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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ტორონტოს სამხედრო კოლეჯში საქართველოს შესახებ 
პრეზენტაცია მოეწყო

3 ნოემბერს, კანადაში, ტორონტოს სამხედრო
აკადემიაში, პირველი მსოფლიო ომის
დასრულების 100 წლისთავის აღსანიშნავად ღია
კარის დღე ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში
საქართველოს საელჩომ და აკადემიის კურსანტმა,
საქართველოს გენერალური შტაბის ვიცე-
პოლკოვნიკმა გიორგი ლაღიაშვილმა კოლეჯის
მიღებათა დარბაზში საქართველოსადმი
მიძღვნილი კუთხე მოაწყვეს.
ღონისძიების ორგანიზებაში ჩართული იყვნენ
ტორონტოში მცხოვრები თანამემამულეები.
ქართული კუთხე ტრადიციული ხელნაკეთი
ნივთებით იყო გაფორმებული. წარმოდგენილ იქნა

ქართული სასმისები, სვანური ქუდები, ქართული

დროშები, საქართველოს ამსახველი ბანერები,

ფოტოები, დამსწრეებს დაურიგდათ ალბომები
საქართველოს შესახებ. სხვა ქვეყნების კუთხეებს

შორის, ქართული კუთხე მართლაც გამორჩეული

იყო, ამიტომაც ყველაზე მეტი

დამთვალიერებელი სწორედ მას ეწვია.
სამხედრო აკადემიის პედაგოგები, კურსანტები

და მოწვეული სტუმრები აღნიშნავდნენ, რომ

ბევრი რამ შეიტყვეს საქართველოს შესახებ.

1 ნოემბერს, თურქეთის რესპუბლიკის ქ.
სტამბოლში მოქმედ „ქართული ხელოვნების
სახლში“ ქართული ენის შემსწავლელი კურსი
გაიხსნა. მსურველთა შორის ირიცხებიან როგორც
თურქეთელი ქართველები, ისე სხვა ეთნიკური
ჯგუფების წარმომადგენლები.
კურსებს გაუძღვება წარმოშობით ქართველი,
ახალგაზრდა მეცნიერი, გოქსელ ილმაზი.

თურქეთში ქართული ხელოვნების სახლში ქართული ენის 
შემსწავლელი კურსები გაიხსნა

პოეზიის საღამო თესალონიკში

3 ნოემბერს, ქ. თესალონიკში, ამბელოკიპის მერიის

თეატრალურ დარბაზში გაიმართა თესალონიკში მოღვაწე

პოეტის, ელგუჯა ციგროშვილის შემოქმედებითი საღამო.
ღონისძიებას, რომელსაც ორგანიზება თესალონიკის

ქართული საზოგადოება „საქართველო“-ს ხელმძღვანელმა -

ელგუჯა მინაძემ გაუწია, ესწრებოდნენ ქ. თესალონიკში

საქართველოს გენერალური საკონსულოსა და თესალონიკის
ქართული დიასპორის წარმომადგენლები. საღამო,

სახელწოდებით „დედაშვილობა,“ ემოციურად დატვირთული

გამოდგა, მით უფრო, რომ ის ჩატარდა ე. ციგროშვილის
დედის გარდაცვალების თარიღიდან 30 წლის თავზე. პოეტმა

წაიკითხა ლექსები საკუთარი შემოქმედებიდან,

განსაკუთრებით კი, ხაზი გაუსვა ემიგრანტებისათვის

სამშობლოსთან მძლავრი კავშირის შენარჩუნების
აუცილებლობას.
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4 ნოემბერს, ნიდერლანდების სამეფოში
საქართველოს ელჩი კონსტანტინე სურგულაძე
საელჩოსთან არსებული ქართული საკვირაო
სკოლის გაკვეთილს დაესწრო. ელჩმა სკოლის
პედაგოგებს, ილონა ჩხენკელს, ნუნუ გოგრიჭიანს,
გიორგი ლაბაძეს, ირმა ბერიძესა და რომა
ლაცუზბაიას ქართული საკვირაო სკოლის
განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის
განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა და
სიგელები გადასცა.
საქართველოს ელჩმა და საკვირაო სკოლის
მოსწავლეებმა, სიმბოლურად, საქართველოს
საელჩოს წინ ქართული ვაზი დარგეს.

3 ნოემბერს, ევროპის საბჭოსთან საქართველოს
მუდმივ წარმომადგენლობაში გაიმართა
ღონისძიება „თბილისობა“. აღნიშნულ
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ევროპის
საბჭოსთან საქართველოს მუდმივ
წარმომადგენლობასთან არსებული საკვირაო
სკოლის მოსწავლეებმა, მასწავლებლებმა,
მშობლებმა და დიასპორის წარმომადგენლებმა.

„თბილისობის“ ღონისძიება სტრასბურგში

ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს ელჩმა ქართული 
საკვირაო სკოლის პედაგოგები დააჯილდოვა

ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო თბილისობის
თემაზე საკვირაო სკოლის მოსწავლეების
ნახატების გამოფენა და გაიმართა ტრადიციული
ქართული კერძების დეგუსტაცია. ასევე, ქართული
ხალხური სიმღერები შეასრულა სტრასბურგის
წმინდა ქეთევან წამებულის გუნდმა „სადარისი“.
ღონისძიებას დაესწრო საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი
ირმა კაველიძე.

4 ნოემბერს, ქ. სტამბოლში, ნაზიმ
ჰიქმეთის კულტურისა და ხელოვნების
სახლში, ქართული კულტურის
ცენტრისა და შემოქმედებითი ჯგუფ
„შინ“-ის მიერ ორგანიზებული საბავშვო
ღონისძიება გაიმართა.
გაიმართა პოეტის, სოფო
ფოცხვერაშვილის შეხვედრა თურქეთელ
ქართველებთან და მისი წიგნის
წარდგენა. პოეტი საქველმოქმედო
საქმიანობას ეწევა და მეგობრებთან და
ოჯახთან ერთად მუდმივად ზრუნავს
თანამემამულე ბავშვებზე.
ღონისძიებაზე პატარებმა მოისმინეს
ქართული ლექსები და საჩუქრად
მიიღეს სოფო ფოცხვერასშვილის
წიგნები.

საბავშვო ღონისძიება სტამბოლში
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ქართული ფესტივალი „თბილისობა ოდესაში“
3-4 ნოემბერს, ქ. ოდესაში, სავაჭრო ცენტრის -
„Fresh Market” პავილიონში, გაიმართა მასშტაბური
ქართული ფესტივალი „თბილისობა ოდესაში“.
ღონისძიების საზეიმო გახსნაზე, დამსწრე
საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს
ქ. ოდესაში საქართველოს კონსულმა, თორნიკე
ბერეკაშვილმა, უკრაინის საგარეო საქმეთა
მინისტრის მოადგილემ, ვასილი ბონდარმა და
უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის
მრჩეველმა, კონსტანტინ რჟეპიშევსკიმ.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქ. ოდესაში
აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის
წარმომადგენლები, ადგილობრივი
თვითმართველობისა და სახელმწიფო უწყებების
წარმომადგენლები, ქ. ოდესის მაცხოვრებლები
და ქალაქის სტუმრები, ოდესაში, ნიკოლაევსა და
ხერსონში ქართული დიასპორის
წარმომადგენლები.
ღონისძიების მრავალფეროვანი საკონცერტო -
გასართობი პროგრამის ფარგლებში,
წარმოდგენილ იქნა ეროვნული სამზარეულო და
ღვინო, ქართული სუვენირები. გაიმართა მასტერ
კლასები, ვიქტორინები, ფოტო-გამოფენა,
ეროვნული სამოსის ჩვენება და სხვა.
პირველად ფესტივალზე, ყველა მსურველს,
შესაძლებლობა მიეცა მონაწილეობა მიეღო
საწნახელში ყურძნის დაწურვის ძირძველი
ქართული ტრადიციის აღსრულებაში, ხოლო
ყურძნის წვენიდან სტუმრებს იქვე შეეძლოთ
ჩურჩხელის დამზადება.
ფესტივალზე სტუმრების წინაშე წარსდგნენ:
ოდესაში მოქმედი უკრაინის ხალხური
მხატვრული კოლექტივი, ქართული ცეკვისა და

და სიმღერის ანსამბლი „საქართველო“,
მომღერალი ქეთი ჯიჯავაძე, ოდესის
კულტურულ–საგანმანათლებლო ცენტრ
„ივერიასთან" არსებული ქართული საკვირაო
სკოლის „ანა-ბანა“ და ხერსონის ოლქში მოქმედი
ქართული ეროვნულ-კულტურული გაერთიანების
„ილორი“ ნორჩი წარმომადგენლები და მათი
ნიჭიერი უკრაინელი მეგობრები - ეროვნული
კოზაკური გუნდი „კოზაცკო კოლო“ - ლარისა
კოზლოვსკას ხელმძღვანელობით.

საკონცერტო პროგრამის ფარგლებში, ფესტივალის
სტუმრებს, მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს ქ.
ოდესის მხატვრული კოლექტივის ქართული
ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლის „საქართველო“
ხელმძღვანელმა, აკაკი იაკობიშვილმა, ქართული
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის
„ივერია“ ხელმძღვანელმა, შორენა გეგეშიძემ,
ქართული საკვირაო სკოლის „ანა-ბანა“
დირექტორმა, მეგი ლაშხიამ და ხერსონის ოლქში
ქართული ეროვნულ-კულტურული გაერთიანების
„ილორი“ ხელმძღვანელმა, ელიკო მარკელიამ.

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საღამო პარიზში

4 ნოემბერს, ქ. პარიზში, ქართველთა კულტურის

კერა ,,ლაზის“ მხარდაჭერით, ქართულ

რესტორან „კოლხეთში” მოეწყო მეცნიერულ-

საგანმანათლებლო საღამო.

შეხვედრაზე წარმოდგენილ იქნა ვიდეო-

პრეზენტაცია სახელწოდებით - „პრომეთეს

ცეცხლი", იბერიულ-კავკასიური ცივილიზაციის

წარსული, აწმყო და მომავალი. საღამოს

ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები და

პროექტის - „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა

ელჩი“ გამარჯვებული მერი უღრელიძე.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

8 ნოემბერს, ქ. ლონდონში ქართული ღვინის შემომტანი კომპანიების ორგანიზებითა და

ქართული დიასპორის ხელშეწყობით, ღონისძიება - ლონდონის ქვევრის ღვინის ფესტივალი

გაიმართა.

