
ნოემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საქართველოს დღე უესტმინსტერში
2 ნოემბერს, უესტმინსტერის უნივერსიტეტმა
„საქართველოს დღეს“ უმასპინძლა, რომელიც დიდ
ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საელჩოს
და დიასპორული ორგანიზაცია „ბრიტანულ-
ქართული საზოგადოების“ თანაორგანიზებით
გაიმართა. აღნიშნული ფორმატი ყოველწლიურია
და წელს ოცდამეათე ღონისძიება ჩატარდა.
საიუბილეო კონფერენცია მიეძღვნა თემას -
„საქართველო ევროპაში“. ღონისძიებაზე განიხილეს
საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების
თითქმის ყველა განზომილება, საქართველოს
ისტორიის, კულტურისა და არქიტექტურის
ევროპული კონტექსტი. კონფერენციას
გაერთიანებული სამეფოს საუნივერსიტეტო
წრეებისა და კვლევითი ცენტრების
წარმომადგენლები დაესწრნენ.
ღონისძიება გახსნა „საქართველოს დღის“ ფორმატის
დამაარსებელმა თამარ დრაგაძემ. კონფერენციაზე
მოხსენებით წარსდგნენ საქართველოს ელჩი
გაერთიანებულ სამეფოში თამარ ბერუჩაშვილი
თემით „საქართველოს გზა“ და პოლონეთის ელჩი

დიდ ბრიტანეთში არკადი რზეგოცკი, რომელმაც
ისაუბრა თემაზე „საქართველო ევროკავშირის
პერსპექტივიდან“.
საქართველოს საელჩო, როგორც „საქართველოს
დღის“ ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი,
მადლობას უხდის კონფერენციის თანა-
ორგანიზატორებს - ქალბატონ თამარ დრაგაძეს,
უესტმინსტერის უნივერსიტეტს და სპონსორებს -
„ბრითიშ პეტროლიუმსა“, ორგანიზაცია
„ბრიტანულ-ქართულ საზოგადოებას“ და
რესტორან „თამადას“.

4 ნოემბერს, ნიურნბერგში, „გოსტენჰოფის
სამეზობლო სახლში“ გაიმართა ქართული
ლიტერატურის საღამო, რომელზეც დამსწრე
საზოგადოებას თავისი ლექსების კრებული
წარუდგინა ქართველმა პოეტმა ხატია
ლეკიაშვილმა. საკუთარი ლექსებით და
ჩანაწერებით ღონისძიება გაალამაზეს ქ.
ნიურნბერგში ”ქართული კულტურის ცენტრი
INKO“-ოს ხელმძღვანელმა, ქეთევან ბორუფკამ
და დიასპორის წარმომადგენლებმა ლუიზა
ბახტურიძემ და რუსუდან ფილაური-
ფალუხმა. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს
კულტურის ცენტრთან არსებული ქართული
საკვირაო სკოლის მოსწავლეებმა.

ქართული ლიტერატურის საღამო ნიურნბერგში

10-12 ნოემბერს, გერმანიაში, ქალაქ მიუნხენში,
ქართული ღვინის საღამო გაიმართა. საღამო
გერმანიაში მცხოვრები თანამემამულის,
კომპანიის „Lili Wine” ხელმძღვანელის, რუსა
მაკოვსკის ორგანიზებით ჩატარდა.
ამავდროულად რუსა მაკოვსკი გალერეას -
„მაკოვსკი“ ხელმძღვანელობს, სადაც ორი წელია
სისტემატურად იმართება ქართველ ხელოვანთა
გამოფენები.
კომპანია „Lili Wine” მარკეტინგულ
მომსახურებას სთავაზობს მსურველებს და
გერმანულ ბაზარზე ქართული ფირმების
პროდუქციის რეალიზაციას ახდენს. კომპანიის

ქართული ღვინის საღამო მიუნხენში

საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება გერმანიასა და სხვა ქვეყნებში ქართული კულტურის

პოპულარიზაციაა. ქართული ღვინის საღამოზე სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ

დაეგემოვნებინათ საუკეთესო ქართული ღვინო, გაცნობოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ როგორც გერმანიაში მცხოვრები თანამემამულეები, ისე უცხოელი

