
ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

18 ოქტომბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს საერთაშორისო ეკონომიკურ

ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორმა
ალექსანდრე ხვთისიაშვილმა და დიასპორასთან

ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორის

მოადგილემ, ვარლამ ბაძაღუამ შეხვედრა გამართეს

საქართველოში ვიზიტად მყოფ ასოციაცია -
ესპანეთ-საქართველოს სავაჭრო პალატის

პრეზიდენტთან, მიგელ ფილიპე კამბასთან,

ესპანურ-ქართული კვლევისა და ინოვაციის ცენტრ
Rips-ის წარმომადგენელთან, ჯორდი აბელასთან და

ესპანეთის სამეფოში მცხოვრებ თანამემამულესთან,

ქართულ-ესპანური ასოციაციის ხელმძღვანელთან

და ესპანურ-ქართული სავაჭრო პალატის
გენერალურ დირექტორთან, ქეთი გორგილაძესთან.

შეხვედრაზე ესპანეთ-საქართველოს სავაჭრო

პალატის პრეზიდენტმა, მიგელ ფილიპე კამბამ

განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა

შეხვედრა ესპანეთი-
საქართველოს სავაჭრო პალატის 

პრეზიდენტთან

16 ოქტომბერს გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის

მუზეუმში საბერძნეთიდან დაბრუნებული და საბერძნეთში

მოღვაწე ქართველი პოეტების საღამო გაიმართა. საღამოს
ორგანიზატორი „საქართველოს ქალთა საბჭო“ (აკადემიკოსი

მზექალა შანიძე და ქეთევან გაბრუაშვილი) გახლდათ. თხუთმეტმა

საქართველოში დაბრუნებულმა პოეტმა ქალმა ფართო

საზოგადოებას თავიანთი მოკრძალებული შემოქმედება გააცნეს,
ისაუბრეს საბერძნეთის ქართულ დიასპორაში არსებულ

ვითარებაზე. მონაწილეებს მიესალმა დიასპორასთან

ურთიერთობის დეპარტამენტის მოადგილე ვარლამ ბაძაღუა და
მათ დიასპორული პროგრამები გააცნო. მისასალმებელი სიტყვები

წარმოთქვეს მწერალთა კავშირის ქალმა პოეტებმა. საღამო

ემოციურად დატვირთული და აკადემიური გამოდგა.

პოეტი ქალები

7 ოქტომბერს პოლონეთში ქართული

დიასპორის ფართომასშტაბიანი

შეხვედრა ჩატარდა. შეხვედრას
ესწრებოდნენ საქართველოს საგანგებო

და სრულუფლებიანი ელჩი პოლონეთის

რესპუბლიკაში, ილია დარჩიაშვილი,

საგარეო საქმეთა სამინისტროს
დიასპორასთან ურთიერთობის

დეპარტამენტის დირექტორი, რატი

ბრეგაძე და საელჩოს უფროსი
მრჩეველი, თეიმურაზ ფურცელაძე.

შეხვედრაზე განიხილეს პოლონეთში

ჩამოყალიბებული ქართული

სათვისტომოს მიზნები და
საორგანიზაციო საკითხები, პოლონეთის

ქართული დიასპორის წინაშე არსებული

გამოწვევები, შედგა დიასპორასთან
მიმართებით შემუშავებული

სტრატეგიის ირგვლივ მსჯელობა.

ესპანეთის მხრიდან საქართველოსადმი მზარდ

ინტერესზე და აღნიშნა, რომ იგი გეგმავს

საქართველოში სხვადასხვა სფეროში
ინვესტიციების განხორციელებას.

საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა

დეპარტამენტის დირექტორმა ალექსანდრე

ხვთისიაშვილმა ესპანურ მხარეს მიაწოდა
დეტალური ინფორმაცია ქვეყანაში არსებული

საინვესტიციო პოლიტიკისა და პროექტების

შესახებ. მხარეებმა დასახეს სამომავლო
თანამშრომლობის პერსპექტივები.

