
ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

კორეის უცხო ენათა უნივერსიტეტში ქართული ენის 
შემსწავლელი კურსი გაიხსნა 

საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს ფარგლებში
საქართველოს საელჩომ მიმდინარე წელს
კორეის ჰანკუკის უცხო ენათა
უნივერსტიტეტთან ჩატარებული აქტიური
მუშაობის შედეგად, უმაღლესი სასწავლებლის
ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება
მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში ქართული
ენის შემსწავლელი კურსის გახსნასთან
დაკავშირებით, რომელსაც წარუძღვება
კორეაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე
ოთარ ბერეჟიანი. აღნიშნული გადაწყვეტილება
წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს კორეის
რესპუბლიკაში საქართველოს კულტურის და
ისტორიის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით,
რადგან მსგავსი პროექტი კორეის უმაღლეს
საგანმანათლებლო სისტემაში პირველად
ხორციელდება.
2 ოქტომბერს, ჰანკუკის უნივერსიტეტს ეწვია
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი კორეაში, ოთარ ბერძენიშვილი. ელჩი
გაეცნო ქართული ენის შემსწავლელი კურის
მიმდინარეობას და შეხვედრები გამართა
უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და
პროფესორ-მასწავლებლებთან.

აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს ჰანკუკის

უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო

უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების
მემორანდუმი, რომელიც განათლების სფეროში

თანამშრომლობის გაღრმავებას და აკადემიურ წრეებს

შორის კონტაქტების ხელშეწყობას ითვალისწინებს.

ჰანკუკის უნივერსიტეტში მოქმედი ქართული ენის
შემსწავლელი კურსი აღნიშნული მემორანდუმით

განსაზღვრული თანამშრომლობის თვალსაჩინო

შედეგს წარმოადგენს.

შეხვედრა დიასპორასთან ლვოვში
4 ოქტომბერს, საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩი უკრაინაში გელა
დუმბაძე სამუშაო ვიზიტით ქ. ლვოვს ეწვია.
ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს ელჩი
აკაკი წერეთელის სახელობის ბიბლიოთეკას
ეწვია, სადაც შეხვედრა გამართა ქართული
დიასპორის წარმომადგენლებთან.
შეხვედრაზე, ელჩმა ისაუბრა საქართველოში
მიმდინარე პროცესებზე, უკრაინასა და
საქართველოს შორის არსებულ
პარტნიორულ და მეგობრულ
ურთიერთობებზე.
გელა დუმბაძემ ბიბლიოთეკის
ხელმძღვანელობას საჩუქრად გადასცა აკაკი
წერეთლის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული

მაღალპოლიგრაფიული გამოცემები.
შეხვედრაზე, ასევე გაჟღერებული
იქნა ინიციატივა, ქ. ლვოვში
ქართული საკვირაო სკოლის
შექმნასთან დაკავშირებით.
გელა დუმბაძემ, აგრეთვე, შეხვედრა
გამართა ქ. ლვოვის მერთან ანდრეი
სადოვისთან და გუბერნატორ ოლეგ
სინიუტკასთნ. შეხვედრაზე
მხარეებმა ისაუბრეს უკრაინასა და
საქართველოს შორის
თანამშრომლობის პრიორიტეტულ
მიმართულებებზე. ასევე, საუბარი
შეეხო ქ. ლვოვში საქართველოს
საპატიო კონსულის დანიშვნის
საკითხს.
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4-6 ოქტომბერს, ნიდერლანდების სამეფოში,
„ქართული კულტურის ცენტრის“
ორგანიზებით, „აფხაზეთის დღეები გაიმართა.
ღონისძიება საქართველოს კათალიკოს-
პატრიარქის, ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით
ჩატარდა და კულტურულ-საგანმანათლებლო
ხასიათს ატარებდა. აფხაზეთის დღეებისადმი
მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღეს
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის
შემსრულებელმა, ვახტანგ ყოლბაიამ,
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ, ელგუჯა
გვაზავამ, აფხაზეთის განათლებისა და
კულტურის მინისტრმა, მანანა ქვაჩახიამ,
მწერალმა, გურამ ოდიშარიამ, სოხუმის
უნივერსიტეტის რექტორმა, ზურაბ ხონელიძემ,
აფხაზეთის მთავრობის სხვა
წარმომადგენლებმა, სპეციალურად მოწვეულმა
სტუმრებმა.