სტუმრები. მიუნხენის ქართული ღვინის საღამო კომპანია „Lili Wine”-ისთვის ქართული ღვინის

პოპულარიზაციის მიზნით გამართული პირველი ღონისძიება არ არის. 20-21 მაისს, „Lili Wine”-მა

ავსტრიის ქალაქ ლინცში წარადგინა ქართული ღვინო.
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„აფხაზების ბაღი“ კანადაში

11 ნოემბერს, კანადაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა კონსტანტინე ქავთარაძემ

ბრიტანეთის კოლუმბიის პროვინციის დედაქალაქ
ვიქტორიაში დიდი ქართველი საზოგადო მოღვაწის,

საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლის,

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი

დამფუძნებლის, კოტე აფხაზის შვილის - ნიკოლოზ
აფხაზის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო გამართა.

კანადაში საქართველოს საელჩომ აფხაზების ოჯახისადმი მიძღვნილი ღონისძიება მათს

საცხოვრებელ სახლში გამართა, რომელიც ქ. ვიქტორიაში „აფხაზების ბაღად“ არის ცნობილი.

საქართველოს ელჩმა და ბაღის ამჟამინდელმა მფლობელმა, კანადური ორგანიზაციის დირექტორმა

ქესი არმსტრონგმა საზეიმოდ გახსნეს ბაღში შესასვლელი ახალი ჭიშკარი. ღონისძიებაზე მიწვეულ

ადგილობრივ მოსახლეობას საქართველოს ელჩმა მადლობა გადაუხადა ბაღის შენარჩუნებისა და

გადარჩენისთვის, გააცნო საქართველოსა და აფხაზების ოჯახის ისტორია, წარუდგინა მათი

ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალა, რომელიც საელჩომ საქართველოს ეროვნული არქივის
დახმარებით მოიძია.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი პირველად ეწვია “აფხაზების
ბაღს“. ბაღის მფლობელმა, ორგანიზაციის მმართველი საბჭოს ხელმძღვანელმა საქართველოს ელჩს

საჩუქრად გადასცა ბაღში გამოყვანილი ვარდის ახალი სახეობა, რომელსაც ნიკოლოზ აფხაზის

მეუღლის საპატივცემულოდ „თავადის ქალი აფხაზი“ ჰქვია.

შეხვედრა საბერძნეთში მცხოვრებ თანამემამულებთან
10 ნოემბერს ქ. ათენში, „მიხალის კაკოიანისის
ფონდში“, საბერძნეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით,
ჩატარდა საქართველოსა და საბერძნეთს შორის
დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების
25 წლისთავისადმი მიძღვნილი კულტურული
ღონისძიება. ნაჩვენები იქნა რეჟისორ გუგული
მგელაძის მიერ გადაღებული ქართული
მხატვრული ფილმი „ჰელადოსი“
(სუბტიტრებით ბერძნულ ენაზე) და წაკითხულ

იქნა საინტერესო მოხსენებები ცნობილი ბერძენი მწერლის ნიკოს კაზანძაკისის საქართველოში
მოგზაურობების შესახებ. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, იოსებ ნანობაშვილი,
საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ტერენს სპენსერ ნიკოლაოს ქუიქი და
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
დირექტორი, რატი ბრეგაძე მიესალმნენ ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას, რომელიც
წარმოდგენილი იყო საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობის, პარლამენტის, კულტურის და
აკადემიური წრეების, აგრეთვე, საბერძნეთის რესპუბლიკაში აკრედიტებული დიპლომატიური
კორპუსის წარმომადგენლების, ადგილობრივი ჟურნალისტებისა და ქ. ათენში არსებული ქართული
დიასპორული ორგანიზაციების ხელმძღვანელების სახით.