ორგანიზაცია " ქართული 
დიასპორა პოლონეთში"



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

25-26 ოქტომბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს დელეგაცია მინისტრის მოადგილის

ზვიად გონაძის ხელმძღვანელობით ბაქოს ეწვია,
სადაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ბაქოს

მერიაში შედგა საქართველოსთვის ბაქოს ცენტრში

მიწის ნაკვეთის გადმოცემასთან ხელმოწერის

ცერემონიალი. ამ მრავალმილიონიან აქტივზე სულ
მალე გაიმართება არქიტექტურული კონკურსი და

დაიწყება საქართველოს საელჩოს მშენებლობა.

ასევე ბაქოს მერიამ საქართველოს სახელმწიფოს
მშენებლობასთან დაკავშირებული პირველადი

ნებართვაც გააფორმა.

შესაძლებელია ახლო მომავალში რეზიდენციისა და

კულტურული ცენტრის მოსაწყობად კიდევ ახალი
მიწის ნაკვეთი გამოიყოს.

24-25 ოქტომბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს დელეგაცია, მინისტრის მოადგილის,

ზვიად გონაძის ხელმძღვანელობით ქ. ანკარას
ეწვია. დელეგაციაში იმყოფებოდა დიასპორასთან

ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორის

მოადგილე ვარლამ ბაძაღუა. ზვიად გონაძემ

შეხვედრა გამართა ქართულ დიასპორასთან და
თურქეთის საზოგადოების წარმომადგენლებთან.

შეხვედრისას საუბარი შეეხო ახალი დიასპორული

პროგრამების განხორციელების თავისებურებებს,
ქართული ენისა და ლიტერატურის

პოპულარიზაციის საკითხებს თურქეთის

რესპუბლიკაში. ასევე საუბრის მნიშვნელოვანი

ნაწილი დაგროვილი პრობლემატიკის განხილვას
და გადაჭრის გზების ძიებას მიეძღვნა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ბ-
ნ ზვიად გონაძის სამუშაო ვიზიტი ანკარასა და ბაქოში

მოწვეულმა სტუმრებმა და ანკარაში საქართველოს

საელჩოს წარმომადგენლებმა ერთხმად აღნიშნეს

მსგავსი შეხვედრების გამართვის აუცილებლობა.
დიასპორის მხრიდან გამოხატულ იქნა

დაინტერესება და აქტიური თანამშრომლობის

სურვილი წარმოდგენილი პროექტების

ფარგლებში.



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

5 ოქტომბერს, ქ. ვილნიუსში

საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა ლიტვის
რესპუბლიკაში ხათუნა სალუქვაძემ

ვილნიუსის უნივერსიტეტში შეხვედრა

გამართა ლიტვის სხვადასხვა

უნივერსიტეტების ქართველ
სტუდენტებთან და ქართული ენის

შემსწავლელი კურსის უცხოელ

სტუდენტებთან.
ელჩმა ქართველ და უცხოელ სტუდენტებს

ახალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა

და მათ საქართველოს საგარეო

პოლიტიკის პრიორიტეტები, ლიტვა-
საქართველოს პოლიტიკური,

ეკონომიკური და კულტურული

ურთიერთობები გააცნო. შეხვედრაზე
ხათუნა სალუქვაძემ სტუდენტებს

საელჩოსთან მჭიდრო

თანამშრომლობისკენ მოუწოდა და ხაზი
გაუსვა სტუდენტების აქტიური

ჩართულობის მნიშვნელობას, ლიტვაში

საქართველოს პოზიტიური იმიჯისა და

ცნობადობის ამაღლების საქმეში. ელჩმა
სტუდენტებს ასევე მიაწოდა ინფორმაცია

საელჩოს მიერ გაწეული საქმიანობის,

გამართული ღონისძიებების, საელჩოში
სასწავლო პრაქტიკის გავლის და

საკონსულო სერვისების შესახებ.