აფხაზეთის დღეები ნიდერლანდების სამეფოში

აფხაზეთის დღეები ოფიციალურად 4 ოქტომბერს,
ქ. ჰააგაში, საქართველოს საელჩოს შენობაში
გაიხსნა. აღსანიშნავია, რომ პროექტის საზეიმო
გახსნას და სხვა დანარჩენ ღონისძიებებს,
ნიდერლანდების სამეფოში მცხოვრებ ქართული
დიასპორის წარმომადგენლებთან ერთად
ესწრებოდნენ საქართველოს მეგობარი
ჰოლანდიელები, აგრეთვე, თანამემამულეები
გერმანიიდან და საფრანგეთიდან.
დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით
მიმართა საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა ნიდერლანდების
სამეფოში, კონსტანტინე სურგულაძემ.
ღონისძიების მნიშვნელობასა და აფხაზურ
მხარესთან მშვიდობიანი თანაცხოვრების
პერსპექტივებზე, ასევე ურთიერთობების სახალხო
დიპლომატიის გზით აღდგენასა და
მნიშვნელობაზე ისაუბრა პროექტის იდეის
ავტორმა, ლალი ბუთბაიამ.
ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით
მიმართეს ნიდერლანდებში ქართული კულტურის
ცენტრის“ დამფუძნებელმა თიკა სვანიძე-ვენკომ,
ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპარქიის
მღვდელმთავარმა, მეუფე დოსითეოსმა,

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი

საბჭოს თავმჯდომარემ,

ელგუჯა გვაზავამ, აფხაზეთის ავტონომიური

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის

მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ,

მწერალმა გურამ ოდიშარიამ, სოხუმის

უნივერსიტეტის რექტორმა, ზურაბ

ხონელიძემ და პოეტმა მერი პაპუნაშვილმა.

ხელოვნების სკოლა “აფხაზეთი 2”-ის

აღსაზრდელებმა და ანსამბლ “რუსთავის”

სოლისტმა გიორგი ალექსანდრიამ

შეასრულეს ქართული და აფხაზური

სიმღერები. არასამთავრობო ორგანიზაცია

“Youth of Democracy”-ის ხელმძღვანელმა

რიტა პროკოპენკომ წარადგინა

აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების ნახატები.

კომპანია „Georgian Unique Wine”-მა კი

ქართული ღვინის „ხაშმის საფერავის“

პრეზენტაცია მოაწყო.

საელჩოში, ასევე წარმოდგენილი იყო

აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრების მარინა

თამლიანი-გამისონიას, თეა შამუგიას, გიორგი

შენგელიას, ელდარ ქავშბაიას და დავით ტაბაღუას

ნახატები, მოეწყო დიზაინერ თეა

გუნთაიშვილის თოჯინების და კომპანია

„მარიგოლდი“-ს გათანამედროვებული ეროვნული

სამოსის გამოფენა.
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5 ოქტომბერს, პროექტის ფარგლებში,

ქ. ამსტერდამში სოხუმის

სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და

ამსტერდამის „University of Applied

Sciences“-ის საგანმანათლებლო -

გაცნობითი შეხვედრა და

პრეზენტაცია ჩატარდა. ღონისძიებაში

მონაწილეობა მიიღეს არასამთვრობო

ორგანიზაციამ „მრავალეროვანი

საქართველო დემოკრატიული

ღირებულებების განმტკიცებისათვის“

და მისმა წევრმა ახალგაზრდა

დიპლომატებმა, რომლებმაც

განსაკუთრებული ყურადღება იმ

4 ოქტომბერს, ქ. ტალინში, ესტონეთის ქართულმა

საზოგადოებამ "ქართული სახლი" „Kannukuke“-ს

ბიბლიოთეკაში ქართული ენის საღამო მოაწყო.

საზოგადოების წევრებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია

ქართული ენის და ქართული მემკვიდრეობის

შესახებ. წაკითხულ იქნა ქართველი მწერლების

ლექსები ქართულ და ესტონურ ენაზე, შესრულდა
ქართული სიმღერები.

ღონისძიების ბოლოს მსმენელებმა დაათვალიერეს

საქართველოს საელჩოს მიერ გამართული ქართული

ანბანის უნიკალური გამოფენა.