ვიზიტის ფარგლებში, რატი ბრეგაძე ეწვია ქ. ათენის
50-ე საჯარო სკოლას, სადაც საბერძნეთის
რესპუბლიკის და საქართველოს განათლების
სამინისტროების მხარდაჭერით და საქართველოს
საგარეო უწყების დაფინანსებით, საპილოტე
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ქართული
ენის სწავლება. ამ ეტაპზე, აღნიშნულ სკოლაში,
ქართული ენა ორ კლასში ისწავლება და,
პედაგოგების თქმით, სწავლა შესაბამისი პროგრამის
ფარგლებში მიმდინარეობს. დეპარტამენტის
დირექტორი რატი ბრეგაძე შეხვდა 50-ე საჯარო
სკოლის დირექტორს ევანგელოს მოკოს და მადლობა
გადაუხადა მას თანადგომისთვის.
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დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
დირექტორი, ასევე, ეწვია ბაგა-ბაღ „კესარიას“,
სადაც აღსაზრდელებმა სტუმრებს გაუმართეს
შემოდგომის ზეიმი სახელწოდებით ,,გვიანი
შემოდგომა’’.

სამუშაო ვიზიტის მეორე დღეს, 11 ნოემბერს,
გაიმართა შეხვედრებები ქ. ათენში მოქმედ სხვა
დიასპორულ ორგანიზაციებთან.
გაიმართა შეხვედრა ათენის განათლებისა და
კულტურის ცენტრი "კავკასია"-ს
ხელმძღვანელთან ავთანდილ მიქაბერიძესთან.
იმავე დღეს გაიმართა შეხვედრა ქართველ
ემიგრანტთა კავშირის, სათვისტომო “იბერიას“
ხელმძღვანელთან დარეჯან ღამბაშიძესთან და
ასოციაცია ,,საბერძნეთ-საქართველოს
სტუდენტური გაერთიანების’’ ხელმძღვანელთან
ლიკა ჯანელიძესთან.

დიასპორასთან გამართულ შეხვედრებზე
დეპარტამენტის დირექტორმა რატი ბრეგაძემ
ისაუბრა დიასპორასთან ურთიერთობის
დეპარტამენტის მიზნების შესახებ, გაწეულ
საქმიანობაზე, დიასპორასთან მიმართებით
შემუშავებულ სტრატეგიაზე, მიმდინარე
პროექტებსა და 2018 წლის სამომავლო გეგმებზე.

შეხვედრა საბერძნეთში მცხოვრებ თანამემამულებთან

10 ნოემბერს, გაიმართა შეხვედრა ქ. ათენში მოქმედ
კიდევ ორ დიასპორულ ორგანიზაციასთან, ათენის
,,ბერძნულ-ქართული კულტურული ასოციაციის“
ხელმძღვანელთან მარიამ ტეფნაძესთან და, ათენის
,,ქართველ ემიგრანტთა მომსახურების ცენტრის’’
ხელმძღვანელთან ხათუნა ქარსაულიძესთან.

გაიმართა შეხვედრა ქართულ-ბერძნული
კულტურისა და განათლების ცენტრში „არმაზი“,
რომლის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია თეა
რეხვიაშვილი.
შეხვედრას ესწრებოდნენ ცენტრთან არსებული
ხელოვნების სკოლის რეჟისორი ნიკოლოზ
ტყავაძე და ხელოვნების მიმართულების
ხელმძღვანელი შორენა მჭედლიძე.

12 და 13 ნოემბერს, საქართველოს გენერალური
საკონსულოს შენობაში, გაიმართა შეხვედრები ქ.
თესალონიკში მცხოვრებ თანამემამულეებთან და
რამდენიმე დიასპორული ორგანიზაციის
ხელმღვანელებთან.
შეხვედრები წარიმართა დისკუსიის ფორმატში,
რომლის ფარგლებშიც დიასპორის
წარმომადგენლებმა გამოთქვეს მოსაზრებები და
წინადადებები სხვადასხვა პრობლემურ
საკითხებთან დაკავშირებით.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

13 ნოემბერს, ქ. ფრანკფურტში, ქართულ-გერმანული მეგობრობის წლის ფარგლებში, გერმანულ

აღმოსავლეთ - ევროპული ასოციაციის ორგანიზებით, რომლის ხელმძღვანელია ნინო

ყამბეგაშვილი, გაიმართა ქართველი ხელოვანების ნამუშევართა მრავალფეროვანი საღამო.

ახალგაზრდა მწერალმა, ლიზი ბუდაღაშვილმა გამართა თავისი წიგნის პრეზენტაცია და ნახატების

გამოფენა. ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილმა წარადგინა დოკუმენტური ფილმი - „Life is Be“, რომელსაც

არაერთი ჯილდო აქვს მოპოვებული. ფილმმა დამსწრე გერმანელი საზოგადოება საოცარი

შთაბეჭდილებებს ქვეშ დატოვა. ღონისძიებაზე, ასევე, გაიმართა ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილის

ფოტოსურათების გამოფენა.

