
იანვრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საკვირაო სკოლის იუბილე ბარსელონაში

7 იანვარს, ბარსელონას წმიდა ნინოს სახელობის სამრევლოსთან არსებულმა წმიდა ანთიმოზ

ივერიელის სახელობის ქართულმა საკვირაო სკოლამ დაარსებიდან 10 წლის იუბილე საზეიმოდ

აღნიშნა. სამრევლოსთან მოქმედი "სულიერების, განათლებისა და კულტურის ცენტრის"
ორგანიზებითა და, ასევე, არქიმანდრიტ ლუკა ფალავანდიშვილის ხელმძღვანელობით, ღონისძიებაში

მონაწილეობდნენ ქართული საკვირაო სკოლის პედაგოგები და აღსაზრდელები, მუსიკალური სტუდია

"გამა" (ხელმძღვანელი მაია გუბელაძე), ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი "იბერიონი"

(ხელმძღვანელი ანა ლობჟანიძე), ქართული ხალხური ცეკვის სტუდია "ქართველო" (ხელმძღვანელი
გიორგი ზირაქაშვილი), ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი "ჯორჯიან ფოლკი" (ხელმძღვანელი ირაკლი

დევდარიანი), გოგონათა გალობისა და სიმღერის ანსამბლი "ბეთანია", მეტყველების კულტურისა და

სასცენო ხელოვნების შემსწავლელი წრე (ხელმძღვანელი დემნა ამაღლობელი) და ქართული
მრავალხმიანი გალობისა და ქართული ხალხური სიმღერის შემსწავლელი წრე (ხელმძღვანელი

ირაკლი დევდარიანი). აღნიშნული ცენტრის საქმიანობა ხორციელდება "ქართული სათვისტომო

კატალონიაში" და "წმიდა გიორგის ქართული მართლმადიდებლური ასოციაციის" ხელმძღვანელობით.

საიუბილეო ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო სპექტაკლი "საშობაო ამბავი", ვაჟა ფშაველას
ნაწარმოების მიხედვით, საკვირაო სკოლის 10 წლიანი ისტორია და საქმიანობა, ქართული
მრავალხმიანი საგალობლები, ქართული ხალხური და საესტრადო სიმღერები, ქართული ხალხური
ცეკვები. ღონისძიების დასასრულს, საკვირაო სკოლის პედაგოგები და პირველი ნაკადის
მოსწავლეები საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ. საიუბილეო საღამოს, რომელიც ბარსელონაში
საქართველოს საკონსულოს ხელშეწყობით და დიასპორული ორგანიზაციების ინიციტივით
ჩატარდა, ესწრებოდნენ საპატიო სტუმრები საქართველოდან, მათ შორის, საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრის მოადგილე ზვიად გონაძე, თანამემამულეები ესპანეთის სხვადასხვა
რეგიონებიდან და ევროპის რიგი ქვეყნებიდან.
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ზვიად გონაძის ვიზიტი ბარსელონაში
7 იანვარს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

ზვიად გონაძე ვიზიტით ესპანეთის სამეფოს ეწვია.

მინისტრის მოადგილემ შეხვედრები გამართა
კატალონიაში მოქმედი დიასპორული

ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან, ასევე,

ქ.ბარსელონას წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიის

წინამძღოლთან, არქიმანდრიტ ლუკა
ფალავანდიშვილთან. ზვიად გონაძემ

თანამემამულეებს გააცნო დიასპორის სახელმწიფო

სტრატეგია და ის ინიციატივები და სიახლეები,
რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში ინერგება

დიასპორასთან ეფექტური კომუნიკაციის მიზნით.

შეხვედრებზე, რომელთაც ასევე ესწრებოდა

დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის

დირექტორის მოადგილე ვარლამ ბაძაღუა,
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ქართული

დიასპორის წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და

პრობლემების გადაჭრის გზებს. დიასპორის

წარმომადგენლებმა მინისტრის მოადგილეს

ინფორმაცია მიაწოდეს მათი საქმიანობის და

ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული

პროექტების შესახებ. ხაზგასმით აღინიშნა
უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან

რეგულარული შეხვედრების მნიშნველობა.

ვიზიტის ფარგლებში, ზვიად გონაძემ მონაწილეობა მიიღო საზეიმო ღონისძიებებში და სიტყვით

გამოვიდა წმინდა ანთიმოზ ივერიელის სახელობის ქართული საკვირაო სკოლის 10 წლის

იუბილესადმი მიძღვნილ საღამოზე.

საახალწლო ზეიმი მადრიდის საკვირაო სკოლაში

7 იანვარს, ესპანეთის სამეფოს ქ. მადრიდის ქართულ საკვირაო სკოლაში - „აისი“ (პედაგოგები - თამარ

მეტრეველი-ჩადუნელი და თია ქურხული) საახალწლო ზეიმი გაიმართა. ზეიმში მონაწილეობას

იღებდა საკვირაო სკოლის აღსაზრდელები. პატარებმა წარმოადგინეს საახალწლო სპექტაკლი,
”ფიფქების მეჯლისი”. ბავშვების ხალისი და ბედნიერი განწყობა დარბაზსაც გადაედო, ხოლო

დასასრულს თოვლის პაპამ საჩუქრები დაურიგა ზეიმის მონაწილეებს.
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ქართველთა კულტურის კერა „ლაზის“  საახალწლო ღონისძიებები

7 იანვარს, საფრანგეთში მოღვაწე ახალგაზრდა

მეცნიერის ანა ჭეიშვილისა და ქართველთა

კულტურის კერასთან -„ლაზი“ თანამშრომლობით,
პარიზის მე-18 კვარტლის ასოციაციათა სახლში,

ჩვენი თანამემამულეებისათვის ჩატარდა საჯარო

ლექცია „ლაზეთისა და ტაო-კლარჯეთის

ტრადიციული კულტურა”, რომელსაც პროფესორი
როზეტა გუჯეჯიანი უძღვებოდა. ლექციას

როგორც ახალი, ისე ძველი ემიგრაციის

წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გარდა
ტრადიციული კულტურის ზოგადი ნიშნების

მიმოხილვისა, როზეტა გუჯეჯიანმა ისაუბრა

თანამედროვე ვითარებაზე, ეთნიკური იდენტობის

გაქრობის საფრთხესა და მიმდინარე სოციო-
კულტურულ პროცესებზე.