კომპანიები - Taste of Georgia, 8000 Vintages and GvinoUK, Artisan Cru და Walnut & Spice, სტუმრებს

20-მდე სახეობის ქართული ქვევრის ღვინითა და ქართული სამზარეულოს კერძებით

გაუმასპინძლდნენ.
ფესტივალზე ქალაქ ლონდონში მოქმედმა

ქართული ცეკვის ანსამბლმა „ფესვები“,

რომელსაც ქორეოგრაფი შალვა ქავთარაძე

ხელმძღვანელობს, წარმოადგინა ქართული

ცეკვა. ღონისძიებაზე შესრულდა ქართული

ხალხური სიმღერები. ფესტივალში

მონაწილეობა ასევე მიიღო ცნობილმა

მწერალმა კარლა კაპალბომ, რომელმაც

სტუმრებს ქართული სამზარეულოს შესახებ

თავისი წიგნი, „Tasting Georgia“ წარუდგინა.

ლონდონის ქვევრის ღვინის ფესტივალი
ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო საფერავის, ქისის,

რქაწითელის, მწვანეს, ხიხვის, ოცხანური საფერეს,

ცოლიკაურისა და მესხურის სხვადასხვა სახეობის

ღვინოები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ბრიტანულ

ბაზარზე.

სტუმრებს სიტყვით მიმართა ღვინის მაგისტრმა,

ქალბატონმა სარა ებოტმა, რომელმაც ისაუბრა

ქართული ღვინის მნიშვნელობაზე და

განსაკუთრებულ თვისებებზე.

შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან სოჭში

8-10 ნოემბერს, რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის

საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექციის

კონსული, ზვიად ტატიშვილი სამუშაო ვიზიტით

იმყოფებოდა ქ. სოჭში, სადაც მოინახულა ქ. სოჭის

ზოგად-საგანმანათლებლო №44 საჯარო სკოლა

(სოფელი პლასტუნკა). საჯარო სკოლა 9 წლიანია და

ფაქტიურად ერთადერთი საბიუჯეტო სკოლაა

რუსეთში, სადაც ისწავლება ქართული ენა და

კონსულმა ზვიად ტატიშვილმა საჯარო სკოლას საქართველოს განათლების, მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ მოწოდებული საგანმანათლებლო და

შემეცნებითი მასალები გადასცა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ქ. სოჭში საქალაქო ნაციონალურ-

კულტურული ავტონომიის, პლასტუნკის მკვიდრი ქართული დიასპორის წარმომადგენლები

და მოსწავლეთა მშობლებიც. მათ გამოხატეს მადლიერება და სიხარული საქართველოს

მხრიდან გამოჩენილი ყურადღების გამო.

აღსანიშნავია, რომ სკოლის დირექტორმა, ვიქტორ ისტომინმა და ქართული ენისა და

ლიტერატურის პედაგოგმა, ნინო ძიგრაშვილმა გამოთქვეს სამომავლო თანამშრომლობის

გაღრმავების სურვილი.

ლიტერატურა. სწავლობს 207 მოსწავლე, აქედან 35 ეთნიკური ქართველია.

სკოლის პედაგოგიურმა კოლექტივმა და მოსწავლეებმა გულთბილი დახვედრა მოუწყვეს

კონსულს. ბავშვებმა წარმოთქვეს სახელოვანი ქართველი პოეტების ლექსები, ბავშვთა

ფოლკლორულმა ანსამბლმა კი შეასრულა ქართული ცეკვები. აჟღერდა საქართველოს და

რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო ჰიმნები. სკოლის ეზოში ხის ნერგები დაირგო.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

კონსულმა მოინახულა სოფ. პლასტუნკაში მშენებარე ქართული

ეკლესია და შეხვდა ადგილობრივ ქართველ მოძღვარს, მამა ამირანს.

ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა ზვიად ტატიშვილს

დაათვალიერებინეს სოფლის მკვიდრის, რუსეთის მოქალაქის ვიქტორ

ანისიმოვის მიერ საკუთარ სახლსა და ეზოში მოწყობილი ქართული

ეთნოგრაფიული კომპლექსი.

ზვიად ტატიშვილმა შეხვედრა გამართა საზოგადოებრივი

ორგანიზაციის - შოთა რუსთაველის სახელობის ქ. სოჭის საქალაქო

ნაციონალურ-კულტურული ქართული ავტონომიის

ხელმძღვანელთან, ვლადიმერ გეგეჭკორთან და დიასპორის

წარმომადგენლებთან.

ფინელი და ქართველი ხალხის მეგობრობისადმი მიძღვნილი 
საღამო ჰელსინკიში

10 ნოემბერს, ქ. ჰელსინკიში, „ფინეთ-საქართველოს

მეგობრობისა და კულტურულ ურთიერთობათა

საერთაშორისო ცენტრის“ ორგანიზებით, ფინელი და
ქართველი ხალხის მეგობრობისადმი მიძღვნილი

„პატივგების საღამო“ გაიმართა. ღონისძიებაზე

მიწვეულნი იყვნენ ფინელი დიპლომატები,

პოლიტიკოსები, ეკონომიკის, კულტურის,
განათლების, სპორტის სფეროს წარმომადგენლები,

რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს

საქართველოს და „ფინეთ-საქართველოს
ურთიერთობათა საერთაშორისო ცენტრის“

მხარდაჭერის საქმეში. საღამოზე მოხსენებით -

„საქართველო - უძველესი ისტორიისა და

კულტურის ქვეყანა“ წარსდგა საქართველოს
ეროვნული უნივერსიტეტის მაგისტრანტი, გიორგი

სილაგაძე.

ღონისძიების მონაწილეებმა იმსჯელეს ფინეთ-

საქართველოს ურთიერთობების ახალ გეგმებსა და

ინიციატივებზე, ტურიზმის, ეკონომიკის
სფეროებში თანამშრომლობის გზებზე, განხილულ

იქნა განათლების სფეროში საქართველოს

მხარდამჭერი პროგრამა.

საღამოზე მოსულ სტუმრებს, მხარდაჭერისა და
წლების განმავლობაში საქართველოს მიმართ

გაწეული ღვაწლისთვის მადლობა გადაუხადა

„საქართველო-ფინეთის მეგობრობის
საერთაშორისო ცენტრის“ დამფუძნებელმა და

ხელმძღვანელმა ფინეთში, ეთერ კვენეტაძე-

სარრემ.

სეზენ გონენჩ ოქჯანის ვიზიტი ათენის „ქართულ 
სახლთან“ არსებულ საკვირაო სკოლაში

10 ნოემბერს, ქ. სტამბოლში მოქმედი „შოთა

რუსთაველის კულტურის ცენტრის“ დამაარსებელი

და თავმჯდომარე, სეზენ გონენჩ ოქჯანი (სალომე
ბარამიძე) მეუღლესთან ერთად ესტუმრა ქ. ათენის

ქართულ სახლთან არსებულ საკვირაო სკოლას.

სალომე ბარამიძე, თურქეთელ ქართველთა მეხუთე

თაობის შთამომავალია. „შოთა რუსთაველის
კულტურის ცენტრის“ დაარსების მიზანი იყო

ქართული შემოქმედების უკვდავი პოემისა და

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია. სტუმრებს
სიხარულით შეხვდნენ საკვირაო სკოლის

მოსწავლეები, მშობლები, ქართული სახლის

წევრები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

პედაგოგ ნინო ფრუიძის გაკვეთილის თემა, სწორედ

ვეფხისტყაოსანი იყო. სტუმრებმა ისაუბრეს თავიანთი

საქმიანობისა და თურქეთის ქართული დიასპორის

მიღწევების შესახებ.

სეზან გონენჩ ოქჯანმა, საკვირაო სკოლას, თურქულ ენაზე

ნათარგმნი „ვეფხისტყაოსანი“ და მისი ასოციაციის მიერ

მომზადებული შოთა რუსთაველის სახელობითი მედალი

გადასცა.
საკვირაო სკოლის სახელით, ათენის ქართული სახლის ხელმძღვანელმა, დარეჯან ღამბაშიძემ

სტუმრებს ზვიად ჭუმბურიძის წიგნი "პატრიარქის გაზაფხული" და საკვირაო სკოლის წიგნი „სკოლის

10 წლისთავი" გადასცა საჩუქრად.

შეხვედრა ქართული დიასპორის 
წარმომადგენლებთან ვენაში

11 ნოემბერს, ქ. ვენაში, ავსტრიის ქართულ
სათვისტომოსთან არსებულ დავით აღმაშენებლის
სახელობის საკვირაო სკოლაში გაიმართა ვენაში
მცხოვრები თანამემამულეების გაცნობითი
შეხვედრა ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს
ახლადდანიშნულ ელჩთან, დავით დონდუასთან.
შეხვედრას ასევე, ესწრებოდნენ საქართველოს
საელჩოს სხვა წარმომადგენლები.
ვენაში მცხოვრებ ქართველებთან შეხვედრისას
ელჩმა ხაზი გაუსვა ქართული დიასპორის აქტიური
ჩართულობის მნიშვნელობას საქართველოს

აღმშენებლობის პროცესში და კიდევ ერთხელ
აღნიშნა, რომ საქართველოს საელჩოსთვის
დიასპორასთან მჭიდრო თანამშრომლობა ერთ-
ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია.
დავით დონდუა აგრეთვე, დაესწრო საკვირაო
სკოლაში მიმდინარე გაკვეთილებს.
დიასპორასთან შეხვედრის შემდეგ საკვირაო
სკოლის მოსწავლეებმა და სტუმრებმა ერთად
ამოავლეს ჩურჩხელები.

მადონა ჯავახიშვილის წიგნის პრეზენტაცია ათენში
11 ნოემბერს, ქ. ათენის ქართულ-ბერძნული კულტურისა

და განათლების ცენტრის - „არმაზი” სააქტო დარბაზში

ემიგრანტი პოეტის მადონა ჯავახიშვილის წიგნის

პრეზენტაცია გაიმართა.

მადონა ჯავახიშვილი წლებია ემიგრაციაში მოღვაწეობს

როგორც პედაგოგი. პოეტის ლექსები წარადგინეს ათენში

მოღვაწე შემოქმედებმა - ნინო ქიზიყელმა, ქეთი

წივწივაძემ, ქეთევან ხატიაშვილმა, იზოლდა ბერიანიძემ,

ხათუნა ლობჟანიძემ, ლია პეტრიაშვილმა, ნინო

მარგველაშვილმა, ირინა იოსებაშვილმა და იოანა რუსიძემ.

საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიება თესალონიკში

11 ნოემბერს, ქ. თესალონიკში, ქართული საზოგადოება

,,საქართველო’’-ს ხელმძღვანელის ელგუჯა მინაძის

მხარდაჭერითა და ორგანიზებით, საქართველოს

დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი

ღონისძიება გაიმართა. ქართველებთან ერთად ღონისძიებაში

მონაწილეობა მიიღეს ქ. თესალონიკში მოქმედმა უკრაინის,

რუსეთის, ბელორუსის დიასპორულმა ორგანიზაციებმა.

ღონისძიება ხალხთა შორის მეგობრობას მიეძღვნა.



ნოემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, მიუხედევად

სიმცირისა ფინეთის ქართული დიასპორა

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფინეთის

საზოგადოებაში საქართველოს შესახებ

ცნობადობის ამაღლების, ქვეყნის

პოპულარიზაციის და ორმხრივი

კულტურული ურთიერთობების

გაუმჯობესებაში. განსაკუთრებით აღინიშნა ორ

ქვეყანას შორის ტურიზმის მიმართულებით

არსებული დიდი პოტენციალი.

11 ნოემბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა

მინისტრმა, დავით ზალკალიანმა ფინეთის

რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა

გამართა ფინეთში მცხოვრები ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებთან.

დავით ზალკალიანი ფინეთში 
ქართულ დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა

მინისტრმა მათ ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოში

მიმდინარე პროცესებზე, როგორც ქვეყნის წინაშე

არსებული გამოწვევების, ასევე საგარეო პოლიტიკურ

ასპარეზზე მიღწეული მნიშვნელოვანი შედეგების

შესახებ.

შეხვედრაზე მინისტრმა ისაუბრა საქართველოს

მთავრობის სამოქმედო გეგმასა და ქვეყნის

განვითარების მთავარ პრიორიტეტებზე. მან ხაზი

გაუსვა დიასპორის საკითხებზე მუშაობის

პრიორიტეტულობას და აღნიშნა ის ინიციატივები და

პროექტები, რომლის განხორციელებაც სამინისტროს

დაგეგმილი აქვს საზღვარგარეთ ქართული

დიასპორის გასაძლიერებლად და მხარდასაჭერად.

მინისტრმა მადლობა გადაუხადა დიასპორის

წარმომადგენლებს, საქართველოში ფინელი

ტურისტებისა და ვიზიტორების მოზიდვისა

და ორ ქვეყანას შორის კულტურული

ურთიერთობების გაღრმავებაში შეტანილი

წვლილისთვის.

შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ქართული საკვირაო

სკოლების მნიშვნელობას, დიასპორის

წარმომადგენლებში ქართული ენისა და

ეროვნული თვითმყოფადობის

შენარჩუნებისთვის.

დიასპორის წარმომადგენლები მიესალმნენ

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით

საკვირაო სკოლებისთვის ახალი

სახელმძღვანელოს შექმნას.

ქართული „ხელოვნების ზეიმი“ თესალონიკში
11-12 ნოემბერს, ქ. თესალონიკში, საგამოფენო დარბაზში „Myro Gallery,“

საქართველოს გენერალური საკონსულოს ეგიდითა და ჩვენი

თანამემამულეების - ნინო ონიანისა და იანის კარიპიდისის

ორგანიზებით, გაიმართა ქართველ და ბერძენ ხელოვანთა ნამუშევრების

გამოფენა, რომელიც საქართველოს პირველი დემოკრატიული

რესპუბლიკის დაარსების 100 წლისთავს მიეძღვნა.

გამოფენის, რომელსაც ბერძნულმა პრესამ „ხელოვნების ზეიმი“ უწოდა,

მიზანს ორი ერის კულტურული კავშირებისა და აგრეთვე, ბერძნული

საზოგადოებისათვის ქართველი ოსტატების ნამუშევრების გაცნობა

წარმოადგენდა.

ღონისძიების გახსნის დღეს გაიმართა პერფორმანსი, სადაც
თესალონიკის ქართული ცეკვის ანსამბლის -„მამული“ მოცეკვავეებმა
თექის ტანისამოსისა და აქსესუარების ჩვენება მოაწყვეს. გამოფენამ
დიდი წარმატებით ჩაიარა და მას როგორც ბერძნული საზოგადოების,
ასევე, ქართული დიასპორის წარმომადგენლები დაესწრნენ.



ნოემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საბავშვო წიგნის კვირეული შვედეთში

12-16 ნოემბერს, ქ. სტოკჰოლმში, საერთაშორისო

ბიბლიოთეკის ეგიდით საბავშვო წიგნის

კვირეული გაიმართა. კვირეულზე

საქართველოდან მიწვეული იყო ცნობილი

მწერალი, პოეტი და დრამატურგი, ნინო

სადღობელაშვილი.

12 ნოემბერს, სტოკჰოლმის მთავარ ბიბლიოთეკაში

შედგა შეხვედრა საბავშვო წიგნის კვირეულში

მონაწილე მწერლებთან. ნინო სადღობელაშვილმა

მსმენელს წარუდგინა თავის შემოქმედების შესახებ

პრეზენტაცია, ისაუბრა ქართულ მითოლოგიაზე,

საბავშვო ლიტერატურის განვითარებაზე,

გამოწვევებსა და მომავალ გეგმებზე. კვირეულში

მონაწილეობდნენ ასევე ავღანელი, იორდანიელი

და ეთიოპიელი მწერლები.

14 ნოემბერს, სტოკჰოლმის საერთაშორისო

ბიბლიოთეკაში საქართველოს საელჩოს

ხელშეწყობით გაიმართა ნინო სადღობელაშვილის

შეხვედრა ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებთან.

ღონისძიება გახსნა საერთაშორისო

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა გუნდელა

პეტერსონმა. დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით

მიმართა საქართველოს ელჩმა შვედეთის

სამეფოში მალხაზ კაკაბაძემ, რომელმაც თავის

გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა

ქართული ენისა და იდენტობის შენარჩუნების

მნიშვნელობაზე. ქართველმა ავტორმა ბავშვებს

წარუდგინა საკუთარი წიგნები, ესაუბრა მათ

ქართული მწერლობისა და ისტორიის შესახებ.

ნაჩვენები იქნა ნინო სადღობელაშვილის

სცენარის მიხედვით შექმნილი ფილმი „თამარ

მეფე“.

კვირეულის ფარგლებში ქართველი მწერალი

სტოკჰოლმის ერთ-ერთ სკოლასაც ეწვია, სადაც

გაიმართა მისი შეხვედრა ქართულენოვან

მოსწავლეებთან და ქართული ენის

პედაგოგთან, ეკატერინე გაგოშიძესთან.

ნინო სადღობელაშვილის პრეზენტაციებმა

კვირეულზე დამსწრე საზოგადოების დიდი

ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა.

სეულის საპატიო მოქალაქედ ოთარ ბერეჟიანი დასახელდა

15 ნოემბერს, კორეის რესპუბლიკის

დედაქალაქის მერიის ორგანიზებით გაიმართა

სეულის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების

ყოველწლიური ცერემონია, სადაც სეულში

მცხოვრებ 19 ქვეყნის 22 მოქალაქეს მიენიჭა ეს

წოდება.

სეულის საპატიო მოქალაქეების შერჩევა და

დაჯილდოება უკვე 60 წელია, რაც ხორციელდება

და იგი ენიჭება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს,

რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი აქვთ

შეტანილი დედაქალაქის კულტურულ, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და მულტი-

ეთნიკურ ურთიერთობებში.

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს, კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს

წარდგინებით, ეს საპატიო წოდება პირველად მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეს, ოთარ

ბერეჟიანს, რომელიც კორეის რესპუბლიკაში 15 წელზე მეტია ცხოვრობს და ხელს უწყობს

ქვეყანაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების წარმოჩინებას. ოთარ ბერეჟიანი

უძღვება ქართული ენის კურსს, რომელიც ჰანკუკის უცხო ენათა უნივერსიტეტისა და

საელჩოს თანაორგანიზებით ფუნქციონირებს.



ნოემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

15 ნოემბერს, ქ. სანქტ-პეტერბურგში, რუსეთის

ფედერაციაში შვეიცარიის საელჩოს საქართველოს

ინტერესების სექციის საქმეთა დროებითმა
რწმუნებულმა, გიორგი ზაქარაშვილმა და კონსულმა,

ზვიად ტატიშვილმა გამართეს შეხვედრა რეგიონული

საზოგადოებრივი ორგანიზაციის - „სანქტ-პეტერბურგის

ქართველთა ეროვნულ-კულტურული ავტონომიის
„ივერია“ პრეზიდენტთან ბადრი კაკაბაძესთან, ვიცე

პრეზიდენტთან ბორის ბერულავასთან და პრეზიდიუმის

წევრთან ელენე ლებედინსკაიასთან. შეხვედრაზე
საუბარი შეეხო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის

საქმიანობასა და სამომავლო გეგმებს, მათ შორის 2019

წლის მაისში ეროვნულ-კულტურული ავტონომიის

დაარსების 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო
ღონისძიების აღნიშვნას.

შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან სანქტ-პეტერბურგში

16 ნოემბერს, მოსკოვის საპატრიარქოს სანქტ-პეტერბურგის

ეპარქიის შესტაკოვის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის

ქართულ ეკლესიაში გაიმართა შეხვედრა წინამძღვართან მამა
რომანოზთან (რომან ვეფხვაძე) და პეტერბურგის ქართული

დიასპორის წარმომადგენლებთან. დამსწრეთ მიეწოდათ

ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე მოვლენების,

საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებისა და ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებული ვითარების თაობაზე.

ღონისძიების მიმდინარეობისას, გამომსვლელებმა ისაუბრეს ანა ლაშხელი-ონიანის როლზე

თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში და წაიკითხეს მისი ნაწარმოებები.