ქართველი ხელოვანების საღამო ფრანკფურტში

ვიზიტი ბასკეთის ავტონომიურ მხარეში

23-27 ნოემბერს, ესპანეთის სამეფოს ბასკეთის
ავტონომიურ მხარეში, ჩატარდა საზეიმო
კვირეული, რომელიც ბასკეთის საფეხბურთო
ნაკრების ევროპული ტურნეს 80 წლისთავს
ეძღვნებოდა. კვირეულის ფარგლებში,
ავტონომიური მთავრობისა და პარლამენტის
ოფიციალური მიწვევით და ქართული
დიასპორის წარმომადგენელთა მონაწილეობით
ორგანიზებულ სხვადასხვა კულტურულ და
სპორტულ ღონისძიებებზე დასასწრებად,
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
სახელით, ბასკეთს სტუმრობდა დიასპორასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის მრჩეველი თამარ
გამილაღდიშვილი-გაგუა.

26 ნოემბერს, ბასკეთის ავტონომიის დედაქალაქში, შედგა შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან -
ქალაქ ვიტორიაში მოქმედ წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მოძღვართან და მრევლთან,
ქართული საკვირაო სკოლის პედაგოგებთან და მოსწავლეებთან, რომელთაც საქართველოს
პარლამენტის სახელით სიმბოლური საჩუქრები, ხოლო საგარეო საქმეთა სამინისტროდან
საბავშვო ლიტერატურა და სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული თვალსაჩინოებები
გადაეცათ.

გიორგობის ზეიმი პიზაში

23 ნოემბერს, დასავლეთ ევროპის

მიტროპოლიტ აბრაამის (გარმელია)

კურთხევით, გიორგობის დღესასწაულთან

დაკავშირებით, ფლორენციის წმ. ნინოს

სახელობის ტაძართან არსებულმა სიმღერისა

და ცეკვის ანსამბლმა "ნანილამ"

საქველმოქმედო კონცერტი გამართა ქალაქ

პიზის წმ. გიორგის სახელობის ტაძრის

მრევლისთვის და იქ მცხოვრები ყველა

ქართველი ემიგრანტისთვის.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

უკრაინაში საქართველოს ელჩი ქართველ სტუდენტებს შეხვდა

24 ნოემბერს, კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს
საელჩოს მხარდაჭერით, ქ. ნიქოზიაში არსებული
ქართველთა სათვისტომოს „ძალა ერთობაშია“ და
ესპანეთის ქ. მარბეაში მოქმედი ქართული კულტურის
ცენტრის - „EuroGeorgia“ ორგანიზებით, გაიმართა
პირველი საერთაშორისო ფესტივალი ,,საქართველოს
მეგობრები". ფესტივალის გახსნით ნაწილში,
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა
კვიპროსის რესპუბლიკაში რევაზ ლომინაძემ დამსწრე
საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და კულტურული
ურთიერთქმედების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.

ფესტივალი „საქართველოს მეგობრები“

ფესტივალში მონაწილეობდნენ ქართულ
სათვისტომოსთან არსებული ბავშვთა
ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,იმედი",
კვიპროსში მცხოვრები ახალგაზრდა
ქართველი მუსიკოსი გიორგი მერაბიშვილი,
კვიპროსის კლირუს კულტურის ცენტრი
,,პაოკ კლირუ", უკრაინის დიასპორა
კვიპროსში და საქართველოდან ეთნიკური
ბერძნების ანსამბლი - ,,პანაია სუმელა".

24 ნოემბერს, კიევში, საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა

უკრაინაში გელა დუმბაძემ შეხვედრა
გამართა ქ. კიევის სხვადასხვა წამყვანი

უმაღლესი სასწავლებლის 100-მდე

ქართველ სტუდენტთან.

ელჩმა სტუდენტებს უკრაინაში

საქართველოს საელჩოში უმასპინძლა.

