე ბავშვებს დამდეგი ახალი წელი და შობის დღესასაწაული მიულოცა
თოვლის ბაბუამ და მათ საშობაო საჩუქრები დაურიგა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

17-18 ნოემბერს, ნიდერლანდების სამეფოში ანსამბლ
„ქართული ხმების“ კონცერტები გაიმართა. ღონისძიება
ნიდერლანდებში ქართული კულტურის ცენტრის
დამფუძნებლისა და კომპანია Tika Tours-ის
ხელმძღვანელის, თიკა სვანიძე-ვენკოს ორგანიზებით
ჩატარდა. ანსამბლმა ჯვართამაღლების ქართულ
ეკლესიაში 2 კონცერტი გამართა. 17 ნოემბერს ანსამბლმა
ქართული ხალხური სიმღერების რეპერტუარი
წარადგინეს, თუმცა მსმენელებისთვის რამდენიმე
ქალაქური სიმღერაც შეასრულეს.

ანსამბლ „ქართული ხმების“ კონცერტები 
ნიდერლანდების სამეფოში

12 ნოემბერს, ქ. შტუტგარტში, ახლადდაფუძნებული
შტუტგარტის მუსიკოსთა საზოგადოების, Art Music
Georgia-ს ორგანიზებით, პროექტის „Hinter den Grenzen“
(საზღვრებს მიღმა) ფარგლებში გერმანიაში გიორგი
ალექსიძის სახელობის თბილისის თანამედროვე ბალეტის
დასის პირველი საერთაშორისო გასტროლები გაიმართა.
პროექტმა ერთი თაობის სამი ქართველი ხელოვანი, პოეტი
რატი ამაღლობელი, გერმანიაში მოღვაწე ქართველი
კომპოზიტორი და მუსიკოსი რუსუდან მეიფარიანი და
ქორეოგრაფი მარიამ ალექსიძე გააერთიანა. ახალი
ლიტერატურულ-მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული
წარმოდგენის პრემიერა ქ. შტუტგარტის სახელმწიფო
მუზეუმში შედგა. პროექტის იდეის ავტორი გახლდათ ქ.
შტუტგარტში მოღვაწე თანამემამულე, Art Music Georgia-ს
დამფუძნებელი, მუსიკოსი ანა ნანუაშვილი.
წარმოდგენაში, რომელიც სხვადასხვა ჟანრთა სინთეზით
ნოვატორული წამოწყებაა ქართული თანამედროვე
ხელოვნების ისტორიაში, გიორგი ალექსიძის სახელობის
თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასის მსახიობებთან
ერთად მონაწილეობდნენ რუსუდან მეიფარიანის

შტუტგარტის საზოგადოების Art Music Georgia-ს პროექტი 
„ქართული თანამედროვე ხელოვნება მის ფარგლებს მიღმა“

ანსამბლის წევრები, გერმანიაში მოღვაწე ქართველი მუსიკოსები ნატა მეიფარიანი და გიგა
ხელაია. შესრულდა ქორეოგრაფიული წარმოდგენა „ხმა დაირისა“, რომელიც მარიამ ალექსიძის
მიერ რუსუდან მეიფარიანის სოლო პროგრამაზე 2017 წლის „თბილისობის
დღესასწაულისთვის“ დაიდგა. ქ. შტუტგარტში წარმოდგენის გამართვის შემდეგ მაყურებელსა
და შემოქმედებით ჯგუფს შორის შეხვედრა-დისკუსია შედგა, რომელსაც გერმანელი
კულტუროლოგი, ულრიკე ბონე უძღვებოდა.
ღონისძიება გერმანული მუსიკალური ფონდის და ქ. თბილისის მერიის მხარდაჭერით
განხორციელდა.

კონცერტს ჰოლანდიაში მცხოვრებ ქართველებთან ერთად ჰოლანდიისა და ბელგიის
ეპისკოპოსი, მეუფე დოსითეოსი დაესწრო. ანსამბლის წევრებს გულთბილი შეხვედრები
ჰქონდათ როგორც ჰოლანდიაში მცხოვრებ ქართველებთან, ისე კონცერტისთვის სხვა
ქვეყნებიდან და ქალაქებიდან ჩასულ ემიგრანტებთან. ქართული დიასპორის მხრიდან აღინიშნა,
რომ მათთვის ამგვარი ღონისძიებები და მშობლიურ კულტურასთან შეხება უდიდესი ჯილდოა,
რადგან ყველას აკლია სითბო და მშობლიურ ფესვებთან კავშირი. „ეს იყო ორი ემოციური დღე,
გრანდიოზული კონცერტი, რომელიც მომზადდა ქართველი ემიგრანტებისთვის. დღეს
ჩემი საქართველო აქ იყო ანსამბლ „ქართულ ხმებთან“ ერთად. ყველანი ბედნიერები ვართ
და კიდევ ბევრ ასეთ ემოციურ კონცერტს ვპირდებით ჩვენს ემიგრანტებს“, - აღნიშნა
ღონისძიების ორგანიზატორმა თიკა სვანიძე-ვენკომ.
ნიდერლანდებში ქართული კულტურის ცენტრი და მისი ხელმძღვანელი თიკა სვანიძე-ვენკო
არაერთი მნიშვნელოვანი ქართული პროექტის ავტორია.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