ქართული ენის საღამო ესტონეთში

სამშვიდობო გზებზე გაამახვილეს, რომლითაც აფხაზეთთან ურთიერთობის აღდგენა უნდა მოხდეს.

პროექტი 6 ოქტომბერს ამსტერდამში ქართველი მხატვრების გამოფენით გაგრძელდა და ანსამბლ

“რუსთავის” სოლისტის, გიორგი ალექსანდრიას, ხელოვნების სკოლა “აფხაზეთი 2”-ის და Voice of

Germany 2017 წლის გამარჯვებულის, ნათია თოდუას კონცერტით დაიხურა. კონცერტში, აგრეთვე,

მონაწილეობა მიიღო ჰოლანდიელებისგან შემდგარმა ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლმა

“მერანი”, დირიჟორების, ქეთევან წიკლაურის და ივო ბოსვაიკის ხელმძღვანელობით. ჰოლანდიელმა

მომღერლებმა ქართული და აფხაზური სიმღერები შეასრულეს.

5 ოქტომბერს, ქ. პარიზში მოქმედი

ანსამბლი - ტრიო ,,ქართული ჰარმონია",

ნანა ფერაძის ხელმძღვანელობით,
მიწვეული იყო მონმარტრის საკრე-კიორის

ტაძარში, სადაც მათ ორნაწილიანი

ქართული პოლიფონიის კონცერტი

გამართეს. პირველი ნაწილი დაეთმო
ქართულ საეკლესიო საგალობლებს,

რომლის ხანგრძლიობა 45 წუთს მოიცავდა

და ტაძრის მთავარ ინტერიერში შესრულდა.
მეორე ნაწილი კი, რომელიც ნახევარი

საათის მანძილზე ქართულ ხალხურ

სიმღერებს დაეთმო, ამავე ტაძრის კრიპტში

შესრულდა. მსმენელი და ტაძარში
მრავლად მყოფი ტურისტი

აღფრთოვანებული დარჩა. ეს იყო პირველი

შემთხვევა, საუკუნეების განმავლობაში,
როდესაც პარიზში, ტაძრის კედლებში,

ქართული პოლიფონია გაჟღერდა.

„ქართული ჰარმონია“ პარიზის ტაძარში



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

5 ოქტომბერს, ქ. ნიქოზიაში, საქართველოს საელჩოში,

ქართული სათვისტომოს „ძალა ერთობაშია“ და

საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით გაიმართა პოეზიის
საღამო და ლიტერატურული კონკურსის „ემიგრანტის

წერილი“-სა და ემიგრანტული შემოქმედების

საერთაშორისო ფესტივალის „EMART.GE”-ს

დამფუძნებლის, პოეტ რუსუდან გოგბერაშვილის
კრებულის პრეზენტაცია. ღონისძიებას ესწრებოდნენ

კვიპროსში მცხოვრები ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები. საღამოზე პოეტმა მსმენელებს
წაუკითხა საკუთარი ლექსები და რამდენიმე

ბერძნულენოვანი ლექსის თარგმანიც წარუდგინა.

ქართული პოეზიის საღამო ნიქოზიაში

5-6 ოქტომბერს, ქ. მოსკოვში გაიმართა

ქართველ ფერმწერთა ნამუშევრების გამოფენა

კოლექციონერი დავით ხევსურიანის
კრებულიდან. ღონისძიება სრულიად

რუსეთის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია

"ფედერალური ქართული ნაციონალურ-

კულტურული ავტონომია რუსეთში" და ვ.დ.
პოლენოვის სახელობის ეროვნული

შემოქმედების სახელმწიფო რუსული სახლის

ორგანიზატორობით ჩატარდა.
ექსპოზიცია ერთდროულად ორ შენობაში

გაიმართა: მოსკოვის საგამოფენო დარბაზში

„ეროვნული გალერეა“ და ვ.დ. პოლენოვის

სახელობის ეროვნული შემოქმედების სახლში.