კოპენჰაგენის კინოთეატრ Cinemateket-ში პირველად გაიმართა 
„ქართული დღე“

3 ოქტომბერს დანიის სამეფოში, ქ. კოპენჰაგენში

საქართველოს საელჩომ კინოფესტივალ “CPH PIX”-

თან ერთად, კოპენჰაგენში მდებარე კინოთეატრ
Cinemateket-ში „ქართულ დღეს“ უმასპინძლა,

რომლის ფარგლებშიც ნაჩვენები იქნა ორი

ქართული ფილმი. პარალელურად გაიმართა

ქართული ღვინისა და კერძების დეგუსტაცია.
ღონისძიების გახსნის ცერემონიაზე მოწვეულ

სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს

დანიის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა გიგი გიგიაძემ და CPH PIX-

ის პროგრამის დირექტორმა ნილს ლინდ ლარსენმა.

გიგი გიგიაძემ ყურადღება გაამახვილა ქართული

კინემატოგრაფიის მდიდარ ისტორიაზე და
ქართული ფილმების ბოლოდროინდელ

წარმატებებზე.

ღონისძიებაზე ნაჩვენები იქნა რეჟისორ რეზო

გიგინეიშვილის ფილმი „მძევლები“ და ნანა

ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმი „ჩემი
ბედნიერი ოჯახი“.

CPH PIX დანიის ყველაზე მასშტაბური

კინოფესტივალია, რომელზეც დანიური და

უცხოური 150-მდე ფილმის პრემიერა
ხორციელდება. აღსანიშნავია, რომ ამერიკულ,

გერმანულ, ფრანგულ და იტალიურ კინო

დღეებთან ერთად, ქართული დღე ამ
კინოფესტივალის ისტორიაში წელს პირველად

მოეწყო.

სასწავლო წლის დაწყება ქართველ და უცხოელ

სტუდენტებს ასევე მიულოცეს ვილნიუსის

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანმა
მეილუტე რამონიენემ და ამავე ფაკულტეტის უცხო

ენების ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა რომა

კრაუჩიუნიენემ.

აღსანიშნავია, რომ ქართული ენის სასწავლო კურსი
ვილნიუსის უნივერსიტეტში 2014 წლის 21 ოქტომბერს

გაიხსნა. კურსებზე ქართული ენის შესწავლის მსურველი

ლიტველი სტუდენტები ეუფლებიან ქართულ ენას და
ეცნობიან საქართველოს ისტორიასა და კულტურას.

ლექციებს ყოველ წელს ათეულობით სტუდენტი ესწრება

და მათი რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს.

ახალი სასწავლო წელი ვილნიუსში
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

დანიაში საქართველოსა და დანიას შორის დიპლომატიური 
ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილე აღნიშნეს

5 ოქტომბერს ქ. კოპენჰაგენში, საქართველოსა
და დანიას შორის დიპლომატიური
ურთიერთობების 25 წლისთავის აღსანიშნავად,
დანიაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით,
კოპენჰაგენის საკონცერტო დარბაზში (DR
Koncerthuset) პირველად გაიმართა საფრანგეთში
მოღვაწე ცნობილი ქართველი პიანისტის,
იუნესკოს ,,მშვიდობის ხელოვანის“, ელისო
ბოლქვაძის საფორტეპიანო კონცერტი.
მოწვეულ სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით
მიმართა საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა დანიის სამეფოში
გიგი გიგიაძემ.
კონცერტს საპატიო სტუმრის სტატუსით
ფრანგი კომპოზიტორი, პროფესორი და
ფილოსოფოსი, მიშელ სონი ესწრებოდა.
მსოფლიო კლასიკოსებთან ერთად ელისო
ბოლქვაძემ მისი ნაწარმოებებიც შეასრულა. ორ
ქვეყანას შორის დიპლომატიური
ურთიერთობების დამყარების 25
წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტის
სრული ჩანაწერის მოსმენის საშუალება დანიელ
მუსიკის მოყვარულებს Danish Radio-ს ეთერის
საშუალებით 23 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ
მიეცემათ.
კლასიკური მუსიკის მოყვარულთა გარდა,
ღონისძიებას ესწრებოდნენ მედია
საშუალებების წარმომადგენლები, კოპენჰაგენში
აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების
ხელმძღვანელები და ქართული დიასპორის
წარმომადგენლები.