18-19 ნოემბერს, ბელგიის სამეფოში, ქ. ანტვერპენში,
ბაროკოს წლის ღონისძიებების ფარგლებში, რომელიც
ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს პროექტებს მოიცავს,
ფესტივალი „FAMEUS“ ჩატარდა. ფესტივალის ერთ-ერთ
მუსიკალურ პროექტს წარმოადგენდა "Gigue", სადაც
ბაროკოს თემატიკაზე მუსიკალური ნაწარმოებების
წარმოსადგენად, მიწვეული იყო 5 სხვადასხვა ჟანრის
ქორეოგრაფი, მათ შორის - ანტვერპენში მოქმედი

ანტვერპენში ბაროკოს წლის ღონისძიებების ფარგლებში 
ქართული შემოქმედებითი გაერთიანება „იმედი“ მონაწილეობდა

ქართული შემოქმედებითი გაერთიანება „იმედის“ ქორეოგრაფები იმედა ყავლაშვილი და
ხათუნა მახარაძე. პროექტის ფარგლებში ოთხმოცი პროფესიონალი და მოყვარული მოცეკვავე
მონაწილეობდა. კონცერტამდე ქორეოგრაფებმა მონაწილეებს workshop-ი ჩაუტარეს, რის
შემდეგაც, მათი სურვილის და არჩევანის მიხედვით შედგა ჯგუფი და ჩატარდა კონცერტი.
ხუთივე ქორეოგრაფმა წარმოადგინა თავიანთი ნამუშევრები. კონცერტს 500-მდე მაყურებელი
ესწრებოდა. ქართულმა ცეკვამ პროექტის ორგანიზატორებისა და მაყურებლის
განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა.

საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან
100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ბარსელონაში

21 ნოემბერს, ქ. ბარსელონაში, საქართველოს საკონსულომ

საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან

100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს უმასპინძლა, რომლის
ფარგლებშიც ესპანეთში მოღვაწე ქართველი მხატვრის ლიკა

შხვაცაბაიას ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა და მთარგმნელის,

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ლანა კალანდიას

ესპანურენოვანი ავტორების ქართული თარგმანების პრეზენტაცია
გაიმართა. ღონისძიებას დაესწრნენ ქ. ბარსელონაში არსებული

საკონსულო კორპუსის წარმომადგენლები, კატალონიის კულტურის,

მეცნიერებისა და განათლების, საქმიანი წრეების, ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

მსგავსი ღონისძიება ქ. ბარსელონაში პირველად ჩატარდა, რამაც დიდი დაინტერესება და მოწონება
დაიმსახურა. აღსანიშნავია, რომ გაიყიდა წარმოდგენილი მხატვრის რამდენიმე ნამუშევარი. დამყარდა
სასარგებლო კონტაქტები კულტურისა და გამომცემლობების წარმომადგენლებთან.

ანსამბლ „ანჩისხატის“ კონცერტი შტუტგარტში

27 ნოემბერს, ქ. შტუტგარტის საკონცერტო დარბაზში ანსამბლ
„ანჩისხატის“ კონცერტი გაიმართა. ღონისძიება შტუტგარტის ქართველ
მუსიკოსთა საზოგადოების, Art Music Georgia--ს ორგანიზებით ჩატარდა.
ქ. შტუტგარტის საზოგადოებას წილად ხვდა პატივი დამტკბარიყო
ქართული მრავალხმიანობით და საქართველოს სხვადასხვა კუთხისათვის
დამახასიათებელი ხალხური სიმღერებითა და საეკლესიო საგალობლებით.
კონცერტის პირველ განყოფილებაში შესრულდა ტრადიციული ქართული
ფოლკლორული ნაწარმოებები, ხოლო მეორეში, გარდა ფოლკლორისა,
ქართველი კომპოზიტორის რუსუდან მეიფარიანის თანამედროვე
საგუნდო ნაწარმოები. ანჩისხატის გუნდის წევრებმა აგრეთვე, შეასრულეს

კომპოზიციები ცნობილი გერმანელი ორღანისტის, იოაჰიმ ირმლერის თანხლებით, მისსავე
შექმნილ ელექტრო ორღანზე. მაყურებლის მოწონება დაიმსახურა ინოლა გურგულიას
სიმღერის - “რწმენა” გაჟღერებამ მისივე ვაჟის, დავით შუღლიაშვილის და გუნდის სხვა წევრების
ულამაზესი ინტერპრეტაციით.

ტექნიკური ხარვეზის გამო, სამწუხაროდ, ნოემბრის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვერ გაშუქდა 
დიასპორული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, 

რისთვისაც დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სახელით ინფორმაციის 
მომწოდებელს ბოდიშს ვუხდით და  შესაბამის სტატიებს, დაგვიანებით, დეკემბრის თვის 

„დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.



დეკემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 