ქართველი პოეტის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 
საღამო თესალონიკში

15 ნოემბერს, ქ. თესალონიკში, ლიტერატურული საზოგადოების

„ქართული სულისა“ და მისი ხელმძღვანელის ლუიზა ტალახაძის

ორგანიზებით, ლიტერატურულ სალონში გაიმართა მორიგი შეკრება,
რომელიც მიეძღვნა 32 წლის ასაკში გარდაცვლილი ქართველი პოეტის –

ანა ლაშხელი-ონიანის შემოქმედებას. საღამოს ესწრებოდნენ თესალონიკის

ქართული სამრევლოს წინამძღვარი, პროტო პრესვიტერი გიორგი

მათურელი, ქ. თესალონიკში საქართველოს გენერალური კონსული
მუხრან გულაღაშვილი, ვიცე–კონსული გოჩა გოჩაშვილი და თესალონიკის

ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

ქართული კინოს ХІV ფესტივალი უკრაინაში
16 ნოემბერს, ქ. კიევში, სრულიად უკრაინის
საზოგადოებრივი გაერთიანების „გეორგია“
ორგანიზებით, უკრაინისა და საქართველოს
კულტურის სამინისტროების, საქართველოს
კინოცენტრის და საქართველოს საელჩოს
მხარდაჭერით, კინოთეატრში „კიევი“ გაიხსნა
ახალი ქართული კინოს ХІV ფესტივალი,
რომლის ფარგლებშიც გაიმართა რეჟისორ ზაზა

ურუშაძის ფილმის „აღსარება“ პრემიერა.

კინოფესტივალის სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით
მიმართეს უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა, გელა დუმბაძემ და
სრულიად უკრაინის საზოგადოებრივი გაერთიანების
„გეორგია“ პრეზიდენტმა ბესიკ შამუგიამ.
კინოფესტივალი გაგრძელდა 29 ნოემბრამდე, რომლის
ფარგლებში ნაჩვენები იყო სხვადასხვა ჟანრის ახალი
ქართული ფილმები როგორც კიევში, ასევე უკრაინის
სხვადასხვა ქალაქებში, კერძოდ, ხარკოვში, სუმში,
ზაპოროჟიეში, ოდესაში, ჟიტომირსა და ლვოვში.



ნოემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

16 ნოემბერს, ქ. კოპენჰაგენში, საქართველოს

საელჩომ დანიის სამეფოში დანიაში მოღვაწე

ქართველი მხატვრის, ნანა ყუფარაძის

ნამუშევრების გამოფენას უმასპინძლა,

რომელიც 26 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდა.

ნანა ყუფარაძის შემოქმედება გამოირჩევა

ორიგინალურობით, მდიდარი ფერებით,

მოტივებითა და სიმბოლიკით. სურათებში

რეალური სამყარო თითქოს იშლება და

ფიგურები, შაგალის ნამუშევრების მსგავსად,

რეალურ სამყაროსა და ფანტაზიას შორის

თავისუფლად მოძრაობენ ნახატის

ზედაპირზე.

ქართველი მხატვრის, ნანა ყუფარაძის ნამუშევრების 
გამოფენა კოპენჰაგენში

მხატვრის ნამუშევრებში ზღაპარსა და

სინამდვილეს შორის ზღვარი წაშლილია და

ერთმანეთს ერწყმის.

ნანა ყუფარაძის ნამუშევრები შთაგონებულია

მხატვრული ნაწარმოებებით, მუსიკით,

ისტორიით, მისი ახლობელი ადამიანებით.

ხშირად მის შემოქმედებაში მხატვრის

საყვარელი წიგნების გმირები სახლობენ.

მხატვრულ შემოქმედებასთან ერთად,

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო რამდენიმე

ხატი. ნანა ხატმწერიცაა და ხატებს უძველესი

ქრისტიანული ტრადიციით წერს.

XI საერთაშორისო ფოლკლორული სიმღერის კონკურსი 
სანქტ-პეტერბურგში 

16-18 ნოემბერს, ქ. სანქტ-პეტერბურგში

გაიმართა XI საერთაშორისო ფოლკლორული

სიმღერის კონკურსი „გრან-პრი

ინტერფოლკი“. კონკურსის ორგანიზატორები

იყვნენ სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო

ურთიერთობებისა და მიგრაციული

პოლიტიკის კომიტეტი, კულტურის სფეროში

საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრი

„ინტერ ასპექტი“ და ფოლკლორული

ფესტივალის ევროპული ასოციაცია.

სიმღერის კონკურსში მონაწილეობა მიიღო

შესტოკოვის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის

ხატის ეკლესიასთან არსებულმა ქართული

ეროვნული ცეკვის ანსამბლმა „საქართველო“,

რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელია მადონა

ნიორაძე, ხოლო ქორეოგრაფი კობა

ანდღულაძე.

კონკურსზე ანსამბლი „საქართველო“

დაჯილდოვდა ოქროს დიპლომით.



ნოემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

17 ნოემბერს, უკრაინის ქართველთა ასოციაცია

„იბერიელის“ კულტურულ-საგანმანათლებლო

ცენტრში სრულიად უკრაინის საზოგადოებრივი
გაერთიანება „გეორგიას“ ფორუმი გაიმართა,

რომელშიც უკრაინის 14 საოლქო ორგანიზაციის

წარმომადგენლებმა და ორასამდე რიგითმა

წევრმა მიიღეს მონაწილეობა.
ფორუმზე ისაუბრეს უკრაინაში დიასპორული

ორგანიზაციებისა და ქორეოგრაფიული

ანსამბლების წინაშე არსებულ პრობლემებზე.
გარდა ამისა, ფორუმის მონაწილეებმა იმსჯელეს

ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებულ

ღონისძიებებზე და სამომავლო გეგმებზე,

ქართული დიასპორის ფორუმი კიევში

უკრაინა-საქართველოს ურთიერთობების

საკითხებზე, ქართული დიასპორის როლზე და

სამშობლოში მიმდინარე პროცესების, ეკონომიკის,
ტურიზმის განვითარებისა და ინვესტიციების

განსახორციელებლად ჩასატარებელი

ღონისძიებების შესახებ.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი უკრაინაში

გელა დუმბაძე, უკრაინის ეროვნულ

უმცირესობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრეი
იურაში და უკრაინის კულტურის სამინისტროს

ეროვნულ უმცირესობათა და რელიგიის

დეპარტამენტის წარმომადგენლები.

„ნიკო და მარი“ ანტვერპენში
18 ნოემბერს, ქ. ანტვერპენში, ანტვერპენის წმინდა

ნინოს სახელობის ეკლესიასთან არსებული

მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებმა
თეატრალური დადგმა „ნიკო და მარი“

წარმოადგინეს.

სპექტაკლი უოლტ დისნეის ფილმის „კონკია“ და

ქართული ზღაპრის „წიქარა“ გმირებზე,
მხატვრული კითხვის წრის ხელმძღვანელის,

მანანა ხორბალაძის სცენარის მიხედვით დაიდგა.

ავტორმა მაყურებელს ცნობილი ზღაპრების
სიუჟეტის მისეული ვერსია შესთავაზა.

წარმოდგენამ, რომელშიც მხატვრული კითხვის

წრის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ,

მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა.
სპექტაკლს, სხვა მაყურებლებთან ერთად, ქ.

ბრიუსელში მოქმედი ახალგაზრდული

ორგანიზაციის, „საპერე აუდე“ წევრებიც

ესწრებოდნენ.
მხატვრული კითხვის შემსწავლელი წრე წლებია

ქართველი და უცხოელი კლასიკოსების

ნაწარმოებების მიხედვით დგამს სპექტაკლებს,
რაც ხელს უწყობს მოზარდ თაობაში

მშობლიური ენის, ეროვნული და კულტურული

თვითმყოფადობის შენარჩუნებას.



ნოემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

18 ნოემბერს, ქ. სტამბოლის „ქართული

კულტურის ცენტრის“ ინიციატივითა და

შიშლის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით,

შიშლის რაიონის სახალხო განათლების

ცენტრში, ქართული ენის შემსწავლელი

კურსი გაიხსნა.

აღნიშნული ენის კურსები, თურქეთში

დაბადებული და მცხოვრები ეთნიკური

ქართველებისთვისაა განსაზღვრული.

ქართული ენის კურსებს უძღვება,

სტამბოლში მცხოვრები თანამემამულე,

პედაგოგი, მანანა გურგენიძე.

ქართული კინო-მუსიკის საღამო კვიპროსზე

18 ნოემბერს, ქ. ნიქოზიაში, კვიპროსის

რესპუბლიკაში ქართული სათვისტომოს - „ძალა

ერთობაშია“ ორგანიზებით, ნიქოზიის

უნივერსიტეტში ქართული კინო-მუსიკის

საღამო გაიმართა, რომელიც საქართველოს

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის

დაარსების 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა.

კონცერტზე ბათუმის ხელოვნების

უნივერსიტეტის საორკესტრო ჯგუფმა, გიორგი

აფრიამაშვილის დირიჟორობით, მსმენელს

წარუდგინა მუსიკალური ნომრები ცნობილი

ქართული ფილმებიდან. ღონისძიების

დასასრულს, მუსიკოსებმა შეასრულეს

საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

ქართული ენის კურსები სტამბოლში

კლასიკური მუსიკის საღამო ბრიუსელში

18 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში, ბელგიის

სამეფოში საქართველოს საელჩოს

მხარდაჭერით, ბრიუსელის

კონსერვატორიის მცირე დარბაზში,

კლასიკური მუსიკის საღამო გაიმართა.

ქართველმა მუსიკოსებმა ნანა

ქუბინიძემ (ფორტეპიანო), ლევან

ფაღავამ (ვიოლინო) და პაპუნა

ჭურაძემ (ტენორი) შეასრულეს ფ.

შოპენის, რ. ვაგნერის, ფ. შუბერტის, ჯ.

პუჩინის, გ. ყანჩელის და ვ.

აზარაშვილის ნაწარმოებები.

მუსიკალურ საღამოს ესწრებოდნენ

ბელგიაში მცხოვრები ქართული

კონცერტს ესწრებოდნენ საქართველოს საელჩოსა და ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები.

დიასპორის წარმომადგენლები და ბელგიელი სტუმრები კულტურისა და ხელოვნების

სფეროდან.



ნოემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

რუსულ-ქართული ახალგაზრდული ფორუმი და 
დიასპორასთან შეხვედრა

18 ნოემბერს, ქ. მოსკოვში, პოლენოვის სახელობის
ეროვნული ხელოვნების სახლში, „რუსეთში ქართული
ფედერალური ეროვნულ-კულტურული ავტონომიის“
ორგანიზებით, რუსულ-ქართული ახალგაზრდული
ფორუმის მონაწილეებსა და ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებს შორის გაიმართა შეხვედრა.