ქართული ხელოვნების ზეიმი მოსკოვში

გამოფენის სტუმრებმა დაათვალიერეს გივი კოლელიშვილის ექსპრესიული და ორიგინალური ნახატები,

ავთანდილ მოსიაშვილის აბსტრაქციები, გიორგი ოსეფაშვილის ხის ინკრუსტაციები, ჯუდი ფანჯიკიძის

ავანგარდული ექსპერიმენტები, მამუკა მეგრელაშვილის, დავით არბოლიშვილის, სოფია ეცადაშვილის
ემალური ფერწერის ნაკეთობები და მრავალი სხვა შემოქმედის ნამუშევრები. სამწუხაროდ, გამოფენას

ვერ მოესწრო მხატვარი ზაზა კორელი, მაგრამ მისი ნამუშევრები მოხვდნენ ექსპოზიციაში. შემოქმედი

გამოფენის გახსნამდე ერთი კვირით ადრე გარდაიცვალა.

6 ოქტომბერს, ქ. დრამაში,

საბერძნეთის რესპუბლიკაში

მცხოვრები თანამემამულის
გურამ კუნჭულიას

ინიციატივითა და

ორგანიზებით, გაიმართა

ქართული რთველი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს ქ.

თესალონიკში საქართველოს

გენერალური საკონსულოს
თანამშრომლებმა და ქართული

დიასპორის წევრებმა.

რთველის დასრულების შემდეგ,

სპეციალურად მოწყობილ
ტრადიციულ ქართულ

საწნახელში დაიწურა ღვინო,

ასევე, მომზადდა თათარა და
ჩურჩხელები.

ქართული რთველი საბერძნეთში



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

6-7 ოქტომბერს, ლონდონში, დმანისისა და აგარაკ

ტაშირის, ირლანდიისა და დიდი ბრიტანეთის

ეპარქიის ორგანიზებით, მაცხოვრის შობის
სახელობის საკათედრო ტაძრის ეზოში, ღონისძიება

„თბილისობა 2018“ გაიმართა. ღონისძიება

საქველმოქმედო ხასიათის იყო, რომლის

ფარგლებშიც მოეწყო ქართული ხელნაკეთი
ნივთების გამოფენა-გაყიდვა, ქართული ცეკვებისა

და სიმღერების კონცერტი, ანსამბლ „ფესვების“

მონაწილეობით, თეატრალური დადგმები.
სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ

ქართული სამზარეულო, მიეღოთ მონაწილეობა

ყურძნის დაწურვასა და ჩურჩხელების ამოვლებაში.

ლონდონის „თბილისობის“ დღესასწაული

ღონისძიებაზე სიტყვით წარსდგა მაცხოვრის

შობის სახელობის საკათედრო ტაძრის

წინამძღვარი, არქიმანდრიტი დოროთე,
რომელმაც მადლობა გადაუხადა „თბილისობაზე“

მისულ სტუმრებს და ორგანიზატორებს გაწეული

საქმისთვისა და საქველმოქმედო ღონისძიებაში

მონაწილეობისთვის.
ლონდონში „თბილისობა“ უკვე მესამე წელია

ტარდება და იგი ეთნოკულტურულ ხასიათს

ატარებს. ღონისძიებას, ყოველწლიურად,
ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველების გარდა,

მათი უცხოელი მეგობრებიც ესწრებიან და

ქართული კულტურის გამზიარებელნი ხდებიან.

7 ოქტომბერს, ქ. ათენში, განათლებისა და კულტურის ცენტრ

“კავკასიაში” ქართულ საზოგადოებას შეხვდა ემიგრანტ შემოქმედთა

მხარდაჭერისა და პოპულარიზაციის საერთაშორისო ფონდის
დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ლიტერატურული კონკურსის

„ემიგრანტის წერილი“-სა და ემიგრანტული შემოქმედების

საერთაშორისო ფესტივალის „EMART.GE”-ს დამფუძნებელი, პოეტი

რუსუდან გოგბერაშვილი. პოეტმა წარმოადგინა საკუთარი ახალი
კრებული „სექტემბრის წვიმები“ და დამსწრე საზოგადოებას

ესაუბრა ფონდის მიერ გაწეული საქმიანობის და სამომავლო

გეგმების შესახებ. საღამოში მონაწილეობა მიიღო ათენში სტუმრად
მყოფმა პოეტმა ბელა ალანიამ და ემიგრანტმა შემოქმედმა,

ფსიქოლოგმა და ჟურნალისტმა ლელა საღლიანმა.