საკითხისადმი დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, ლექცია გაგრძელდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

როზეტა გუჯეჯიანმა პარიზელ ქართველებს და დიასპორული ორგანიზაციის „ქართველთა

კულტურის კერა - ლაზის“ წარმომადგენლებს საჩუქრად საკუთარი წიგნი „ისტორიის რეპრეზენტაციის
ეთნოლოგიური ასპექტები“ გადასცა.

19 იანვარს, დიასპორული ორგანიზაცია

მონაწილეობდა პარიზის მე-10 რაიონის ასოციაციების

სახლის საახალწლო ზეიმში, ხოლო 25 იანვარს ჩვენი
თანამემამულეები მიწვეული იყვნენ საფრანგეთის

დედაქალაქის მე-18 უბნის მერიის მიერ

ორგანიზებულ საახალწლო ღონისძიებაში

მონაწილეობის მისაღებად.
სხვა საახალწლო და საშობაო ღონისძიებების გარდა,

„ქართველთა კულტურის კერა - ლაზის“ და ანა

ჭეიშვილის ორგანიზებით, პარიზში გაიმართა
კონფერენცია „საქართველო მეღვინეობის აკვანი“..

ბარსელონას ქართულმა საკვირაო სკოლამ და ქუთაისის საჯარო 

სკოლამ ერთობლივი ტრენინგი ჩაატარეს

9 იანვარს, ბარსელონას წმიდა ნინოს სახელობის

სამრევლოსთან არსებულ წმიდა ანთიმოზ

ივერიელის სახელობის ქართულ საკვირაო
სკოლაში ჩატარდა ერთობლივი ტრენინგი თემაზე

„კითხვის ეფექტური მეთოდები“, რომელსაც

უძღვებოდნენ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო

სკოლის დირექტორი ირინე ჯგერენაია და ამავე
სკოლის პედაგოგი ქეთევან ჩაჩხიანი.

ტრენინგს ესწრებოდნენ საკვირაო სკოლის

პედაგოგები და მშობლები. შეხვედრაზე განხილეს
საქართველოს დაწყებითი განათლების,

„ჯიპრაიდის“ მასალები, სწავლისა და სწავლების

თანამედროვე მიდგომები და მეთოდები, თამაშით

სწავლების ტექნიკა. მსმენელებმა შეასრულეს
სხვასხვა სახის სავარჯიშოები და აქტივობები,

გამართეს დისკუსია თამაშით სწავლების

უპირატესობაზე და გამოიყენეს სახალისო
აპლიკაციები. ტრენინგის ბოლოს მსმენელებს

შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ.



იანვრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საშობაო საღამო პრაღაში

ქართული საღამო შტუტგარტში
13 იანვარს, გერმანიის ქალაქ შტუტგარტში,

ქართული საკვირაო სკოლის ორგანიზებით

ჩატარდა ქართული საღამო. სტუმრებს შორის
იყვნენ სკოლის ყოფილი მოსწავლეების მშობლები.

ღონისძიების პირველი ნაწილი საკვირაო სკოლის

მოსწავლეებმა „ალილოთი“ გახსნეს, რასაც მოჰყვა

ცნობილი ქართული ლექსები და სიმღერები.
ბავშვებმა სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრითა

და არაჩვეულებრივად შესრულებული ცეკვა

„რაჭულით“ მაყურებელთა მქუხარე
აპლოდისმენტები დაიმსახურეს. სტუმარმა

საქართველოდან, ქეთი რუხაძემ კი ფანდურზე

შეასრულა ქართული სიმღერები.

საღამოს პირველი ნაწილი მიჰყავდათ სკოლის

ყოფილ მოსწავლეებს მარიტა ვოლფს და თორნიკე

სარაჯიშვილის. ღონისძიების მეორე ნაწილი
მთლიანად დაეთმო ინტელექტუალურ თამაშს „რა,

სად, როდის“. თამაშში მონაწილეობდნენ სკოლის

აქტუალური მოსწავლეების მშობლები ყოფილი

მოსწავლეების მშობლების წინააღმდეგ. კითხვები
ძირითად შედგენილი იყო საქართველოს

ისტორიიდან, ქართული ლიტერატურიდან,

გეოგრაფიიდან და რელიგიიდან. სახალისო
თამაში დასრულდა კაპიტნების დუელით და

გამომჟღავნდა დღის გამარჯვებული.

ქართული სამრევლოს იუბილე მაინის ფრანკფურტში

13 იანვარს, ქ. მაინის ფრანკფურტში არსებული

ქართული სამრევლოს 10 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით, მიღება გაიმართა. ღონისძიების
ფარგლებში წარმოდგენილი იქნა ქ. მაინის

ფრანკფურტში არსებული საკვირაო სკოლის

მოსწავლეების კონცერტი. ასევე, ნაჩვენები იქნა

ქართული მრევლის მიერ განვლილი 10 წლიანი
მოღვაწეობის ამსახველი ვიდეო. ღონისძიებას

ესწრებოდა მრევლის სულიერი მოძღვარი,

დეკანოზი თამაზ ლომიძე.