ახალგაზრდა თანამემამულეებთან
შეხვედრაზე გელა დუმბაძემ ისაუბრა

საქართველო-უკრაინის ორმხრივ

ურთიერთობებზე, თანამშრომლობის
პრიორიტეტულ მიმართულებებზე და

სამომავლო გეგმებზე.
გელა დუმბაძემ სტუდენტებს გააცნო საელჩოს

საქმიანობა და საქართველოს მთავრობის

რეფორმების გეგმა, მათ შორის, განათლების
სფეროში დაგეგმილი სიახლეები, ბიზნესის

ხელშეწყობის კუთხით არსებული ინიციატივები და

შესაძლებლობები, „სტარტაპ საქართველოს“

მიმდინარე პროგრამა და სხვა სამთავრობო
ინიციატივები, რომლებიც ახალგაზრდებს

დაეხმარება, დაინტერესების შემთხვევაში,

მოახდინონ საკუთარი ბიზნეს იდეების რეალიზაცია.
ელჩმა ასევე ისაუბრა დიასპორასთან ურთიერთობის

მიმართულებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს

პრიორიტეტებზე და სტუდენტებს გააცნო

მნიშნველოვანი დიასპორული პროგრამები.

შეხვედრის დასასრულს ელჩმა სტუდენტების შეკითხვებს უპასუხა. მან გამოთქვა მზადყოფნა მსგავს

ფორმატში რეგულარულად უმასპინძლოს ქართველ სტუდენტებს საელჩოში. დაისახა სამომავლო

თანამშრომლობის გეგმები, მათ შორის, ხაზი გაესვა უკრაინაში საქართველოს წარმოჩენის საქმეში
ქართველი სტუდენტების აქტიურად ჩართვის მნიშვნელობას.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

24-28 ნოემბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის
დეპარტამენტის დირექტორი, რატი ბრეგაძე
ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში იმყოფებოდა,
სადაც მან მონაწილეობა მიიღო ესტონურ-ქართული
კულტურული სათვისტომო „მამულის“
ჩამოყალიბების 20 წლის იუბილესთან
დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებებში, რომლის
ორგანიზატორიც ესტონეთში არსებული
დიასპორული ორგანიზაცია “ქართული სახლი” იყო.

შეხვედრა ესტონეთის რესპუბლიკაში მცხოვრებ თანამემამულეებთან

25 ნოემბერს, რატი ბრეგაძე დაესწრო ქ. ტალინის
ბერძნულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში
პირველად ქართულ ენაზე ჩატარებულ წირვას,
რომელიც შვედეთიდან ღონისძიებებისთვის
სპეციალურად მოწვეულმა, შვედეთის წმ. გიორგის
სახელობის სამრევლოს მოძღვარმა, მამა შიომ
(ბიწკინაშვილმა) აღავლინა. წირვის დროს ქართული
საეკლესიო საგალობლები შეასრულა შვედეთის
სამრევლოს მგალობელთა გუნდმა.

წირვის დასრულების შემდეგ, ესტონეთის ეროვნული
ბიბლიოთეკის დიდ დარბაზში გაიმართა
სათვისტომო „მამულის“ საიუბილეო თარიღისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება, რომელიც შესავალი
სიტყვით გახსნა ესტონეთში არსებული ქოლგა
ორგანიზაციის - „ქართული სახლის“ თავმჯდომარემ,
ზაზა წერეთელმა. ესტონეთის კულტურის
სამინისტროს მრჩეველმა, ანნელი რეიმაამ ქართული
სათვისტომოს ხელმძღვანელს ესტონეთის კულტურის
მინისტრის სამადლობელი წერილი გადასცა,
ქართულ-ესტონური კულტურული ურთიერთობების
ხელშეწყობაში შეტანილი წვლილისათვის.
დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა
ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო
და სრულუფლებიანმა ელჩმა, თეა ახვლედიანმა და

საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორმა,
რატი ბრეგაძემ. მან ესტონეთის ქართულ
დიასპორას
მიულოცა საიუბილეო თარიღი და თავის
გამოსვლაში ხაზი გაუსვა იმ გარკვეულ
წარმატებებს, რომელიც მიღწეულია
დიასპორასთან მიმართებით და დაემთხვა
ორგანიზაციის იუბილეს.
26 ნოემბერს ესტონეთში საქართველოს საელჩოს
შენობაში შედგა დიასპორასთან ურთიერთობის
დეპარტამენტის დირექტორის, რატი ბრეგაძის
შეხვედრა ესტონეთის ნაციონალური
უმცირესობების ქოლგა ორგანიზაცია „ლირაში“
შემავალი ქართული ორგანიზაციის
„სამშობლოს“ ხელმძღვანელთან, იმედი
კეკეიშვილთან.