შეხვედრის მონაწილეებს „ქართული ფედერალური
ეროვნულ-კულტურული ავტონომიის“ პრეზიდენტმა,

გიორგი წურწუმიამ ორგანიზაციის საქმიანობა და

სამომავლო გეგმები გააცნო. ასევე, თავიანთ საქმიანობაზე ისაუბრეს მიგრანტთა მხარდაჭერის
საზოგადოებრივი ცენტრის - „მეგობარი“ წარმომადგენლებმა, რომლებმაც განიხილეს მიგრანტთა
პრობლემების გადაჭრის მიზნით მოქმედი პროექტი - „ერთიანი მსოფლიო“.

საღამოს დასასრულს მომღერალმა, ქრისტინე ფორჩხიძემ ქართული ხალხური სიმღერები შეასრულა.

ქართული ბიბლიოთეკის დაარსების ღონისძიება ტალინში
20 ნოემბერს, ქ. ტალინში, საქართველოს საელჩოში,

ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს

ორგანიზებითა და საქართველოს პარლამენტის
ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით,

გაიმართა ესტონეთში მცხოვრები

თანამემამულეებისათვის ქართული ბიბლიოთეკის

დაარსების ღონისძიება, სადაც პირველ ეტაპზე
წარმოდგენილი იქნა ქართული ლიტერატურის 100-

მდე ნიმუში. აღსანიშნავია, რომ ბიბლიოთეკის

დაარსების ინიციატივა ეფუძნება ტალინში
არსებული ქართული საკვირაო სკოლის - “მზიური“

ქართული ლიტერატურით მხარდაჭერას.

ხსენებული ინიციატივა გაჟღერდა საქართველო-

ესტონეთის საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის

დელეგაციის ა.წ. 11-14 აპრილს ესტონეთში
ვიზიტისას, ქართული დიასპორული

ორგანიზაცია “ქართული სახლის”

წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე.

ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს
ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა,

თეა ახვლედიანმა და საქართველოს პარლამენტის

ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურმა
დირექტორმა გიორგი კეკელიძემ.

თეა ახვლედიანმა და გიორგი კეკელიძემ დამსწრე საზოგადოებისადმი მიმართვისას ისაუბრეს

საქართველოს საელჩოში ბიბლიოთეკისა და ასევე, ა. წ. 19 ნოემბერს, ესტონეთის ეროვნულ

ბიბლიოთეკაში ქართული წიგნის ფონდის დაარსების მნიშვნელობაზე.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ ესტონეთში მოქმედი ქართული დიასპორული ორგანიზაციების

წარმომადგენლები.

თურქეთში ქართული ენის შემსწავლელი კურსები გაიხსნა
21 ნოემბერს, ქ. სტამბოლში არსებულ „ქართული კულტურის

სახლსა“ და „მაჭახელის განათლების, კულტურისა და

სოლიდარობის ფონდში“ ქართული ენის შემსწავლელი კურსები
ამოქმედდა.

ქართული ენის კურსები, ხელმისაწვდომია ყველა ასაკობრივი

ჯგუფისა და მსურველისათვის. კურსებს უძღვება ქართველი

პოეტი და მწერალი, ირაკლი კაკაბაძე (ფსევდონიმი: იაკი კაბე), კაფე
„გალაკტიონისა“ და „სტამბოლის ქართველთა სათვისტომოს“ ერთ-

ერთი დამაარსებელი. პედაგოგი სიხარულით აღნიშნავს, რომ წელს

მსურველთა რიცხვი დიდია.



ნოემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

21 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში, საქართველოს პრემიერ-

მინისტრი მამუკა ბახტაძე, სამთავრობო

დელეგაციასთან ერთად, ქართულ დიასპორას შეხვდა.
შეხვედრაზე, რომელიც ბრიუსელში, საქართველოს

საელჩოში გაიმართა, მთავრობის მეთაური ქართული

დიასპორის წარმომადგენლებს საქართველოს

მთავრობის მიერ განხორციელებულ და დაგეგმილ
რეფორმებზე ესაუბრა. მათ შორის, პრემიერმა ხაზი

გაუსვა განათლების სექტორში ძირეულ ცვლილებებს

და აღნიშნა, რომ მთავრობისთვის უმნიშვნელოვანესი
პრიორიტეტია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც

საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს

საკუთარი პოტენციალის სამშობლოში რეალიზების

შესაძლებლობას მისცემს.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, მამუკა ბახტაძის შეხვედრა  
ბრიუსელში ქართულ დიასპორასთან

გარდა ამისა, დიასპორის წარმომადგენლებმა

მიიღეს ინფორმაცია საქართველოს

მთავრობის კიდევ ერთი ინიციატივის
შესახებ, რომელიც საზღვარგარეთ მცხოვრები

თანამემამულეებისთვის სპეციალური ვებ-

პორტალის შექმნას გულისხმობს.

დიასპორული ვებ-პორტალი, რომლის
კონცეფცია უკვე მომზადებულია,

სახელმწიფოს, კერძო სექტორსა და

დიასპორას შორის ეფექტური საკომუნიკაციო
პლატფორმა იქნება და ამავე დროს,

საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებს

მისცემს საშუალებას, ერთი ფანჯრის

პრინციპით მიიღონ სახელმწიფო სერვისები,

ასევე ჰქონდეთ წვდომა სხვადასხვა

სამთავრობო პროგრამაზე.

შეხვედრისას ასევე აღინიშნა, რომ საქართველოს

მთავრობის ინიციატივით, საზღვარგარეთ

მოქმედი ქართული საკვირაო სკოლებისთვის
პირველად, სპეციალური სამსაფეხურიანი

სახელმძღვანელო შეიქმნა, რომელიც, მშობლიური

ენის სწავლებასთან ერთად, საქართველოს

ისტორიის, გეოგრაფიისა და კულტურის
საკითხებს მოიცავს. სახელმძღვანელოები

ბელგიაში მოქმედი საკვირაო სკოლების

დამფუძნებლებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა,
დავით ზალკალიანმა გადასცა.

ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს ასევე

ჰქონდათ საშუალება, მათთვის საინტერესო

საკითხებზე ინფორმაცია მიეღოთ ვიცე-

პრემიერისგან, რეგიონული განვითარებისა და

ინფრასტრუქტურის მინისტრ მაია

ცქიტიშვილისგან, საქართველოს განათლების,

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
მინისტრ მიხეილ ბატიაშვილისგან,

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების

მინისტრ გიორგი ქობულიასგან და გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრ

ლევან დავითაშვილისგან.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

21-23 ნოემბერს, ქ. ტაშკენტში, საგამოფენო

ცენტრში „უზექსპოცენტრი“ გაიმართა

საერთაშორისო ფესტივალი „მეღვინეობის

ხელოვნება“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს

საქართველოს, საფრანგეთის, ბულგარეთის,

უნგრეთის, იტალიის, რუსეთის, იაპონიის

ღვინის კომპანიებმა და ამ ქვეყნების 80-ზე მეტმა

ექსპერტმა. ფესტივალზე 4 ოქროს მედალი

მოიპოვეს ქართულმა ღვინოებმა. ფესტივალის

ორგანიზებასა და მასთან დაკავშირებულ სხვა

ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს

უზბეკეთში საქართველოს საელჩოსა და

ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა.

ტაშკენტის ფესტივალი „მეღვინეობის ხელოვნება“

,,წმინდა ეულალიას’’ დღისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიება ალიკანტეში

19-23 ნოემბერს, იტალიის რესპუბლიკის ქ. რეჯო-

კალაბრიაში არსებული ასოციაციის - ,,კულტურული

მოძრაობა ქართველები იტალიაში’’ ეგიდით იტალიის

სამხრეთ რეგიონში ვიზიტით იმყოფებოდა ექიმი ლელა

გეჯაძე.

ლელა გეჯაძემ ქართველ ემიგრანტებს სამედიცინო

კონსულტაცია გაუწია. პროექტის ფარგლებში, 2019 წლის

ზაფხულში, დაგეგმილია იტალიელი ექიმების ვიზიტი

საქართველოში.

ასოციაციის ერთ-ერთი მიზანია ორ ქვეყანას შორის

თანამშრომლობა და პროფესიული გაცვლითი

პროგრამების განხორციელება სამედიცინო სფეროში.

ექიმ ლელა გეჯაძის ვიზიტი რეჯო-კალაბრიაში

22 ნოემბერს, ესპანეთის სამეფოში, ქ. ალიკანტეს ერთ-ერთ კერძო სკოლაში "LAS

FRANCISCANAS" ,,წმინდა ეულალიას’’ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. სკოლაში

ორი პატარა ქართველი გოგონა სწავლობს, რომელთაც ძალიან უყვართ საქართველო და

ხშირად ესაუბრებიან თავიან თანატოლებს ქართულ ტრადიციებსა და კულტურაზე.

დღესასწაულზე მიწვეული იყო ალიკანტეში ასოციაციასთან - „საქართველოს რესპუბლიკა

და ემიგრანტები’’ არსებული ანსამბლი ,,ივერია’’, რომელიც მესამედ იღებდა მონაწილეობას

აღნიშნულ ღონისძიებაში. ანსამბლმა შეასრულა ცეკვა „სამაია“, რომელმაც დიდი მოწონება

დაიმსახურა ესპანელ მაყურებელში.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

22-25 ნოემბერს, კვიპროსის რესპუბლიკაში, ქ.

ნიქოზიაში მოქმედი ქართული სათვისტომოს -

„ძალა ერთობაშია“ და მისი თავმჯდომარის,
მევლუდ ყაფლანიშვილის ორგანიზებით,

საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით, უკრაინის

ქართული კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრ

„იბერიასა“ და ქ. ათენის კულტურის ცენტრ
„კავკასიის“ მონაწილეობით გაიმართა ინტერ-

დიასპორული ფესტივალი „ქართული სული“.

24 ნოემბერს, ფესტივალის დასკვნით დღეს,

მონაწილეები იმყოფებოდნენ ექსკურსიაზე და

მოინახულეს წმინდა ლაზარესა და წმინდა თეკლას
მონასტრები.