ქართული პოეზიის საღამო ათენში

7 ოქტომბერს, ესპანეთის სამეფოს ქ. ალიკანტეში მოქმედი
დიასპორული ორგანიზაციის - ,,საქართველოს რესპუბლიკა
და ემიგრანტები’’ ინიციატივით გაიმართა შემოდგომის
ზეიმი და „თბილისობა“.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო დიასპორულ
ორგანიზაციასთან არსებულმა საკვირაო სკოლისა
აღსაზრდელებმა და ანსამბლის - ,,ივერია’’ წევრებმა.
წაიკითხეს ქართული ლიტერატურის ნაწარმოები,
შეასრულეს ტრადიციული ცეკვები და ამოავლეს
ჩურჩხელები.

შემოდგომის ზეიმი ალიკანტეში



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ახალი ქართული გახანგრძლივებული სკოლა ბარიში

8 ოქტომბერს, ქ. ბარიში, ასოციაცია ,,ფესვები’’-სა და

პულიის პროვინციაში საქართველოს საპატიო

კონსულის აურელიო ჯირონდას ხელშეწყობით

გაიხსნა იტალიურ - ქართული გახანგრძლივებული

სკოლა "ფესვები".

სკოლა განთავსებულია საქართველოს საპატიო

საკონსულოს შენობაში. ყოველდღიურად ბავშვები

შეისწავლიან ქართულ ენასა და ლიტერატურას,

საქართველოს ისტორიას და გეოგრაფიას. ასევე

ფუნქციონირება დაიწყო ქართული ცეკვისა და

სიმღერის შემსწავლელმა სტუდიამ ,,ფესვები’’.

8 ოქტომბერს, ქ. კიევში, რიგით მე-7 ქართული
კულტურის ფესტივალი “თბილისობა” საზეიმოდ
აღნიშნეს.
მრავალრიცხოვან დამსწრე საზოგადოებას
მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს უკრაინაში
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა
ელჩმა გელა დუმბაძემ და ფესტივალის
ორგანიზატორმა ნატალია სკლიარსკაიამ.
საქართველოს ელჩმა საკუთარ გამოსვლაში
ისაუბრა ორი ქვეყნის მჭიდრო და მეგობრულ
ურთიერთობებზე და განსაკუთრებული
ყურადღება გაამახვილა საქართველოს
ისტორიაზე, მდიდარ კულტურასა და
ტრადიციებზე.
ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი იყო
მრავალფეროვანი კულტურული პროგრამა.
მაყურებლის წინაშე წარსდგა მუსიკალური
ანსამბლი “სულიკო”. ასევე, გაიმართა ქართველი
დიზაინერის, ეკატერინე ჯავახიშვილის მიერ
ეროვნულ მოტივებზე შექმნილი ახალი
კოლექციის ჩვენება.

„თბილისობა” კიევში

ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობა მიიღეს ქართული
დიასპორული ორგანიზაციების ცეკვისა და
სიმღერის ანსამბლებმა. უკრაინელი მოქანდაკის და
რეჟისორის, ივანე კავალერიძის სახლ-მუზეუმში კი
სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ
დაეთვალიერებინათ საქართველოს ელჩის
ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა,
სახელწოდებით „კიევი. აკრილის დღიური".
თბილისობის ფარგლებში, ასევე გაიმართა ფილმის
„ექვთიმე ღვთისკაცი"-ის ჩვენება, რომელსაც თავად
ფილმის რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე
დაესწრო.
ტრადიციულად, სტუმრებს შესაძლებლობა
ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ ქართული ღვინის
კომპანიების მიერ ორგანიზებულ დეგუსტაციაში და
დაეგემოვნებინათ ქ. კიევში მოქმედი ქართული
რესტორნების მიერ წარმოდგენილი კერძები.
ანდრეევსკის დაღმართზე გამართულმა
თბილისობამ წელსაც ათასობით ადამიანს
უმასპინძლა.

8 ოქტომბერს, ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საელჩოს

შენობის წინ, ნიდერლანდების პარლამენტის შენობის სიახლოვეს,

საქართველოს ელჩმა კონსტანტინე სურგულაძემ, საელჩოს

თანამშრომლებთან და ნიდერლანდებში საქართველოს

ახალგაზრდა ელჩთან, ერეკლე კოპლატაძესთან ერთად ქართული

ვაზის სხვადასხვა სახეობა დარგო. ამიერიდან ჰააგის ცენტრს

ქართული ვაზიც გაალამაზებს. რამდენიმე წელში საელჩო

რთველსაც უმასპინძლებს. საელჩოს, ქართული საკვირაო სკოლის

მოსწავლეებთან ერთად ვაზის სხვა სახეობების დარგვაც აქვს

დაგეგმილი.