იმავე დღეს რატი ბრეგაძემ ქ. ტალინში
არსებული ქართული საკვირაო სკოლა
„მზიური“ მოინახულა და ქართული ენის
გაკვეთილს დაესწრო.
საკვირაო სკოლაში რატი ბრეგაძემ
სათვისტომოსთან არსებულ ფეხბურთის
გუნდის წევრებს საქართველოს ფეხბურთის
ფედერაციის საჩუქარი, სპორტული ფორმები და
ფეხბურთის ბურთები გადასცა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

24 ნოემბერს, ქ. ერევნის ა. ბაბაჯანიანის სახელობის
ფილარმონიის მცირე დარბაზში გაიმართა სომხეთის
რესპუბლიკაში არსებული ქართული
საქველმოქმედო სათვისტომო „ივერიის“
დაარსებიდან 20 წლისადმი მიძღვნილი საზეიმო
ღონისძიება, რომელსაც ესწრებოდნენ სომხეთში
არსებული 11 ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლები, სომხეთის პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის ეროვნული უმცირესობების
დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნარა გულიანი,
სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობასთან არსებული
რელიგიური უმცირესობების სახელმწიფო

სომხეთის რესპუბლიკაში არსებული სათვისტომო „ივერია“ 20 წლისაა

კომიტეტის თავმჯდომარე ვარდან ასცატრიანი
და საქართველო საელჩოს წარმომადგენლები.
ქართულმა სათვისტომომ შეაჯამა თავისი 20
წლიანი მუშაობა. სათვისტომოს წევრებმა და
ქართული საკვირაო სკოლის მოსწავლეებმა
წაიკითხეს ქართული ლექსები, შეასრულეს
ქართული ცეკვები და სიმღერები.
მისასალმებელი სიტყვებით გამოვიდნენ
სომხეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და
სომხეთის მთავრობის წარმომადგენლები,
სომხეთში მცხოვრები სხვადასხვა დიასპორის
წევრები და საქართველოს საელჩოს უფროსი
მრჩეველი ნინო აფციაური, რომელმაც წარმატება
და წინსვლა უსურვა „ივერიელების“ დიდ ოჯახს,
საქართველოსა და სომხეთის მეგობრობის
საკეთილდღეოდ. ღონისძიების დროს დამსწრე
საზოგადოებას დაურიგდა საიუბილეო
თარიღისადმი სპეციალურად შედგენილი
ბროშურა „ქართული სათვისტომო „ივერია“- 20
წელი“.

„ლევილის ქართული აკადემია“ 
28 ნოემბერს, საქართველოს პარლამენტის
ბაგრატოვანთა სახელობის დარბაზში, ჩატარდა
საკომიტეტო მოსმენა „პირველი რესპუბლიკის
ისტორიული და კულტურული ქართულ-
ფრანგული მემორიალური ცენტრის -
ლევილის ქართული აკადემიის“ შემდგომ
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული
საკითხების თაობაზე. საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ბატონმა
ზვიად გონაძემ, როგორც „პირველი
რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული
ქართულ-ფრანგული ცენტრის ლევილის
ქართული აკადემიის“ მართველი საბჭოს
თავმჯდომარემ, დამსწრე საზოგადოებას
დეტალურად გააცნო საქართველოს მთავრობის
მიერ გაწეული საქმიანობა, მმართველი საბჭოს
შეხედულებები და მოსაზრებები „ლევილის
ქართული აკადემიის“ სარეაბილიტაციო
გეგმებთან დაკავშრებით.
სხდომაზე სიტყვით წარსდგნენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები. მოსმენას ესწრებოდნენ
„პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული ცენტრის - ლევილის
ქართული აკადემიის“ მმართველი საბჭოს წევრები, პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა
კომიტეტის თავმჯდომარე და წევრები, დიასპორის საკითხებით დაინტერესებული საზოგადო და
სამეცნიერო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებმაც გამოთქვეს მოსაზრებები და ინიციატივები
„ლევილის ქართული აკადემიის“ სამომავლო ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