ინტერ-დიასპორული ფესტივალი მიეძღვნა

საქართველოს პირველი დემოკრატიული

რესპუბლიკის დაარსების 100 წლის იუბილეს.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები,

საქართველოს, უკრაინის საელჩოებისა და

ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.
კონცერტის დასასრულს ორგანიზატორებმა

მადლობის სიგელები გადასცეს ყველა მონაწილეს,

უკრაინის ქართული კულტურულ-

საგანმანათლებლო ცენტრ „იბერიას“
დამაარსებელსა და ხელმძღვანელს მანანა

სულაქველიძეს, ამავე ცენტრის ქორეოგრაფს კახი

ჭოხონელიძეს, ქ. ათენის კულტურის ცენტრ
„კავკასიის“ დამაარსებელსა და ხელმძღვანელს

ავთანდილ მიქაბერიძეს, კვიპროსის ქართულ

სათვისტომოსთან არსებული ბავშვთა

ქორეოგრაფიული ანსამბლის „იმედი“
ქორეოგრაფს თამარ გელაშვილს და იუნესკოს

თბილისის ქორეოგრაფიის სექციის პრეზიდენტს

ზურაბ ბილანიშვილს.

ინტერ-დიასპორული ფესტივალი კვიპროსზე

ფესტივალის ფარგლებში, 23 ნოემბერს, ქ.

ნიქოზიაში გაიმართა კონცერტი, სადაც სამივე

ანსამბლმა მაყურებელს წარუდგინა ვოკალური და
ქორეოგრაფიული ნომრები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

23 ნოემბერს, ქ. ერევანში მოქმედი ქართული

საქველმოქმედო სათვისტომოს „ივერია“

ორგანიზებით არნო ბაბაჯანიანის სახელობის
საკონცერტო დარბაზში გაიმართა სომხურ-

ქართული მეგობრობის საღამო „საიათ-ნოვას

შემოქმედება-ხალხთა შორის გადებული ხიდი”.

ღონისძიებაზე შესრულებულ იქნა მე-18 საუკუნეში
საქართველოში მოღვაწე, მეფე ერეკლე II კარის

მომღერლისა და მუსიკოსის, საიათნოვას ლექსები

და სიმღერები, როგორც ქართულ ასევე სომხურ
ენებზე.

სტუმრებს შორის იყვნენ სომხეთის რესპუბლიკის

პრეზიდენტის აპარატთან არსებული ეროვნულ

24 ნოემბერს, ანსამბლ „შავნაბადას“ სოლისტებმა შესტოკოვის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის

ეკლესიაში, სადაც წირვა-ლოცვა ქართულ ენაზე აღევლინება, ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებისთვის გამართეს მასტერ-კლასი ეროვნულ მრავალხმიანობაში. მასტერ კლასში
მონაწილეობა მიიღეს სანქტ-პეტერბურგში მოქმედმა მუსიკალურმა კოლექტივებმა „არაგვი“ და

„ბალადა“.

ქართული საღამო სანქტ-პეტერბურგში

უმცირესობათა საკოორდინაციო საბჭოს

თავმჯდომარე ნარა გულიანი, სომხეთის

რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩი გიორგი საგანელიძე,

ელჩის მეუღლე ეკატერინე ბაქრაძე, კონსული

სოზარ კვინჩია, უფროსი მრჩეველი ნინო

აფციაური, მრჩეველი გელა გელაშვილი,
რეფერენტი ანი ასატურიანი, სომხეთში ქართული

საქველმოქმედო სათვისტომო „ივერიას“ წევრები

და სხვა მოწვეული სტუმრები.
ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით

მიმართა სათვისტომოს პრეზიდენტმა სვეტლანა

ნამჩევაძემ, სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის

აპარატთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა
საკოორდინაციო საბჭოს თავჯდომარე ნარა

გულიანმა და საელჩოს უფროსმა მრჩეველმა ნინო

აფციაურმა.

სომხურ-ქართული მეგობრობის საღამო ერევანში

23 ნოემბერს, ქ. სანქტ-პეტერბურგს სტუმრობდა ანსამბლი

„შავნაბადა“ საქართველოდან, რომელმაც გამართა კონცერტი

„ოფიცერთა სახლში“. კონცერტში მონაწილეობა მიიღო ქ.
სანქტ-პეტერბურგში მოქმედი ჯანო ლიპარტელიანის

სახელობის ქართული ცეკვის ანსამბლმა „სიხარული“,

რომელსაც ხელმძღვანელობს სოფიო ლიპარტელიანი.

ანსამბლი არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო
ფესტივალის მონაწილეა და აქვს მინიჭებული „სანიმუშო“

ანსამბლის წოდება.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

23 ნოემბერს, ქრისტიანი წმინდანის, დიდმოწამე გიორგის

ხსენების დღესთან დაკავშირებით ყაზახეთის პირველი

არხის „ევრაზია“ დილის გადაცემა სრულად მიეძღვნა
ქართულ კულტურას, ტრადიციებს, კულინარიას და

ისტორიას.

გადაცემის დასაწყისში ანსამბლი „ვაინახი“-ს მიერ, რომლის

ხელმძღვანელია თეიმურაზ გასვიანი, შესრულებელ იქნა
ყაზბეგური ცეკვა.

გადაცემის ფარგლებში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა, ზურაბ აბაშიძემ და
საქართველოს საელჩოს უფროსმა მრჩეველმა, რევაზ

საყვარელიძემ ისაუბრეს საქართველოში ქრისტიანობის

შეხვედრა „ევროვიზია-2018“-ის ქართველ 
კონკურსანტთან მინსკში

გავრცელებაზე, ქართულ ტრადიციებს, ხაზი გაუსვეს საქართველოში მეღვინეობის უძველესი

კულტურის და ტრადიციის უწყვეტობის ასპექტებს, ასევე, ისაუბრეს ტურიზმის მზარდ ტენდეციებზე.

აღნიშნული გადაცემისთვის ქართულმა საზოგადოებრივ-კულტურულმა ცენტრმა - „კოლხეთი“
წარმოადგინა ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძები, ასევე კულტურის ცენტრთან არსებულმა

ქართული ანსამბლის „ბაგრატიონი“ მომღერალმა ირაკლი ჯაკობიამ ქართული სიმღერები შეასრულა.

ქართული კულტურა ყაზახეთის დილის გადაცემაში

23 ნოემბერს, ქ. მინსკში, საქართველოს საელჩოს შენობაში,

საერთაშორისო საბავშვო სიმღერის კონკურსის „ევროვიზია-

2018“-ის ქართველ კონკურსანტთან თამარ ედილაშვილთან
გაიმართა შეხვედრა .

შეხვედრაზე საქართველოს ელჩმა, ვალერი კვარაცხელიამ

ისაუბარა წლების განმავლობაში საბავშვო ევროვიზიაზე

მიღწეულ წარმატებებზე. შეხვედრას ესწრებოდნენ ქართული
დიასპორის წარმომადგენლები, რომლებმაც კონკურსანტს

წარმატებები უსურვეს.

საშობაო გამოფენა-გაყიდვა საბერძნეთში

24 ნოემბერს, ქ. ათენში, გაიმართა საშობაო გამოფენა-გაყიდვა,

სადაც საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით წარმოდგენილი

იყო ქართული კუთხე. ღონისძიებას დაესწრო ლიკა ჯანელიძე,
პროექტის „იყავი შენი ქვეყნის ახალგზარდა ელჩის“

გამარჯვებული საბერძნეთის რესპუბლიკაში.

ახალგაზრდა ელჩმა და სტუდენტთა და ახალგაზრდობის

ბერძნულ-ქართული ასოციაციის ახლად არჩეულმა
აღმასრულებელმა დირექტორმა, ანი ხულუზაურმა ქართველ

სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან ერთად საშობაო გამოფენა-

გაყიდვაზე მყოფ სტუმრებს მიაწოდეს ინფორმაცია ქართული
ღვინის და საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს შესახებ.

23 ნოემბერს, ქ. სანქტ-პეტერბურგის ხელოვნების ცენტრში გაიმართა
ქართველი მხატვრის, ზაზა ხარაბაძის ნამუშევრების გამოფენა
სახელწოდებით - „საბალეტო კლასი“, რომელიც ა. წ. 7 დეკემბრამდე
გაგრძელდა.
ზაზა ხარაბაძე პეტერბურგელი ქართველი მხატვარია. იგი პეტერბურგის
მხატვართა შემოქმედებითი კავშირის (IFA) მიმღები კომისიის წევრია. მას
მიღებული აქვს კავშირის ბრინჯაოს მედალი. მისი ნამუშევრები რუსეთის
სხვადასხვა მუზეუმებშია განთავსებული; ასევე, არის კერძო კოლექციების
მფლობელობაში.

ზაზა ხარაბაძის ნამუშევრების გამოფენა
ქ. სანქტ-პეტერბურგში
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

24 ნოემბერს, ისრაელის ქ. ლოდის „ქართულ

სახლში“ ქართული საკვირაო სკოლის „მამული“

დამაარსებლებმა, პედაგოგებმა და
აღსაზრდელებმა შემოდგომის ზეიმი გამართეს.

შემოდგომის ზეიმი მისასალმებელი სიტივით

გახსნეს ისრაელში ქართული დიასპორული

ორგანიზაციის „მამული“ ხელმძღვანელმა, ირაკლი
კილაძემ და საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა, პაატა კალანდაძემ.

საკვირაო სკოლის ბავშვებმა ლოდში ოქროს ქართული 
შემოდგომა მოიყვანეს

ზეიმზე საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებმა და

ქართველ ებრაელთა თემში გაზრდილმა

ადგილობრივმა ბავშვებმა წაიკითხეს ლექსები
სამშობლოზე, დედაზე, გაზაფხულზე. საკვირაო

სკოლის ყველაზე პატარა მოსწავლემ, 5 წლის ნოე

ინაურმა, რომელსაც თვალით არ უნახავს

საქართველო, წაიკითხა ლექსი „მე პატარა
ქართველი ვარ...“

შემოდგომის ზეიმი 
მადრიდში

24 ნოემბერს, ქ. მადრიდში მოქმედი

ქართული საკვირაო სკოლა ,,აისი’’-ს

აღსაზრდელებმა ტრადიციული
შემოდგომის ზეიმი - ,,შემოდგომის

ფოთლები’’ გამართეს. მოსწავლეებს

მიეცათ შესაძლებლობა თავისი

ხელით ამოევლოთ ჩურჩხელები, რაც
ბევრი მათგანისთვის სასიამოვნო

სიახლე იყო. ზეიმის დასასრულს

საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებმა
პედაგოგებთან ერთად ქართული

სიმღერები შეასრულეს.