ქართული ვაზი ჰოლანდიაში



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

8 ოქტომბერს, თელავის უნივერსიტეტმა ესტონეთის ქართული

სათვისტომოს თავმჯდომარეს, ზაზა წერეთელს, ტალინის

ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორს, ფონდ E-MAP

Foundation MTU-ს დირექტორს და თანადამფუძნებელს, ვლად

ვერნიგორას და სხვა საპატიო სტუმრებს უმასპინძლა.

შეხვედრაზე ერთობლივი საგრანტო საგანმანათლებლო

პროექტის შემუშავებაზე იმსჯელეს, რომელშიც თელავის

უნივერსიტეტი აქტიურად იქნება ჩართული.

ახალი საგრანტო კონკურსი ესტონეთის მხარდაჭერით

შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ესტონეთის სახელმწიფო საგრანტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი,

უნივერსიტეტების ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის სწორად წარმართვის ხელშეწყობაა. პროექტი,

თელავის უნივერსიტეტის ჩართულობით, ხელს შეუწყობს ამ მიმართულებით ვებ-გვერდის

განვითარებას, პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგს, მათი კვლევების წარმოჩენას და კვლევითი

ღონისძიებების მხარდაჭერას.

პროექტი მომდევნო წლის გაზაფხულისათვის მომზადდება და დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში,

თელავის უნივერსიტეტში, საპილოტე რეჟიმში განხორციელდება.

„ყველა გმირი არ ატარებს ფორმას“ - ღონისძიება ოდესაში
9 ოქტომბერს, ქ. ოდესაში, საქართველოს კონსულმა

თორნიკე ბერეკაშვილმა მონაწილეობა მიიღო

ღონისძიებაში „ყველა გმირი არ ატარებს ფორმას“,

რომელიც ჩატარდა ქ. ოდესაში საქართველოს

საკონსულოს მხარდაჭერით, უკრაინის

პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო მართვის

ეროვნული აკადემიის სახელმწიფო სამმართველოს

ოდესის რეგიონულ ინსტიტუტში.

აღნიშნულ ღონისძიების ფარგლებში, რომელიც

ეძღვნებოდა უკრაინის დამცველის დღეს, გაიმართა

ფოტო-გამოფენის „ETNO ფოტო-სესია“-ს გახსნა და

სოციალური პროექტების „ბავშვები ითხოვენ

მშვიდობას“, „ბავშვები მშვიდობისთვის“ და „ჩემი

მამა იცავს უკრაინის“ პრეზენტაცია.

ასევე ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა უკრაინის

პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო მართვის

ეროვნული აკადემიის სახელმწიფო მართვის ქ.

ოდესის რეგიონული ინსტიტუტის დირექტორმა

ნიკოლაი იჟამ, ქ. ოდესაში მოქმედი ქართული

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრ „ივერია“ -ს

ხელმძღვანელმა - შორენა გეგეშიძემ, ქ. ხერსონის

ქართული ეროვნულ-კულტურული გაერთიანება

„ილორი“-ის ხელმძღვანელმა ელიკო მარკელიამ, ქ.

ოდესის ქართული საკვირაო სკოლის „ანა-ბანა - ს

დირექტორმა მეგი ლაშხიამ, ქ. ლვოვში პროექტი

„ჩემი მამა იცავს უკრაინას“ წარმომადგენელმა

ულიანა ფლიშკომ, აკადემიის სტუდენტებმა და

მსმენელებმა და ბავშვებმა, რომლებიც იყვნენ

ჩამოთვლილი პროექტების მონაწილეები.

ღონისძიების მოდერატორი იყო ლილია

გრიჩულევიჩი, სოციალური ორგანიზაცია

„დემოკრატიული ახალგაზრდობის

განვითარების ცენტრის „სინერგია“ - ს

წარმომადგენელი.

ღონისძიების შემდეგ, გაიმართა შეხვედრა ქ.