8 იანვარს, ქ.პრაღაში, საქართველოს საელჩოში

გაიმართა საშობაო საღამო ჩეხეთში ქართული

სათვისტომოს წარმომადგენლებისთვის.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ჩეხეთის

მართლმადიდებლური სამღვდელოების

წარმომადგენლები. ჩეხური ჯგუფი „ჰაერის“

მიერ შესრულდა ქართული ხალხური

სიმღერები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ტრადიციული საახალწლო ზეიმი პარიზში

13 იანვარს, პარიზში, ქართული ემიგრაციის

წარმომადგენელთა შეკრება გაიმართა, რომელიც

ძველი სტილით ახალი წლის დღეებში ტარდება.
ეს ტრადიცია წმინდა ნინოს სამრევლოს მიერ

მრავალი წლის წინ დაფუძნდა და დღემდე

პოპულარულია, განსაკუთრებით ისტორიული და

პოლიტიკური ემიგრაციის შთამომავლებში.
საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა ასოციაციის

ორგანიზებითა და დაფინანსებით (თავმჯდომარე

ოთარ ზურაბიშვილი), ასევე, გაიმართა
საახალწლო ღონისძიება საფრანგეთში მყოფი

ქართველი სტუდენტებისთვის.

ასოციაციის გამგეობის წევრებმა პაპუნა ჩიხრაძემ და თამარ დემურიამ სპეციალური მუსიკალური და

გასართობი პროგრამა შესთავაზეს ქართველ ახალგაზრდებს, ხოლო საფრანგეთში მცხოვრები

ახალგაზრდა დიზაინერის ხატია ზურაბაულის მიერ შექმნილი მაისურები სპეციალური გათამაშების
წესით შერჩეულ სტუდენტებს გადაეცათ საჩუქრად. საახალწლო მუსიკალურ პროგრამაში

ძირითადად თავად ქართველი სტუდენტების მიერ შესრულებული სიმღერები და კომპოზიციები

გაჟღერდა. დიდ ეკრანზე კი გადიოდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ფოტო-

კოლაჟი, ქართული მრავალხმიანი სიმღერების ფონზე. საახალწლო ღონისძიებებს ესწრებოდნენ
საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლები.

საქველმოქმედო კონცერტი ფლორენციაში

2018 წლის 14 იანვარს, ქ. ფლორენციაში, წმ. ნინოს
სახელობის სამრევლოს ორგანიზებით, გაიმართა
საქველმოქმედო კონცერტი, რომელსაც ქართული
დიასპორის წარმომადგენლებთან ერთად,
იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს
კონსული და ვიცე-კონსული დაესწრნენ.
კონცერტში მონაწილეობდნენ სამრევლოსთან
არსებული ანსამბლი „ნანილა“, ფლორენციაში
მცხოვრები თანამემამულეები და სპეციალურად
კონცერტისთვის მოწვეული სტუმრები -
მომღერალი ნატო გელაშვილი და გიორგი
მთაწმინდელის სახელობის გალობის
უნივერსიტეტის სტუდენტი ზაზა ზურიაშვილი.

საახალწლო კონცერტი სტრასბურგში

14 იანვარს, სტრასბრუგში, ქალაქ სტრასბურგისა
და გერმანიის ქალაქ კარლსრუეს ქართული
სათვისტომოების ერთობლივი საახალწლო
კონცერტი გაიმართა. კონცერტს, ქართული
დიასპორის წარმომადგენლებთან ერთად,
ესწრებოდა უამრავი უცხოელი სტუმარი,
ევროსაბჭოში საქართველოს მუდმივი
წარმომადგენლობის თანამშრომლები და მუდმივი
წარმომადგენელი, ირაკლი გივიაშვილი.
ქართველმა დიპლომატებმა, სახელმწიფო დროშის
დღესთან დაკავშირებით, საქართველოს დროშა
გადასცეს ღონისძიების მონაწილეებს. ქართული
სამრევლოს წევრმა გვანცა იაკობიძემ კი ლექსი
მიუძღვნა ემიგრანტ ბავშვებს. კონცერტის ბოლოს,
სტუმრებს საშუალება მიეცათ ვირტუალურად
ემოგზაურათ საქართველოში ქეთევან
კვანტალიანის პოსტერების საშუალებით
"ალექსანდრე დიუმას კვალდაკვალ".
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საახალწლო ზეიმი საკვირაო სკოლაში - „ლაზარე“
14 იანვარს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ

ჯერსის შტატის ქალაქ მენვილში, ქართულ

საკვირაო სკოლაში-„ლაზარე“ საახალწლო
კონცერტი გაიმართა. პატარებმა ქართული

ლექსებით, სიმღერით და ცეკვით მიულოცეს შობა-

ახალი წელი სამშობლოს და დარბაზში მყოფ

ქართველ ემიგრანტებს. ზეიმს ასევე სტუმრობდნენ
ჩრდილო ამერიკის ეპისკოპოსი მეუფე საბა და

ქართული სამღვდელოების წარმომადგენლები,

ქართული ცეკვის ანსამბლი „იბერიელები“
(ხელმძღვანელი გოჩა მაღლაკელიძე) და სკოლის

უფროსი თაობა. მეუფე საბამ დალოცა პატარები და

სამახსოვრო სიგელები გადასცა მათ. ლამაზი

საღამოს ორგანიზებისთვის სტუმრებმა მადლობა
გადაუხადეს გრიგოლ ხანძთელის სახელობის

ქართულ ეკლესიას, დეკანოზ მატათას, მრევლს,

სკოლის პედაგოგებს, მშობლებს და ყველა იმ
ადამიანს, ვინც გვერდით უდგას ქართულ სკოლას.
ბავშვების გამოსვლით გახარებულმა თოვლის პაპამ კი საჩუქრები გადასცა პატარებს. ქართული

საკვირაო სკოლა ნიუ ჯერსის შტატის ქალაქ მენვილში, 2009 წლიდან ფუნქციონირებდა ირმა გვაზავას

ხელმძღვანელობით, ხოლო ჩრდილო ამერიკის ეპისკოპოსის, მეუფე საბას ძალისხმევით, გრიგოლ
ხანძთელის სახელობის ქართული ეკლესიის დაარსების შემდეგ, საკვირაო სკოლამ ქართულ ტაძარში

დაიდო ბინა.