5 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში

საქართველოს საელჩომ უმასპინძლა კარლა

კაპაბლოს წიგნის პრეზენტაციას ქართულ

სამზარეულოსა და ღვინოზე: „Taste Georgia: A Food

and Wine Journey in the Caucasus“.

ღონისძიებაზე დამსწრე სტუმრებს მისასალმებელი

სიტყვით მიმართეს აშშ-ში საქართველოს საგანგებო

და სრულუფლებიანმა ელჩმა დავით ბაქრაძემ და

წიგნის ავტორმა კარლა კაპაბლომ. პრეზენტაციის

მონაწილეებს საშუალება ქონდათ

დაეგემოვნებინათ კარლა კაპაბლოს წიგნის

რეცეპტებით მომზადებული კერძები და ქართული

ღვინო.

ქართული სამზარეულოს შესახებ წიგნის ავტორი

ცნობილი ჟურნალისტია, რომლის სტატიები და

ფოტო მასალა რეგულარულად ქვეყნდება

მსოფლიო დონის ჟურნალ გაზეთებში. კარლა

კაპაბლო ბოლო სამი წლის მანძილზე, წიგნის

წერის პროცესში ხშირად სტუმრობდა

საქართველოს.

ამერიკაში, საქართველოს საელჩოში კარლა კაპაბლოს წიგნის 
პრეზენტაცია მოეწყო
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

წარმოაჩენს საქართველოს, როგორც ღვინის
კულტურის უძველეს ქვეყანას. ფილმი მრავალი
საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულია
და იგი საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის,
ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და „მარანი
ხეცურიანი“-ს ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა.
ფილმი საერთაშორისო კინოფესტივალების
გამარჯვებულია სხვადასხვა ნომინაციაში:
Hollywood International Independent Documentary
Award, Oenovideo International Grape & Wine Film
Festival, MOSTWine & Cava International Film Festival.
საღამო გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს
საელჩოს, ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის, საქართველოს სომელიეთა
ასოციაციის, ღვინის ეროვნული სააგენტოს და
ქართული ღვინის კომპანიების
ორგანიზატორობით და მხარდაჭერით ჩატარდა.
ღონისძიება დასრულდა მიღებით და ქართული
ღვინის დეგუსტაციით.

5 ოქტომბერს, ლონდონში, ევროპის

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)

სათაო ოფისში ქართული დოკუმენტური ფილმის

“ღვინის ნულოვანი მერიდიანი” მსოფლიო

პრემიერა გაიმართა.

საღამო გახსნა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა

ელჩმა თამარ ბერუჩაშვილმა. ფილმის ჩვენების

შემდეგ გაიმართა დისკუსია, რომელშიც

მონაწილეობა მიიღეს ფილმის რეჟისორმა ნანა

ჯორჯაძემ, ფილმის პროდიუსერმა, საქართველოს

სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტმა შალვა

ხეცურიანმა და ბრიტანელმა ღვინის ექსპერტმა

სტივენ სპურიემ.

ფილმი „ღვინის ნულოვანი მერიდიანი“ ეძღვნება

ქართული ღვინის წარმოების 8000 წლიან უწყვეტ

ისტორიას და კიდევ ერთხელ

ლონდონში ქართული ღვინის საღამო გაიმართა

12 ოქტომბერს კატარში, ქ. დოჰაში საქართველოს

საელჩოს ხელშეწყობით, ქართველ-ბრიტანელი

დიზაინერის, რუსუდან ჰენკოკის ნამუშევრების

ჩვენება გაიმართა. ქართველი დიზაინერის

ხელნაკეთი ჩანთებისა და აქსესუარების

კოლექციის პრეზენტაცია ექსკლუზიურად

ქალბატონებისთვის მოეწყო.

საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების

პოპულარიზაციის მიზნით, რუსუდან ჰენკოკის

ნამუშევრების ჩვენებასთან ერთად ღონისძიებაზე

დამსწრე საზოგადოებას დაურიგდა სასაჩუქრე

ჩანთები და საქართველოს შესახებ საინფორმაციო

მასალა.