ოდესაში საქართველოს კონსულთან თორნიკე

ბერეკაშვილთან, აკადემიის მსმენელებთან და

სტუდენტებთან რომლის დროსაც ცოცხალი

დისკუსიის ფორმატში განიხილეს განვითარების

საკითხები ქართულ-უკრაინული

თანამშრომლობა ტურიზმის კულტურული და

სამეცნიერო- საგანმანათლებლო სფეროებში.



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

12 ოქტომბერს, ქ. ალიკანტეში, ესპანეთის ეროვნულ დღესასწაულზე
მონაწილეობა მიიღო ასოციაციასთან - ,,საქართველოს რესპუბლიკა
და ემიგრანტები’’ არსებულმა ფოლკლორულმა ანსამბლმა - „იბერია".
კონცერტის დასრულების შემდეგ წმინდა ნიკოლოზის საკათედრო
ტაძარში, სადაც ესპანური დროშის დალოცვის რიტუალი ჩატარდა,
მიაბრძანეს საქართველოს დროშაც. საქართველო იყო ერთადერთი
უცხო ქვეყანა ღონისძიებაზე მოწვეული საპატიო სტუმართა შორის.

„იბერია“ ესპანეთის დღესასწაულზე

13 ოქტომბერს, საფრანგეთის რესპუბლიკის ქ. შარმში, გაიმართა ქ.
ნიცაში მოქმედი ქართული ცეკვის ანსამბლის „დეისი„
საქველმოქმედო სოლო კონცერტი. ეს იყო ქართული ცეკვისა და
ხელოვნების ზეიმი.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო ანსამბლის ყველა წევრმა 5
სხვადასხვა ქალაქიდან: პარიზი, სტრასბურგი, ლიონი, ნიცა,
ვალანსი. შეიკრიბა 80-მდე თანამემამულე ბავშვი. კონცერტზე
წარმოდგენილი იყო 8 საცეკვაო ნომერი. სიმღერა შეასრულა
ახალგაზრდა მომღერალმა ნატალია ნუცუბიძემ. ღონისძიებას
ესწრებოდნენ ქალაქის მერი და პრეფექტურის თანამშრომლები.
კონცერტიდან შემოსული თანხა გადაეცა საქართველოში არსებულ,
მშობლების მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სახლს.

საქველმოქმედო კონცერტი საფრანგეთში

„ბარაქის დღესასწაული“ ლონდონში

სიტყვაში ისაუბრეს სკოლის ნიადაგზე აღმოცენებულ

ორგანიზაციებზე, სკოლის თაოსნობით დანერგილ

ინიციატივებსა და მიღწევებზე. აღინიშნა სკოლის მიერ 2002

წელს მოპოვებული ტიტული - „ევროპის სათვისტომო

სკოლათა სანიმუშო სკოლის“ წოდება, წარმოდგენილ იქნა

სკოლის შემაჯამებელი ანგარიში, რომელიც ფოტო გამოფენით

დასრულდა, შესრულდა ბარაქის დღესასწაულის ერთ-ერთი

ტრადიციული ცერემონია - „სკოლის ელჩების“ შერჩევა და

ფიცის დადება. სკოლის დამფუძნებელმა და დირექტორმა,

ლიანა ჯიქია-გოგრიჭიანმა სკოლის ელჩების შრომა

დადებითად შეაფასა და ახალ ელჩებს, გიორგი ყვავაძეს და

ბარბარე ეგნატაშვილს სკოლის ტრადიციების წარმატებით

გაგრძელება უსურვა.

ბარაქის დღესასწაულის მეორე და არანაკლებ საინტერესო

ნაწილში სკოლის აღსაზრდელებმა წარმოადგინეს ქართული

კულტურის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია და საეკლესიო

ტრაპეზის სცენა.