საახალწლო კონცერტი ლონდონში

14 იანვარს, დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში,
წმინდა იოანეს სახელობის ტაძარში, ლონდონის
მაცხოვრის შობის სახელობის საკათედრო ტაძრის
მგალობელთა გუნდის კონცერტი გაიმართა,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ქართული
ტაძრის მეგობარმა ანსამბლებმაც. კონცერტს
ესწრებოდა დიდ ბრიტანეთში მოღვაწე ცნობილი
ქართველი მომღერალი და მუსიკოსი ქეთი მელუა.
სიტყვით გამოსვლისას, საქართველოს საგანგებო
და სრულუფლებიანმა ელჩმა თამარ
ბერუჩაშვილმა ისაუბრა ქართული კულტურისა
და მუსიკის პოპულარიზაციისათვის მგავსი
ღონისძიებების მნიშვნელობაზე.

დასასრულს, გაიმართა ახლად დაფუძნებული ქართული ტრადიციული მუსიკის კვლევითი ცენტრის

პრეზენტაცია. საახალწლო ღონისძიების სპონსორები იყვნენ „KIWI POST“, გიორგი მთაწმინდელის

სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი, ქართველი მეცენატი და ბიზნესმენი თამაზ
სომხიშვილი.

საახალწლო ზეიმი პარიზში

14 იანვარს, პარიზის წმ.თამარ მეფის სახელობის

ტაძართან არსებულ საკვირაო სკოლაში,

სახალწლო-საშობაო ზეიმი გაიმართა.

ღონისძიებაზე სკოლის აღსაზრდელებმა

შეასრულეს სიმღერები, წიკითხეს ლექსები და

დააგემოვნეს შემოდგომაზე მათ მიერ

ამოვლებული ჩურჩხელები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართული ზეიმი სტამბოლში

14 იანვარს, სტამბოლის ქართულ კათოლიკურ
ეკლესიაში, გაიმართა წმ. ნინოს დღისადმი
მიძღვნილი ტრადიციული წირვა, რომელსაც
ესწრებოდნენ ქართული კათოლიკური ეკლესიის
ფონდის თავმჯდომარე პოლ ზაზაძე, ზაზაძეების
ოჯახის სხვა წევრები, თურქეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი ირაკლი კოპლატაძე და ქართული
დიასპორის წარმომადგენლები. წირვის შემდეგ,
მიწვეული სტუმრები გაეცნენ ქართული
კათოლიკური ეკლესიის ფონდთან არსებულ
ბიბლიოთეკაში მოწყობილ გამოფენას „აკაკი
წერეთლის ცხოვრება და შემოქმედება“, რომელიც
გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული
ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის
დირექტორმა ლაშა ბაქრაძემ უსასყიდლოდ
გადასცა საელჩოს.

სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს
საქართველოს ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ და
ქართული კათოლიკური ეკლესიის ფონდის
თავმჯდომარემ პოლ ზაზაძემ. გაიმართა
აღნიშნული გამოფენის ბიბლიოთეკისადმი
გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი. ღონისძიების
დასასრულს, პოლ ზაზაძემ და ზაზაძეების ოჯახის
წარმომადგენლებმა გამოხატეს გულწრფელი
მადლიერება საქართველოს ხელისუფლების,
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და
საქართველოს საელჩოს მიმართ ამ მნიშვნელოვანი
ღონისძიებისათვის, რომელმაც, მათი სიტყვებით,
ქართული სულიერება გააცოცხლა ფონდში და
იქცა წარსულის, აწმყოსა და მომავლის კვეთის
წერტილად, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება
ფონდის მომავალ საქმიანობაში.

თავის მხრივ, საქართველოს საელჩომ მადლობა გადაუხდა პოლ ზაზაძეს და ქართულ კათოლიკურ
ეკლესიას ამ მნიშნელოვანი ღონისძიების ორგანიზებისათვის, იბერია ოზქან მელაშვილს და
ქართული ფოლკლორის ანსამბლის წევრებს, ბრწყინვალედ შესრულებული ქართული ხალხური
სიმღერებისათვის, ხოლო ერდალ ქუჩუქ ცივნარიძეს და სტამბოლის ქართული კულტურის სახლს -
ღონისძიებების ფოტო და ვიდეო-მასალის მომზადებისათვის. საზეიმო ღონისძიება მიეძღვნა
ბიბლიოთეკისთვის აკაკი წერეთლის სახელის მინიჭების 110-ე წლისთავსა და საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის მე-100 წლისთავს.

საახალწლო ზეიმი ბრიუსელში

2018 წლის 14 იანვარს, ბრიუსელში, საქართველოს

საელჩომ ქართული დიასპორის პატარა

წარმომადგენლებს და მათ მშობლებს საახალწლო
ღონისძიებაზე უმასპინძლა. ღონისძიების

ფარგლებში, ბავშვებს საშუალება მიეცათ

დასწრებოდნენ ილუზიონისტის ჯადოსნურ

წარმოდგენას და თავადვე გამხდარიყვნენ მისი
მონაწილენი. ღონისძიების დასასრულს ბავშვებს

გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართული თეატრის დღისადმი მიძღვნილი პრემიერა თესალონიკში
ქ. თესალონიკში, „ქართველ ემიგრანტთა საერთაშორისო გაერთიანების“ თაოსნობით, ქართული
დიასპორის ბაზაზე, ჩამოყალიბდა ქართული თეატრალური დასი, რომელმაც 2018 წლის 14-15 იანვარს,
თეატრ „ალექსანდროში“, თესალონიკში საქართველოს გენერალური საკონსულოს ხელშეწყობით,
წარმოადგინა კომედია რაფიელ ერისთავის ვოდევილის მიხედვით - „ჯერ დაიხოცნენ, მერე
იქორწინეს.“ აღსანიშნავია, რომ პრემიერისათვის სპეციალურად შეირჩა 14 იანვარი - ქართული
თეატრის დღე. დამდგმელმა რეჟისორმა - მალხაზ რაზმაძემ, მოყვარულ მსახიობებთან - ირაკლი
ხონელიძესთან, ნანა შარიქაძესთან, ოთარ აფციაურთან, სუზანა კოვლაკოვასთან, გიორგი
მუსერიძესთან, ჯუნა ტყემალაძესთან, გიორგი დავითაშვილთან, რეჟისორ როინ თარხნიშვილთან და
ტექნიკურ რეჟისორ თემურ სამხარაძესთან ერთად, წარმატებით შეძლო კლასიკად ქცეული პიესის
გაცოცხლება და ეს მით უფრო დასაფასებელია, რომ დასს არ გააჩნია საკუთარი სარეპეტიციო სივრცე.

სპექტაკლებმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც თესალონიკში მცხოვრებ ქართულ დიასპორაში,

ასევე, ადგილობრივ მაყურებელში. სპექტაკლებს ესწრებოდნენ ქ. თესალონიკში საქართველოს

გენერალური საკონსულოსა და თესალონიკის პრაქტიკულად ყველა ქართული დიასპორული
ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე, ჩვენი თანამემამულეები და სპექტაკლით დაინტერესებული

ბერძენი მაყურებელი. წარმატებული დებიუტის შემდეგ, თეატრალური დასი არ აპირებს მიღწეულზე

შეჩერებას და გეგმავს მორიგი სპექტაკლების წარმოდგენას.

საზეიმო მიღება ვაშინგტონში
19 იანვარს, საქართველოს საელჩომ ამერიკის
შეერთებულ შტატებში ქართული დიასპორისა და
საქართველოს მეგობრებისთვის სადღესასწაულო
მიღებას უმასპინძლა. მიღებაზე წარმოდგენილი
იყო ქართველი მხატვრის, UNESCO-ს ოქროსა და
ვერცხლის მედლების მფლობელის რუსიკო
ჩიკვაიძის მიერ შობის თემატიკაზე შექმნილი
ნახატების გამოფენა. რუსიკო ჩიკვაიძეს, როგორც
ქართული დიპლომატიური ოჯახის წევრს,
ხშირად უწევდა სხვადასხვა ქვეყანაში
მოგზაურობა და, ამდენად, მისი ნამუშევრები
ბევრი საერთაშორისო კერძო კოლექციის ნაწილია.

საქართველოს ელჩმა დავით ბაქრაძემ 2017 წელი შეაჯამა და ხაზი გაუსვა ქართული დიასპორისა და
საქართველოს მეგობრების როლს 2018 წელს ამერიკასთან პარტნიორობის გაღრმავებაში. მან აღნიშნა
რომ გასული წელი ამერიკულ-ქართული ურთიერთობებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული
იყო. ქართველმა დიპლომატმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო პარტნიორი სახელმწიფოს
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მტკიცე მხარდაჭერას, გააქტიურებულ
თანამშრომლობას თავდაცვის სფეროში და საქართველოს დასავლური გზის მიმართ ერთსულოვან
პოლიტიკურ თანადგომას.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ნარდის საქველმოქმედო ტურნირი მიუნხენში
20 იანვარს, მიუნხენში, გერმანიის ქართული
სათვისტომოს ორგანიზებით, ნარდის რიგით
მეექვსე საქველმოქმედო ტურნირი ჩატარდა.
ტურნირი უკვე რამდენიმე წელია ტარდება და
შემოსული თანხა გადაეცემა ორგანიზაციას
„ცხოვრების შანსი“ საქართველოში, რომელიც
ობოლ და მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა
პროფესიულ განათლებაზე ზრუნავს და
ყოველწლიურად არაერთ მოზარდს აძლევს
შესაძლებლობას, უკეთესობისკენ შეცვალოს
საკუთარი ცხოვრება. წლევანდელ ტურნირს
საქართველოდან ესწრებოდნენ ორგანიზაციის
„ცხოვრების შანსი“ ბორდის წევრები ლელა ეხვაია
და ლევან ჩახაია, გერმანული ორგანიზაციების
FIB-სა და Agapedia-ს წარმომადგენლები, მათიას
ჰეტინგერი და შტეფან ბართი, აგრეთვე,
ქართველების

ორგანიზაციას „ცხოვრების შანსი“ საქართველოში. ეს უკანასკნელი, დაარსების დღიდან თანამშრომლობს
გერმანულ ორგანიზაცია FIB-სთან, რომელიც მრავალი წელია, მხარში უდგას ქართულ სათვისტომოს
გერმანიაში და გერმანულ ორგანიზაციასთან Agapedia. შეხვედრის პირველ ნაწილში, „ცხოვრების შანსის“
წარმომადგენლებმა ისაუბრეს წარმატებით გადადგმულ ნაბიჯებზე და სამომავლო გეგმებზე. ნარდის
ტურნირის პირველი ადგილის მფლობელი კი გურამ ხაბეიშვილი გახდა, მეორე ადგილის - თინათინ
ჩითინაშვილი, მესამე ადგილზე ლალი ვორნერი გავიდა. საპრიზო ადგილებზე გასულები,
ტრადიციისამებრ, საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ.

პოეტური კრებულის პრეზენტაცია თესალონიკში

20 იანვარს, თესალონიკში, ემიგრანტი პოეტის ნანა
ჩხაიძის წიგნის „ქალი თოვლში“ პრეზენტაცია
გაიმართა. ეს პოეტის რიგით მეექვსე კრებულია.
პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ქალაქ თესალონიკში
საქართველოს გენერალური საკონსულოს
წარმომადგენლები, ქართული დიასპორული
ორგანიზაციების - „კავკასიონი,“ „კოლხი,“
„საქართველო,“ „ქართველ ემიგრანტთა მსოფლიო
ლიგა,“ „ქართველ ემიგრანტთა საერთაშორისო
გაერთიანება,“ „ქართული სული“ - წევრები,
მუდანიის ქართული საკვირაო სკოლის
ხელმძღვანელი, ასევე, თესალონიკის ქართული
თეატრალური დასისა და ქართული
საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები.
საღამოზე, რომელიც მიმდინარეობდა თეატრალიზებული პერფორმანსის თანხლებით,
გამომსვლელებმა წაიკითხეს ნანა ჩხაიძის ლექსები და ისაუბრეს მის შემოქმედებაზე. შესრულდა
ქართული ცეკვები და სიმღერები, მათ შორის, პოეტის ლექსებზე შექმნილი 4 სიმღერა.