საქართველოს ელჩმა საკვირაო სკოლას საჩუქრად

ქართულ და ებრაულ ენაზე გამოცემული

„ქართლის ცხოვრების“ საბავშვო გამოცემა
გადასცა.

შემოდგომის ზეიმს მიესალმნენ და საკვირაო

სკოლას საჩუქრად გადასცეს წიგნები „ისრაელში

ქართული ხელოვნების ცენტრის“ ხელმძღვანელმა
მარინა გელაშვილმა, ორგანიზაცია „გულთა

კავშირის“ პრეზიდენტმა პაატა იოსებაშვილმა და

საქართველოს ღირსების ორდენოსანმა, პედაგოგმა
ლია კრიხელმა; საქართველოს განათლების,

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის

სამინისტროს პროექტის „ცოცხალი წიგნები“

წარმომადგენლებმა ქეთევან დუმბაძემ, ლევან
ბრეგაძემ და გიორგი კაკაბაძემ.

„მამულის“ მოსწავლეებს ტანთ ემოსათ მათთვის

სპეციალურად შეკერილი თეთრი მაისურები
წარწერით „მამული“. აღსაზრდელები საკუთარი

პატარა ხელებით ამოვლებულ ჩურჩხელებს

სკოლის ბაღში გაბმულ თოკებზე ჰკიდებდნენ და
სტუმრებს სთავაზობდნენ.

ღონისძიების დასასრულს, ორგანიზაციის

„მამული“ ხელმძღვანელმა, ირაკლი კილაძემ

დამსწრე საზოგადოებას საკვირაო სკოლის შესახებ
ვიდეო-კლიპი - „ჩემი საქართველო აქ არის“

წარუდგინა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

24 ნოემბერს, იტალიის რესპუბლიკის ქ. ბარიში,

საქართველოს საპატიო საკონსულოსა და

ასოციაცია „ფესვებ“-თან არსებულმა იტალიურ-
ქართულმა გახანგრძლივებულმა სკოლამ

„ფესვები“ გამართა ღონისძიება სახელწოდებით

„შემოდგომა მიიწურა ჭრელ ფერებში“, რომელიც

გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს მიეძღვნა.
ღონისძიების ორგანიზატორი იყო სკოლის

ხელოვნების პედაგოგი, როზეტა კიტოვანი. მისივე

ინიციატივით მოეწყო სკოლის აღსაზრდელების
ნამუშევრების გამოფენა. ბავშვებმა გამხმარი

ფოთლებისგან შექმნეს ნამუშევრები თემატიკაზე

„შემოდგომა, ცხოველები და ფრინველები“.

ინეგოლის ქართველებმა მრავალხმიანი ქართული სიმღერები 
ააჟღერეს

პატარებმა ოქროს ფერებში მორთეს კუთხე და სიმბოლური სახელწოდებაც მიუჩინეს „შემოდგომის

გარემო სოფლად“. დეკორატიული კუთხე შემოდგომის ჭირნახულით გაამდიდრეს, მოადუღეს თათარა

და ამოავლეს ჩურჩხელები.
შემოდგომის საღამო ქართული ცეკვითა და სიმღერით დასრულდა.

შემოდგომის ზეიმი ბარიში

აღნიშნული ღონისძიება მიეძღვნა პიტერ გოლდის

მიერ 1968 წელს, ქართული ხალხური კულტურის

შესწავლის მიზნით სოფელ ჰაირიეში ჩატარებული
ექსპედიციის 50-ე წლისთავს. ღონისძიებაზე,,

წარდგენილ იქნა პიტერ გოლდის ექსპედიციის

მასალებზე დაყრდნობით შექმნილი წიგნი.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ თურქეთის

რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩი, გიორგი ჯანჯღავა, ქ.
სტამბოლში საქართველოს გენერალური

კონსული, ინგა კიკვაძე, გენერალური

საკონსულოს თანამშრომლები, ქ. ინეგოლის მერი,

ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლები და სხვა საპატიო სტუმრები.

საქართველოს ელჩმა და გენერალურმა კონსულმა სიტყვით მიმართეს დამსწრე საზოგადოებას.

კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს სოფ. ჰაირიეს ძველი თაობის მომღერლებმა, ახალგაზრდა

ჰაირიელების მიერ ახლად შექმნილმა ბენდმა „რირაში“ და ქედიდან მოწვეულმა ანსამბლმა „ელესა”.
ღონისძიებას ესწრებოდა თავად მკვლევარი, პიტერ გოლდი და ასევე, სტუმრები საქართველოდან.

25 ნოემბერს, ქ. ინეგოლში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის

კვლევის საერთაშორისო ცენტრის, ფონდის „ქართული გალობა“ და „ინეგოლის კავკასიური

ფოლკლორისა და კულტურის ასოციაციის“ ორგანიზებით ჩატარდა ღონისძიება - „პიტერ გოლდის
ნაკვალევზე“.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

25 ნოემბერს, ქ. ათენში, ,,ქართულ სახლში’’, დარეჯან

ღამბაშიძის ხელმძღვანელობით გაიმართა

ღონისძიება „საბერძნეთი ჩემი მეორე სამშობლოა".
ღონისძიება მიეძღვნა ბერძნულ-ქართული

მეგობრობას.

ღონისძიებაზე დაჯილდოვდნენ დიასპორაში წლების

მანძილზე უანგაროდ მოღვაწე საკვირაო სკოლის
პედაგოგები: თამარ აფციაური, ნინო ფრუიძე,

პროექტის „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“

გამარჯვებული საბერძნეთის რესპუბლიკაში ლიკა
ჯანელიძე და ლამარა ახალაია-მაჩიტიძე. პედაგოგებს

საპატიო სიგელი გადასცა ეროვნული აკადემიის

აკადემიკოსმა და საქართველოს პედაგოგიური

საბჭოს თავმჯდომარემ გარი ჩაფიძემ.

გამოსამშვიდობებელი მიღება საქართველოს ელჩთან ჰააგაში

იაკობ გოგებაშვილის სიგელით დაჯილდოვდა „ქართული სახლის’’ და ქ. ათენის ვახტანგ VI სახელობის

საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელი დარეჯან ღამბაშიძე. ღონისძიებას დაესწრო საბერძნეთის

რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იოსებ ნანობაშვილი, რომელსაც
ასევე გადაეცა იაკობ გოგებაშვილის ჯილდო.

„საბერძნეთი ჩემი მეორე სამშობლოა“

26 ნოემბერს, ნიდერლანდების სამეფოში

საქართველოს საელჩოში საქართველოს ელჩთან,

კონსტანტინე სურგულაძესთან
გამოსამშვიდობებელი მიღება გაიმართა. მიღებას

ესწრებოდნენ ნიდერლანდების მთავრობის,

კულტურისა და განათლების სფეროს, ბიზნეს

სექტორის, მედიისა და ქართული დიასპორის
წარმომადგენლები.

საზეიმო მიღება საქართველოს ელჩის,

კონსტანტინე სურგულაძის გამოსამშვიდობებელი
სიტყვით გაიხსნა. ელჩმა განსაკუთრებული

მადლობა გადაუხადა სტუმრებს მობრძანებისათვის

და იმ მიღწევების შესახებ ისაუბრა, რომელიც მისი

ელჩობის დროს განხორციელდა: „მე ბედნიერი ვარ,
რომ ჩემი ქვეყნისთვის ამ ისტორიულ დროს მერგო

პატივი საქართველო წარმომედგინა

ნიდერლანდების სამეფოში და წვლილი შემეტანა
საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი მიღწევების

განხორციელებაში. მინდა მადლობა გადავუხადო

ჰოლანდიის მთავრობასა და ხალხს
მხარდაჭერისათვის“, განაცხადა ელჩმა.

გამოსამშვიდობებელ მიღებაზე კონსტანტინე

სურგულაძემ განსაკუთრებული მადლობა

გადაუხადა ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებს: „ნიდერლანდების სამეფოში

ქართულ დიასპორას დიდი წვლილი მიუძღვის

ნიდერლანდებსა და საქართველოს შორის მჭიდრო

ურთიერთობის დამყარებაში. მე ვგრძნობდი
ქართული დიასპორის მხარდაჭერას და

დასაფასებელია მათი როლი საქართველოს

წარმოჩენის კუთხით“, აღნიშნა ელჩმა და

საქართველოს პოპულარიზაციისათვის შეტანილი
წვლილისათვის მადლობის სიგელებით

დააჯილდოვა დიასპორული ორგანიზაციებისა და

საზოგადოებების ხელმძღვანელები. მადლობის
სიგელები გადაეცათ „ქართული დიასპორა -

ქართველთა სათვისტომოს“ ხელმძღვანელს,

ნატალია ჩადუნელს; „ნიდერლანდების სამეფოში

ქართული კულტურის ცენტრის“ ხელმძღვანელსა
და დამფუძნებელს, თიკა სვანიძე-ვენკოს და

ცენტრის მრჩეველს, ლალი ბუთბაიას; ფონდების -

„ევროარტი“ და „არტ-ექო“ დამფუძნებელსა და
ხელმძღვანელს, დალი უბილავა-დე გრააფს;

საზოგადოება „ბაგრატიონის“ ხელმძღვანელს, მაია

ადუაშვილს და საზოგადოება „ქართული სახლის“
ხელმძღვანელს, არჩილ ჯავახაძეს. ასევე,

მადლობის სიგელები გადაეცეთ ამსტერდამში

არსებული ქართული საკვირაო სკოლა

„სიხარულის“ პედაგოგებს ნელი სვანიძესა და
ხათუნა კავთელაძეს.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

27 ნოემბერს, ქ. ლონდონში, სამეფო აზიურ
საზოგადოებაში ბრიტანულ-ქართული
საზოგადოებისა და მისი ხელმძღვანელის,
თამარ ლორთქიფანიძის ორგანიზებით,
ყოველწლიური ღონისძიება - „რუსთაველის
დღე“ გაიმართა, რომელიც ბრიტანულ-
ქართული კავშირების შესახებ საზოგადოების
მიერ ჩატარებული ციკლის მორიგ ნაწილს
წარმოადგენდა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორმა, ქართული ლიტერატურის
ისტორიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა
ელგუჯა ხინთიბიძემ საზოგადოებას
ქართულიდან ინგლისურ ენაზე თარგმნილი
თავისი ახალი წიგნი - „შუასაუკუნეების
ქართული პოემა „ვეფხისტყაოსანი და
შექსპირის გვიანდელი პიესები“ წარუდგინა.