ღონისძიების შემდეგ მოწვეული სტუმრებისთვის

და ჟურნალისტებისთვის ქართული სამზარეულოს

პრეზენტაცია წარმოადგინა თბილისიდან

მოწვეულმა ქართველმა მზარეულმა.

კატარში ქართული მოდისა და კულტურისადმი მიძღვნილი 
საღამო გაიმართა

საღამო ადგილობრივ მედიაში ფართოდ გაშუქდა.

კატარის მოდის და დიზაინის წამყვანი გამოფენის

Heya Arabian Fashin Exhibition-ის ორგანიზატორებმა

დაინტერესება გამოხატეს ქართული მოდის

მიმართ და გამოთქვეს თანამშრომლობის

სურვილი.

გამოფენა საქართველოს საელჩოს, კატარის

ავიახაზების და სასტუმრო შანგრი-ლასთან

თანამშრომლობით ჩატარდა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

22 ოქტომბერს, ერევანში, საქართველოსა და

სომხეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური

ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავთან
დაკავშირებით, ერევნის კამერული მუსიკის სახლში

კონცერტი გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა

მიიღეს მუსიკოსებმა დიმიტრი ბოქოლიშვილმა და

მამიკონ ნაჰაპეტოვმა. საღამოს ფარგლებში
შესრულდა არამ ხაჩატრიანის, ვოლფგანგ ამადეუს

მოცარტის, იოჰანეს ბრამსის, ნოდარ გაბუნიას,

რობერტ შუმანისა და ახალგაზრდა თბილისელი
კომპოზიტორის, ჰოვჰანეს ჰამბარცუმიანის

ნაწარმოებები.

კონცერტს სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გიორგი
საგანელიძე დაესწრო. საღამოს ასევე ესწრებოდნენ

სომხეთში აკრედიტებული საელჩოებისა და

კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, ქართულ-

ერევანში საქართველოსა და სომხეთის დიპლომატიური 
ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტი 

გაიმართა

25 ოქტომბერს, ტრაპიზონის სახელგანთქმულ ათათურქის სახელობის კულტურის ცენტრში,

საქართველო-თურქეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავთან

დაკავშირებით საზეიმო კონცერტი და საქართველოს ისტორიული საგანძურის ფოტო გამოფენა
გაიმართა.

ღონისძიება გაიხსნა ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმში დაცული ექსპონატების, კერძოდ

ძველი ქართული ხელნაწერების და ბეჭდური წიგნების, მათ შორის ოსმალური ხელნაწერი წიგნებისა და

ისტორიული დოკუმენტების ამსახველი ფოტო ასლებით. ექსპოზიციამ, რომელიც ქართულ-თურქული
ურთიერთობების ისტორიის მნიშვნელოვან დოკუმენტებს შეიცავს, დამთვარიელებლის დიდი ინტერესი

და მოწონება დაიმსახურა.

საღამო მუსიკალურად გააფორმა ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის საოპერო დასმა, ქალთა
ვოკალურმა ანსამბლმა „ბათუმი“ და ვაჟთა ვოკალურმა ანსამბლმა „ელესი“. 400-მდე მოწვეულ სტუმარს

ქართველმა ხელოვანებმა მსოფლიო კლასიკისა და ქართული ხალხური შემოქმედების ნიმუშები

წარუდგინეს. დამსწრე საზოგადოებას შორის იყვნენ გუბერნიისა და ადგილობრივი თვითმართველობის,

არასამთავრობო და საგანმანათლებლო სექტორის წარმომადგენლები, ქ. ტრაპიზონში აკრედიტებული
დიპლომატიური კორპუსის წევრები და დიასპორის წარმომადგენლები.

ტრაპიზონში საქართველო-თურქეთს შორის დიპლომატიური 
ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავთან დაკავშირებით 

კონცერტი გაიმართა

სომხური კულტურული საზოგადოების წევრები,

ქართული სათვისტომო „ივერიასა“ და

საერთაშორისო კლუბ „თბილისელების“ წევრები.
ღონისძიების დასასრულს საქართველოს

საელჩოში მიღება მოეწყო.