„ვარსკვლავების ხეივანში“ ქართველი მსახიობის ვარსკვლავი გაიხსნა

მეგობარი და ქველმოქმედი ელიზაბედ გასტი. ტურნირზე შემოსული თანხა გადაერიცხება

აშ.შ.-ში, ლოს-ანჯელესში, პირველად გათამაშდა

ე.წ. „ბედის ლატარია“, რომელსაც „ჰოლივუდის

ბილიკი“ ჰქვია და ის ქართველმა მსახიობმა
გიორგი დარჩიაშვილმა მოიგო. იღბლიანმა

მსახიობმა თეატრალური ინსტიტუტი თბილისში

დაამთავრა და ის არაერთ ფილმშია გადაღებული.

გიორგიმ ამერიკაში FBI-ს საოფიცრო კურსი
დაამთავრა და დღეს ბევერლი–ჰილზის

საიუველირო მაღაზიის დაცვის უფროსია. სულ

ახლახან კი ბროდვეის ქუჩის უსაფრთხოებაც მას
ჩააბარეს. ამჟამად ქართველი მსახიობი მიწვეულია

რეჟისორ ვოლფგან პეტერსონის ახალ ფილმში,

რომელსაც „ემიგრანტები“ ჰქვია და ის ყოფილ

საბჭოთა კავშირის მსახიობებზეა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართველი ხალხი წარმოგიდგენთ

25 იანვარს, თბილისში, კინო-თეატრ „ამირანში“,
გაიმართა ნიკოლოზ ხომასურიძის ახალი ფილმის
„ექვთიმე ღვთისკაცის“ პრემიერა, რომელსაც
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მანამდე იყო
ფილმის ჩვენება დიდი ექვთიმეს მშობლიურ
სოფელ ლიხაურში, ბათუმში, ფილარმონიის დიდ
საკონცერტო დარბაზში. ექვთიმე თაყაიშვილის
როლს გერმანიაში მოღვაწე ცნობილი ქართველი
მსახიობი, რეზო ჩხიკვიშვილი ასრულებს, ხოლო
მისი მეუღლის, ნინოს როლს - ანა წერეთელი. ეს
სწორედ იმგვარი ფილმია, რომლის არც
მხატვრული ღირებულება, არც მიზანსცენები და
არც შუქ-ჩრდილები ან მონტაჟი ისე არ
აინტერესებს მაყურებელს, როგორც ის რეალობა,
რომელსაც გვერდს ვერავინ აუვლის: ქართველთა
მოდგმა, როგორც კაცობრობის დიდი ნაწილი,
სავარაუდოდ, იყოფა ორ ძირითად კატეგორიად -
პირველია ის, ვისაც სამშობლო ანტიკვარებით და
ვერცხლით სავსე სკივრი ჰგონია და მეორე -
ვისთვისაც საქართველო თამარის ჯვარია,
ფიროსმანის შედევრია ან ნებისმიერი
არქეოლოგიური არტეფაქტია... ღვთისმშობლის
ხატია, თუნდაც ეკლესიიდან მოპარული და
უცხოეთში გაყიდული.

სევდა, რომელიც ყველა კადრში და ფილმის ძირითად მუსიკალურ კომპოზიციაში იგრძნობა, ახალ
ფერებში აცოცხლებს იმ ტრაგიკულ მოვლენებს, რომელთა აჩრდილები უნებურად შეგვახსენებენ
გასული საუკუნის 20-იან და შემდგომ, მათ შორის, 90-იან წლებსაც. 2016 წლის სექტემბერში, ექვთიმე
თაყაიშვილის სულიერი მემკვიდრეების ძალისხმევითა და უფლის შეწევნით, პირველი
რესპუბლიკის ემიგრირებული მთავრობის შთამომავლებმა ლევილის მამული საქართველოს
გადმოსცეს, თითქოს როგორც ის ხატი, რომელიც ჩვენს დიდ წინაპარს საგანძურთან ერთად
დაუბრუნებია სამშობლოში! შემოქმედებითი ჯგუფი და რეჟისორი მადლობას უხდის ქართველ
ხალხს, მათ შორის - უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს - ყველას, ვინც შესაძლებელი გახადა,
რომ ფილმი იხილონ საქართველოში და, უახლოეს მომავალში, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც.

27 იანვარს, ესტონეთში, ქალაქ ტალინის კოტკას

სტადიონზე, ქართული სათვისტომოს „ქართული

სახლი“ საფეხბურთო გუნდმა დანიის სავაჭრო
პალატის ნაკრებთან გამართა ამხანაგური

შეხვედრა ფეხბურთში. მატჩი დაძაბულად

წარიმართა და ქართული სათვისტომოს გუნდის

გამარჯვებით დასრულდა. ქართული გუნდის
წევრებმა ანგარიშით 4-3 დაამარცხეს მეტოქე.

მიუხედავად ცივი ამინდისა, საფეხბურთო მატჩს

ესტონეთში მცხოვრებმა თანამემამულეებმა
ბოლომდე გულმხურვალედ უგულშემატკივრეს.