ბრიტანულ-ქართული საზოგადოების ორგანიზებით 
ლონდონში რუსთაველის დღე გაიმართა

ღონისძიებაზე წარმოდგენილ იქნა
პრეზენტაცია ქართული წარმოშობის
ბრიტანელი მსახიობის, გაიანე მიქელაძის
ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე. გაიანე
მიქელაძის მემუარებიდან ნაწყვეტები და
ფოტომასალა მისმა ძმისშვილმა,
პროფესორმა ჰენრი სენფორდმა
წარმოადგინა. გაიანე მიქელაძის ოჯახს,
რომელიც ბოლშევიკების მიერ იდევნებოდა,
უამრავი სირთულის გადატანა მოუხდა,
მსახიობის მემუარებიც, შესაბამისად, 20-ე
საუკუნის მნიშვნელოვან და უაღრესად
საინტერესო მომენტებს შეიცავს,

ავტორი წიგნში იკვლევს კავშირებს
ელისაბედის დროინდელ თეატრსა და მე-
12-ე საუკუნის ქართულ ეპიკურ ნაწარმოებს
შორის, ღრმა ტექსტუალურ ანალიზზე
დაყრდნობით ახდენს მსგავსებისა და
არქეტიპების ძიებას სიუჟეტურ ქარგასა,
მოქმედების განვითარებასა და გმირთა
ხასიათებში და ცდილობს დაადგინოს
ქართული ეპოსის გავლენა როგორც
შექსპირის, ისე ბომონტისა და ფლეტჩერის
შემოქმედებაზე.

განსაკუთრებით მამასთან, თავად ივერიკო

მიქელაძესთან დაკავშირებთ.

გაიანე მიქელაძე ბრიტანეთში ფსევდონიმით,

მიკი ივერიას სახელით მოღვაწეობდა,

გადაღებულია 30-მდე ფილმში.

ღონისძიების დასასრულს, სტუმრებს

საშუალება ქონდათ ქართული ღვინო და

კერძები დაეგემოვნებინათ.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

28 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში, საქართველოს

საელჩოსა და ბელგიის თეატრის, კინოსა და ხმის

სამეფო ინსტიტუტის Cinema RITCS-ის
ორგანიზებით, რეჟისორ რეზო გიგინეიშვილის

ფილმის "მძევლები" ჩვენება გაიმართა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საელჩოს და Cinema

RITCS-ის მიერ მოწვეული სტუმრები კულტურისა
და ხელოვნების სფეროდან, დიპლომატიური

კორპუსის წარმომადგენლები, ასევე, უმაღლესი

სასწავლებლების პროფესორები, სტუდენტები,
დიასპორის წარმომადგენლები.

საქართველო ბარსელონას ტურისტულ გამოფენაზე 

კინოჩვენების დაწყებამდე საქართველოს ელჩმა

ბელგიის სამეფოში ნატალი საბანაძემ მოწვეულ

სტუმრებს ქართული კინემატოგრაფიის ისტორია
გააცნო. ფილმმა მაყურებლის დიდი მოწონება

დაიმსახურა. კინოჩვენების დასასრულს, რეჟისორმა

რეზო გიგინეიშვილმა, სცენარის ავტორმა ლაშა

ბუღაძემ და ფილმის პროდიუსერმა თამარ
ტატიშვილმა ფილმთან დაკავშირებით დამსწრე

საზოგადოების შეკითხვებს უპასუხეს. ღონისძიება

ქართული ღვინის დეგუსტაციით დასრულდა.

რეჟისორ რეზო გიგინეიშვილის ფილმის „მძევლები“ 
ჩვენება ბრიუსელში

28 ნოემბერს, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა

ადმინისტრაციამ ქ. ბარსელონაში საქმიანი ტურიზმის

გამოფენა IBTMWorld-ში მიიღო მონაწილეობა.
გამოფენის ფარგლებში, სადაც საქართველოს სტენდთან

500-მდე შეხვედრა და 10-მდე პრეზენტაცია გაიმართა,

საქართველოს საკონსულოს მხარდაჭერით მონაწილეობა

მიიღო ქ. ბარსელონის ქართული კულტურის ცენტრთან -

„EuroGeorgia-Barcelona“ არსებულმა ქორეოგრაფიულმა

ანსამბლმა „საქართველო“. ანსამბლმა ქართული

ეროვნული ცეკვები წარადგინა და მაყურებელთა დიდი
მოწონება დაიმსახურა.

ბარსელონაში გამართულ გამოფენას საქართველოს

კონსული ქეთევან გოგოლაშვილი და ვიცე-კონსული ლია

ახალბედაშვილი დაესწრნენ.

ლაშა ბუღაძის რომანის „პატარა ქვეყანა“ 
პრეზენტაცია ბრიუსელში

29 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში საქართველოს საელჩომ

ლაშა ბუღაძის რომანის „პატარა ქვეყანა”

პრეზენტაციას უმასპინძლა. რომანი ქართული
დიასპორის წარმომადგენლებს თავად ავტორმა გააცნო.

„პატარა ქვეყანა“ ნახევრად ავტობიოგრაფიული

რომანია.

შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოში
მოღვაწე კულტურის, განათლების, მედიის, ბიზნესის

და რეგიონული ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც,

რომლებიც იმ დღეებში სტუმრობდნენ ბრიუსელს.
საღამო დასრულდა ქართული ღვინის დეგუსტაციით.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

29 ნოემბერს, ქ. ფილადელფიაში, ამერიკა-

საქართველოს ბიზნეს საბჭოს, მამუკა წერეთლის

ხელმძღვანელობით და ამერიკის საგარეო საქმეთა

კვლევითი ცენტრის, მაია ოთარაშვილის

ორგანიზებით ამერიკა-საქართველოს ბიზნეს

ფორუმი - „America-Georgia Business Council's 21st

Annual Conference“ ჩატარდა.

ფორუმში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა აშშ-ში

დავით ბაქრაძემ. ასევე, დაესწრნენ პროექტის

„იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ აშშ-ში

ათენის ქართული დიასპორის წარმომადგენლების შეხვედრა ქ. 
თბილისის „ევროპული სკოლის“ მოსწავლეებთან

შეხვედრა ქართველ სტუდენტებთან ფილადელფიაში 

30 ნოემბერს, ქ. ათენში, განათლებისა და

კულტურის ცენტრში „კავკასია“ გაიმართა

ქართული დიასპორის წარმომადგენლების

შეხვედრა ქ. თბილისის „ევროპული სკოლის“

მოსწავლეებთან, მათ პედაგოგებთან და

მშობლებთან.

თბილისელმა მოსწავლეებმა დამსწრე

საზოგადოებას წარუდგინეს სკოლის

კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტი -

„ოქროს საწმისი“.

მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობის რამდენიმე

საკვანძო საკითხი, თანამედროვე საქართველოს

ევროპული ფასეულობებისადმი მისწრაფებების

კონტექსტში.

შეხვედრა ინტერაქტიულად მიმდინარეობდა და

მან, ძალზე სასიამოვნო და თბილ გარემოში ჩაიარა.

პატარა სტუმრების მიერ შესრულებულ ბერძნულ

სიმღერებს, კულტურის ცენტრის „კავკასია“

აღსაზრდელებმა მცირე მუსიკალური პროგრამით

უპასუხეს. საბოლოოდ, სტუმარ-მასპინძლების

საერთო მონდომებით, რ. ლაღიძის უკვდავი

„თბილისო“ გაჟღერდა.

გამარჯვებული ტატო ოქრუაშვილი, ამერიკაში მყოფი ქართველი სტუდენტები და სხვა მაღალი

რანგის სტუმრები.

ფორუმის დასრულების შემდეგ საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძე შეხვდა ქართველ

სტუდენტებს და ესაუბრა მათი წარმატებებისა და გამოწვევების შესახებ.

აღსანიშნავია, რომ „ევროპული სკოლის“ აღსაზრდელები ამ პროექტს ამუშავებენ თსუ

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტსა და

საქართველოში საბერძნეთის საელჩოსთან კოორდინაციაში, და ამჟამად სწორედ მის

ფარგლებში, სასწავლო-შემეცნებით მოგზაურობაში იმყოფებოდნენ საბერძნეთში.

შეხვედრაზე ათენის ქართული ინსტიტუტის დირექტორმა და კულტურის ცენტრის „კავკასია“

დამფუძნებელმა, პროფესორმა ავთანდილ მიქაბერიძემ სტუმრებს მოკლედ გააცნო უცხოეთში

დაარსებული ზემოაღნიშნული ორი ინსტიტუციის 20-წლიანი საქმიანობა, ქართულ-ბერძნული
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

3 ოქტომბერს, ქ. ინეგოლის კავკასიური

ფოლკლორისა და კულტურის ასოციაციის

ინიციატივითა და ადგილობრივი

თვითმმართველობის მხარდაჭერით, სახალხო

განათლების ცენტრში, ქართული ენის

შემსწავლელი კურსი გაიხსნა.

აღსანიშნავია, რომ წელს ინეგოლში და მის

მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ქართველების

მხრიდან ქართული ენის შემსწავლელი

ინეგოლში ქართული ენის კურსი გაიხსნა 

კურსების მიმართ უპრეცენდენტო ინტერესი დაფიქსირდა და ამჟამად, მოსწავლეთა რიცხვმა

130-ს მიაღწია.

კურსს უძღვება წარმოშობით ქართველი, სოფ. გაზელლის კულტურის ასოციაციის

ხელმძღვანელი, მწერალი და მთარგმნელი, აბდულლაჰ თათაროღლუ. მოსწავლეთა

რაოდენობის სიმრავლის გამო, გაკვეთილები ტარდება ყოველ დღე, კვირის გარდა.

ტექნიკური ხარვეზის გამო, სამწუხაროდ, ოქტომბრის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვერ გაშუქდა 
ინფორმაცია თურქეთის რესპუბლიკაში ქართული ენის  შემსწავლელი კურსის გახსნის თაობაზე, 

რისთვისაც დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სახელით ინფორმაციის 
მომწოდებელს ბოდიშს ვუხდით და  შესაბამის სტატიას, დაგვიანებით, ნოემბრის თვის 

„დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.