საღამო არამ ხაჩატრიანის მე-5 საერთაშორისო

ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა.



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

7 ოქტომბერს, ლიტვის დედაქალაქში „თბილისობის“

დღესასწაული აღნიშნეს. „თბილისობა ვილნიუსში

2017“ ქ. ვილნიუსში მდებარე თბილისის სახელობის
სკვერში ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში ლიტვაში

რეკორდული რაოდენობის - 1000 ცალი ხინკალი

დამზადდა, რომლის მომზადებაშიც “თბილისობის”

ლიტველი სტუმრებიც მონაწილეობდნენ.
„თბილისობის“ დღესასწაულის ფარგლებში,

ვილნიუსის ცენტრალურ გამზირზე, ლიტვის

პარლამენტის შენობის წინ დამონტაჟდა სკამები

წარწერით - „თბილისი“, ხოლო განახლებული

თბილისის სახელობის სკვერს ძველი თბილისის

პანორამა ამშვენებდა.

"თბილისობა ვილნიუსში 2017" მისასალმებელი
სიტყვით გახსნეს საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა ლიტვაში ხათუნა

სალუქვაძემ და ქალაქ ვილნიუსის ქალაქის საბჭოს
თავმჯდომარემ სიმონას გირდზიაუსკასმა.

ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო ქართული

ტრადიციული ხელნაკეთი ნამუშევრების გამოფენა-
გაყიდვა, წარმოდგენილი იქნა ქართული

მინერალური და გამაგრილებელი სასმელები,

ქართული ნობათი. ვილნიუსელებსა და დედაქალაქის

სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ
ქართული სამზარეულო.

საქართველოს ელჩმა ღონისძიების საპატიო

სტუმრებს თბილისის საპატიო მოქალაქის
სიმბოლური სიგელები გადასცა.

ღონისძიების ფარგლებში დაირგო ვაზის ნერგები.

თბილისის სახელობის სკვერში მოსული

სტუმრებისათვის ქართული და ლიტვური სიმღერები

"თბილისობა“ ვილნიუსში

მრავალრიცხოვან დამსწრე საზოგადოებას საქართველოს ელჩმა გელა დუმბაძემ და კიევის მერიის

წარმომადგენელმა მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს. საკონცერტო პროგრამაში მონაწილეობა მიიღეს

ცნობილმა ქართულმა მუსიკალურმა ანსამბლმა "ალილომ" და უკრაინის საზოგადოებრივი
გაერთიანების “გეორგია"-ს შემოქმედებითმა კოლექტივმა.

ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილ იქნა მრავალფეროვანი კულტურული პროგრამა. კიევის ივანე

კავალერიძის მუზეუმში გაიმართა თანამედროვე ქართველი მხატვრის დავით ავალიანის ნამუშევრების

გამოფენა, ასევე, ქართველი ხელოვანების ნათია დოლიძისა და ეკა ჯაფარიძის ხელნაკეთი ნივთებისა და
ბატიკის ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა. ღონისძიების მონაწილეებს საშუალება ქონდათ

მონაწილეობა მიეღოთ ქართული ღვინის კომპანიების მიერ ორგანიზებულ დეგუსტაციაში და

დაეგემოვნებინათ ქართული სამზარეულო.

შეასრულა ლიტვაში მოღვაწე ქართველი

სტუდენტების მუსიკალურმა ჯგუფმა

„საქართველო“.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის

მხატვართა კავშირის წევრებმა ამირან კუპრავამ,

მერაბ ფიფიამ, მერაბ ეფაძემ, ნესრე ბაცაშმა და

ლიტველმა მხატვრებმა წარმოადგენეს
საქართველოს თემატიკაზე მომზადებული

ნამუშევრები.

გაიმართა ქართული ტიხრული მინანქრის
ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა, ქ. კაუნასში

არსებული „საქართველოს სურნელებისა და

ხელოვნების სახლის“ ნამუშევრების, აგრეთვე,

ლიტვურ ენაზე თარგმნილი ქართველი
მწერლების ნაწარმოებების გამოფენა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ლიტვის

მთავრობის, პარლამენტის, დიპლომატიური
კორპუსის, მასმედიისა და ლიტვაში მცხოვრები

ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

უკრაინის დედაქალაქში "თბილისობა“ აღნიშნეს
9 ოქტომბერს უკრაინის

დედაქალაქში

„თბილისობის“
დღესასწაული აღნიშნეს.