ამხანაგური შეხვედრა ფეხბურთში

გასულ წელს ქართული სათვისტომოს საფეხბურთო გუნდს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს

დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დახმარებით, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის

საჩუქარი, სპორტული ფორმები და ფეხბურთის ბურთები გადაეცა. აღნიშნული დახმარება
დიასპორასთან ურთიერთობის სტრატეგიის ნაწილია, სადაც დიასპორაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის

დამკვიდრება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართველი სუმოისტი იმპერატორის თასის მფლობელია
27 იანვარს, ქართველი სუმოისტი ლევან

გორგაძე (“ტოჩინოშინი”) იმპერატორის თასის

მფლობელი გახდა. გორგაძე პირველი
ქართველი და რიგით მესამე ევროპელია,

რომელმაც იაპონიის იმპერატორის თასი

მოიპოვა. ვულოცავთ ჩვენს სახელოვან

თანამემამულეს ამ დიდ გამარჯვებას და
გთავაზობთ საქართველოს ვიცე-პრემიერის,

საგარეო საქმეთა მინისტრის, მიხეილ

ჯანელიძის მიმართვას: „გულითადად
ვულოცავ მთელ საქართველოს ტოჩინოშინის -

ლევან გორგაძის გამარჯვებას! მეამაყება რომ

სუმოს ისტორიაში ლევანია ერთ-ერთი

ევროპელი იმ სამთაგან ვინც გახდა სპორტის ამ
სახეობაში უმაღლესი ჯილდოს - იმპერატორის

თასის მფლობელი. ლევანმა ამ წარმატებით და

ასევე საკუთარი მოღვაწეობით უკვე მრავალი
წელია მთელს მსოფლიოში სახელი გაუთქვა

საქართველოს! გულითადი მადლობა ჩვენს

მეგობარ იაპონელ ხალხს, რომლებიც დიდ
სიყვარულს და პატივისცემას გამოხატავენ

ლევანის მიმართ და ქართველებთან ერთად

ზეიმობენ მის გამარჯვებას! გასულ წელს

იაპონიაში ჩემი ვიზიტის დროს საქართველოს
მთავრობის სახელით ლევანს მივანიჭეთ

„ტურიზმის საპატიო ელჩის“ წოდება, ეს

ტიტული სიმბოლურად გამოხატავს ერთგვარ
ხიდს რომლითაც ლევანი თავისი წარმატებული მოღვაწეობით აკავშირებს საკუთარ სამშობლოს არა

მხოლოდ იაპონიასთან, არამედ მთელს მსოფლიოსთან! ლევანის წარმატება კიდევ ერთხელ

ცხადყოფს თუ რაოდენ დიდი პოტენციალის და ნიჭის მატარებელია ჩვენი ერი, რამხელა სიმაღლეებს
აღწევენ ქართველები მთელს მსოფლიოში!“

ფეხბურთის კლუბი ნიუ იორკში - Wit Georgia Brooklyn

28 იანვარს, ნიუ იორკში, ბავშვთა ფეხბურთის

გუნდმა „ვიტჯორჯოია ბრუკლინ“ მორიგი

გამარჯვება იზეიმა. „ვიტჯორჯოია ბრუკლინ“
გასული წლის მაისში, ვეტერანი ფეხბურთელის

პაატა დათუნაიშვილის (ორგზის საქართველოს

ჩემპიონი და ვერცხლის მედლების მფლობელი)

ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბდა, ბრუკლინში
არსებული ფეხბურთის აკადემიის „Cyclones“-ის

ბაზაზე. ჰყავთ ლიცენზირებული მწვრთნელი -

ლევან ჭიპაშვილი და აპირებენ მოიწვიონ
საქართველოს ნაკრების ყოფილ წევრი ნიკოლოზ

გელაშვილი. ამჟამად აკადემიაში 30 ბავშვი

ირიცხება, რომელთა დიდი ნაწილი ქართველია:

გელაშვილი ლუკა, გელაშვილი კობა, ალექსანდრე დათუნაიშვილი, გიორგი დათუნაიშვილი, დავით

დათუნაიშვილი, ნიკოლოზ სხირტლაძე, ლუკა ჯანიაშვილი, ნიკოლოზ მერკვილაძე, ალექსიოს

სამჩორიდის, ანდრია ხარაზიშვილი, ზუკა ხასაია, ლუკა ბარამიძე, ნიკოლოზ სოხაძე, ლუკა ჩომახიძე,
შოთა ლაგვილავა. „ვიტჯორჯოია ბრუკლინ“ არა მარტო ფეხბურთის მოყვარულ ბავშვებს, არამედ

აშშ-ში მყოფ ჩვენს თანამემამულე პროფესიონალ ფეხბურთელებსაც აერთიანებს. სამომავლოდ

კლუბი ამერიკულ საფეხბურთო (American Soccer) ჩემპიონატებში აქტიურად ჩაბმასაც გეგმავს.



იანვრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საქართველოს პრეზენტაცია ბორდოში

29 იანვარს, ევროკავშირის ორი ქართველი
სტიპენდიანტი სტუდენტის მაგდა ფურცხვანიძის,
შალვა ჩხაიძის ორგანიზებით და საფრანგეთში
საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით, ბორდოს
„ევროპულ სახლში“, ქართული საღამო ჩტარდა.
ქართველმა სტუდენტებმა უცხოელ სტუმრებს
გააცნეს საქართველოს ტურისტული პოტენციალი,
მისი მდიდარი წარსული, კულტურა და
ტრადიციები. ბორდოს სიმბოლური
დატვირთვიდან გამომდინარე, ახალგაზრდებმა
მთავარ თემად აირჩიეს „საქართველო-ღვინის
სამშობლო“ და უნიკალური ქართული ანბანი,
როგორც მსოფლიოს არამატერიალური
კულტურული საგანძურის ნაწილი.

გარდა ქართული ღვინოების გამოფენისა, მათ ასევე წარადგინეს ახალგაზრდა ქართველი
კალიგრამისტის ალექსანდრე მამუკაშვილის ქართული ანბანის თემაზე შესრულებული ნამუშევრები.
ცნობილი ქართველი კალიგრამისტის ნამუშევრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში
ინახება. მფლობელებს შორისაა რომის პაპი ფრანცისკე. საღამოს ორგანიზატორებმა ასევე გამართეს
ვიქტორინა საქართველოს შესახებ და გამოვლენილ გამარჯვებულებს საქართველოს შესახებ
გამოცემული ფოტო ალბომები გადასცეს საჩუქრად. საქართველოსადმი მიძღვნილი საღამო გახსნა
ბორდოს „ევროპული სახლის“ დირექტორმა გვენაელ ლამარკმა, რომელიც ქართველი სტუდენტების
პრეზენტაციით დაინტერესდა და აპირებს პირადად ესტუმროს საქართველოს.