მეუღლე, ასევე, პრეტორიაში მცხოვრები საქართველოს მეგობრები. ღონისძიებაზე დამსწრე
თანამემამულეებს და სტუმრებს მიესალმა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ბექა
დვალი. საკუთარ გამოსვლაში საქართველოს ელჩმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს მიღწევებზე
და არსებულ პრიორიტეტებზე.
საქართველოს საელჩომ ღონისძიებაზე დამსწრე პირებს უჩვენა ქართველი დოკუმენტალისტის რამაზ
ბლუაშვილის ფილმი „სიმღერა“, რომელიც ასახავს 1977 წელს ნასას მიერ კოსმოსში გაშვებულ ხომალდ
„ვოიაჯერზე“ განთავსებულ „ოქროს ჩანაწერში“ ქართული ხალხური სიმღერის „ჩაკრულოს“ ჩაწერის
ისტორიას. ფილმზე საუბრისას, საქართველოს ელჩმა აღნიშნა, რომ ეს არის ამ ფილმის პირველი
საზღვარგარეთული პრემიერა. საელჩოში შეხვედრის მონაწილეებმა პატივი მიაგეს ქ. ბათუმში ხანძრის
შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას.

სამხრეთ აფრიკაში საქართველოს საელჩომ აფრიკის ქვეყნებში 
მცხოვრებ ქართველებს უმასპინძლა

30 ნოემბერს, სამხრეთ აფრიკის
რესპუბლიკაში საქართველოს
საელჩომ სამხრეთ აფრიკის
რესპუბლიკაში და საელჩოს
დიპლომატიური გადაფარვის
ქვეყნებში მყოფ საქართველოს
მოქალაქეებს უმასპინძლა.

ღონისძიებაზე საპატიო სტუმრად
მიწვეული იყვნენ სამხრეთ აფრიკის
რესპუბლიკაში ზამბიის ელჩი
ემანუელ მვამბა და მისი მეუღლე,
აზერბაიჯანის საქმეთა დროებითი
რწმუნებული აზად ნაგიევი და მისი

„ვეფხისტყაოსნის“ ორი პოლონური გამოცემის პრეზენტაცია

29 ნოემბერს, ქ. ვარშავაში, პოლონეთის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოსა და ვარშავის უნივერსიტეტის

ორგანიზებით, ასევე, ვარშავის ეროვნული მუზეუმის
მხარდაჭერით, შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“

საიუბილეო წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო

გაიმართა, რომლის მსგავსი ღონისძიებაც 80 წლის წინ,

პოლონეთის დედაქალაქში, არქიმანდრიტ გრიგოლ
ფერაძისა და მეცნიერ გიორგი ნაკაშიძის მონაწილეობით

განხორციელდა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ პოლონეთის კულტურისა და

ეროვნული მემკვიდრეობის მინისტრის მოადგილე, პარლამენტის წევრები, საგარეო საქმეთა

სამინისტროს, კულტურული და საგანმანათლებლო წრეების და ვარშავაში აკრედიტებული

დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, პოლონეთ-საქართველოს ისტორიკოსთა კომისიის
წევრები და ქართული დიასპორა.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა ჩვენი თანამემამულის, ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორის

დავით ყოლბაიას რედაქციით გამოცემული შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ ორი პოლონური

გამოცემის პრეზენტაცია, რომელიც მე-16 და მე-17 საუკუნეების მინიატურული ილუსტრაციებით არის
შესრულებული.

დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა პოლონეთში საქართველოს ელჩმა ილია დარჩიაშვილმა,

რომელმაც ისაუბრა „ვეფხისტყაოსნის“ ეროვნულ ფასეულობაზე, მის კულტურულ-სამეცნიერო
ღირებულებაზე მსოფლიო მასშტაბით და ამასთან, ყურადღება გაამახვილა პოემის ახალი პოლონური

გამოცემის მნიშვნელობაზე. საღამო დასრულდა საელჩოს მიერ ორგანიზებული მიღებით.