ღონისძიება, რომელიც უკვე

წლებია ტრადიციულად

იმართება ქ. კიევის
ცენტრში, ანდრეევსკის

დაღმართზე, საზეიმოდ

გახსნა საქართველოს
საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა

უკრაინაში გელა დუმბაძემ.



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

8 ოქტომბერს, ნიუ-იორკში, სტეიტენ აილენდზე

„Wolfe’s Pond Park“-ში ქართველმა ემიგრანტებმა

თბილისობის დღესასწაული აღნიშნეს.

აღსანიშნავია, რომ თბილისობის დღესასწაული ნიუ

იორკში ადრეც ჩატარებულა, მაგრამ წელს,

ქართული კულტურის ცენტრის „ფესვები“

დამაარსებლების, ივანე გოდერძიშვილის და შორენა

ბარბაქაძის ორგანიზატორობით და Georgian Union-

ის დამფუძნებლის, ზვიად ზივზივაძის

ხელშეწყობით, დღესასწაულმა გაცილებით ფართო

მასშტაბი მიიღო.

ღონისძიებაზე დასწრების მსურველებს ნიუ-იორკის

რამდენიმე უბნიდან უფასო ავტობუსები

ემსახურებოდათ.

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ქართველი

ხელოვანები, სპორტსმენები, მომღერლები,

მოცეკვავეები. ტრადიციულად დაიწურა ყურძენი,

მომზადდა ფელამუში, ამოივლო ჩურჩხელები...

პარალელურად, პარკის ტერიტორიაზე რამდენიმე

ქართული რესტორანი ქართულ ტრადიციულ

კერძებს სთავაზობდა სტუმრებს.

თბილისობა ნიო-იორკში

22 ოქტომბერს ლონდონში, მაცხოვრის შობის

სახელობის საკათედრო ტაძრის მიერ

ორგანიზებული ღონისძიება - „თბილისობა

2017“ გაიმართა.

„თბილისობა 2017“ საქველმოქმედო ხასიათს

ატარებდა. მოეწყო ნივთების გამოფენა-

გაყიდვა, ქართული ცეკვისა და სიმღერის

კონცერტი, შეჯიბრი ჭიდაობაში, ასევე,

სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ

დაეგემოვნებინათ ქართული სამზარეულო და

ყურძნის დაწურვაში მიეღოთ მონაწილეობა.

ლონდონში გამართულ „თბილისობას“

ესწრებოდნენ როგორც დიდ ბრიტანეთში

მცხოვრები ქართველები, ასევე მათი

ბრიტანელი მეგობრებიც. ლონდონში,

ქართული ტაძრის წინამძღვარმა

„თბილისობა“ ლონდონში

22 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოს

ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპარქიას ბრიუსელში

ტაძარი გადაეცა.

ახალი საკათედრო ტაძრის ინაუგურაცია 23

ოქტომბერს გაიმართა. საზეიმო წირვა ქართველ

მღვდელმთავრებთან ერთად ბენილუქსის

ქვეყნებში წარმოდგენილი ავტოკეფალური

ეკლესიების იურისდიქციაში მყოფმა მაღალმა

იერარქებმა და სამღვდელოებამ აღავლინეს.

ტაძარში ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი

დოსითეოსი იმსახურებს.

საზეიმო წირვას ბელგიასა და ჰოლანდიაში

მცხოვრები ქართველები და საქართველოს ელჩი

ალექსანდრე მაისურაძე დაესწრნენ.

ქართული მართმადიდებლური 
ტაძარი ბრიუსელში

არქიმანდრიტმა დოროთემ მადლობა გადაუხადა

„თბილისობაზე“ მისულ სტუმრებს, ორგანიზატორებს

გაწეული საქმისთვის და საქველმოქმედო

ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის.