ქართული ანბანის ზეიმი ნიქოზიაში

29 იანვარს, ქ. ნიქოზიის დავით აღმაშენებლის

სახელობის ქართულ საკვირაო სკოლაში

(პედაგოგი - ეკა ბედოიძე), ქართული ანბანის
საღამო გაიმართა. კვიპროსზე მცხოვრებმა

პატარა ქართველებმა, რომლებიც

სამშობლოდან შორს ცდილობენ შეინარჩუნონ

ქართული ენა, ლექსებით, სკეჩებით და
ცეკვებით გაალამაზეს საღამო. ღონისძიებას

ესწრებოდნენ პატარა მსახიობების მშობლები

და ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

ქართული ახალი წელი რომში
რომის ქართულ სამრევლოსთან არსებულ

საკვირაო სკოლაში საშობაო ღონისძიება

გაიმართა. საღამო ორგანიზებული იყო
სკოლის პედაგოგების ეკა კაჭარავას, თამარ

გურაბანიძის და მაია მაჩაიძის მიერ. სკოლის

მოსწავლეებმა ახალი წელი მოულოცეს

რომში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტებს,
შეასრულეს ქართული მუსიკალური

ნაწარმოებები, ქართული და ევროპული

ცეკვები, მოაწყვეს ქართული ხალხური
ზღაპრის ,,რწყილი და ჭიანჭველას’’

ინსცენირება. ღონისძიების დასასრულს,

თანამემამულეებს შობისა და ახალი წლის

დღესასწაულები მიულოცა რომის წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის

სამრევლოს წინამძღვარმა მამა იოანემ

(ხელაია).
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

„გაიცანი ქართველები“

ძვირფასო თანამემამულეებო, საქართველოს საელჩომ ნიდერლანდების სამეფოში ახალი და

საინტერესო პროექტი წამოიწყო, რუბრიკით - „გაიცანი ქართველები“. გთავაზობთ პირველ ინტერვიუს,

რომელიც მომზადდა ერთ-ერთ ემიგრანტთან.

„გამორჩეული პიროვნება უცხოური წარმომავლობით“

ქ. მაინის ფრანკფურტის უმაღლესი მუსიკალური სასწავლებლის პედაგოგი და პიანისტი ეკატერინე

გორდელაძე დასახელდა 2017 წლის „გამორჩეულ პიროვნებად უცხოური წარმომავლობით.“

ღონისძიების ორგანიზატორი იყო ქ. მაინის ფრანკფურტის მერიის მიგრანტთა თვითმართველობა.
ეკატერინე გორდელაძე ეთნიკურად მეორე ქართველია დავიდ კვარაცხელიას (გიტარისტი) შემდეგ,

რომელსაც აღნიშნული სტატუსი 2016 წელს მიენიჭა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

რაულ ჩილაჩავას მორიგი საერთაშორისო ჯილდო 

უკრაინაში მცხოვრები ქართველი პოეტი,
მეცნიერი და დიპლომატი რაულ ჩილაჩავა 2017
წლის ერნსტ ჰემინგუეის სახელობის
საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი გახდა,
რომლის დამფუძნებელია “LITSVET”, ცნობილი
კანადური გამომცემლობა. ჩვენს თანამემამულეს
პრემია მიენიჭა ნომინაციაში „ქვეყნები და
კონტინენტები - შემოქმედებისთვის, რომელიც
ერებს აერთიანებს“. რაულ ჩილაჩავა 1970 წლიდან
ცხოვრობს და მოღვაწეობს კიევში. მუშაობდა
უკრაინულ პრესაში ჟურნალისტად, 1992 -2005
წლებში ეკავა უკრაინის ეროვნებებისა და
მიგრაციის საქმეთა მინისტრის მოადგილის
თანამდებობა. პარალელურად, უკრაინის
დედაქალაქის წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში,
ეწეოდა პედაგოგიურ და სამეცნიერო საქმიანობას,
იყო კიევის ტარას შევჩენკოს სახელობის
ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი, კიევის
კულტურისა და ხელოვნების ხელმძღვანელ
კადრთა სახელმწიფო აკადემიის უკრაინული და
მსოფლიო ლიტერატურის კათედრის გამგე,
უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
ლატვიაში (2005-2010).

ჩვენი თანამემამულე ამჟამად შემოქმედებით მოღვაწეობას აგრძელებს: არის საქართველოს, უკრაინის
და ლატვიის მწერალთა კავშირების წევრი, უკრაინის თეატრალურ მოღვაწეთა კავშირის წევრი,
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა
აკადემიის უცხოელი წევრი, ლატვიის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო დოქტორი, უკრაინის
ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. ასევე, გალაკტიონ ტაბიძის, გრიგორი სკოვოროდას, ნიკოლაი
გოგოლის, მიკოლა კულიშის, მაქსიმ რილსკის, ვლადიმერ ვინიჩენკოს, ალექსანდრე ჩაკის, მავრიკ
ვულფსონის სახელობის პრემიების ლაურეატი, ფრანც კაფკას სახელობის საერთაშორისო ოქროს
მედლისა და ციცერონის სახელობის საერთაშორისო პრიზის მფლობელი.
რაულ ჩილაჩავა დაჯილდოებულია სხვადასხვა ორდენით, მათ შორის, „ღირსების ორდენით“
(საქართველო), ორდენით „დამსახურებისათვის“ (უკრაინა), „სამი ვარსკვლავის“ (ლატვია) და
უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის წმინდა სტანისლავის სახელობის ორდენებით.