13 ოქტომბერს, ქ. ლონდონში, გაერთიანებული სამეფოს პირველ ქართულ სკოლაში ტრადიციული
„ბარაქის დღესასწაული“ - რთველი ჩატარდა. ღონისძიება სკოლის აღსაზრდელების მიერ დარბაზში
საქართველოს დროშის შემოტანით და საქართველოს ჰიმნის შესრულებით გაიხსნა. „სკოლის ელჩებმა“,
ანასტასია ხაჩიძემ და ნიკოლოზ კარტოზიამ მისასალმებელ

10 ოქტომბერს, ქ. სტრასბურგში, ერთ-ერთი რაიონის მერიის მიწვევით

ქართული კულტურის ასოციაციასთან არსებულმა წმინდა ქეთევან

წამებულის გუნდმა - ,,სადარისი’’ უკვე მეხუთედ მონაწილეობა მიიღო

ასოციაცია "Centre Culturel & Social Rotterdam"-ის მიერ ორგანიზებულ

ღონისძიებაში სახელმწოდები „Journée bien être avec les séniors du quartier

salle du bon pasteur".

ანსამბლი "სადარისი" ფრანგი მსმენელის წინაშე ქართული ხალხური

სიმღერებით წარსდგა.

ქართული სიმღერა სტრასბურგის სცენაზე
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრა თანამემამულეებთან კიევში

13 ოქტომბერს, ქ. კიევში, საქართველოს საელჩოში,

უკრაინაში საქართველოს ელჩის გელა დუმბაძის

მოწვევით გაიმართა შეხვედრა სრულიად

უკრაინაში არსებული ქართული დიასპორული

ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლების და

ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერის

ანსამბლების ხელმძღვანელებთან. ღონისძიებაზე

ასევე მოწვეულები იყვნენ უკრაინაში მოღვაწე

ქართველები.

სტუმრებს, მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს

საქართველოს ელჩმა გელა დუმბაძემ და

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს

დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის

დირექტორმა რატი ბრეგაძემ, რომელიც

სპეციალურად ესტუმრა ქ. კიევს აღნიშნულ

ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით.

ელჩმა თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ

აღნიშნული შეხვედრით აღსდგა საელჩოში

დიასპორული ორგანიზაციების ხელმძღვანელების

შეხვედრების ადრე არსებული ტრადიცია. რატი

ბრეგაძემ თავის მხრივ ისაუბრა იმ ნოვაციებზე,

რომელიც დიასპორასთან ურთიერთობის

დეპარტამენტმა შეიმუშავა ბოლო პერიოდის

განმავლობაში და წარმოადგინა სახელმწიფო

სტრატეგია დიასპორასთან მიმართებაში.

დამსწრე საზოგადოების განსაკუთრებული

მოწონება დაიმსახურა რატი ბრეგაძის მიერ

გაჟღერებულმა ინფორმაციამ, სპეციალურად

საკვირაო სკოლებისთვის განკუთვნილ

სახელმძღვანელოსთან დაკავშირებით,

რომელიც საქართველოს განათლების

სამინისტროსთან ერთად იქნა

შემუშავებული.

შეხვედრა გაიმართა კითხვა-პასუხის

რეჟიმში. სტუმრებს საშუალება მიეცათ

ესაუბრათ იმ საჭირბოროტო საკითხებზე,

რომლებიც მათ აწუხებთ ან პრობლემებს

უქმნით ადგილსამყოფელ ქვეყანაში

ცხოვრების პროცესში. საუბარი შეეხო ასევე

ახალი საკვირაო სკოლების გახსნის

აუცილებლობას უკრაინის სხვადასხვა

რეგიონებში.
ღონისძიების ფარგლებში, საქართველოს ელჩს

გელა დუმბაძეს, უკრაინულ ენაზე გამოცემული

მისი ნოველების კრებულისათვის "მე,

მორბენალი", უკრაინის ჟურნალისტების

ნაციონალური გაერთიანების საორგანიზაციო

კომიტეტის თავმჯდომარის სახელით, მე-14

სრულიად ეროვნული კონკურსის „უკრაინული

ენა-ერთობის ენა“ ფარგებში გადაეცა საპატიო

ჯილდო და ლაურეატის დიპლომი.

შეხვედრამ უაღრესად საქმიან და თბილ გარემოში

ჩაიარა.

13 ოქტომბერს, ბურგუნდიაში,

სოფელი ღიუსში, ქ. პარიზის

ქართული კულტურის ცენტრმა
,,ლაზი’’ მეცხრედ მიიღო

მონაწილეობა მონმარტრის

რთველის დღესასწაულში. 40-მდე

ქართულ სამოსში გამოწყობილმა
ქართველმა საზეიმო მსვლელობაში

მიიღო მონაწილეობა და ლამაზი

ტრადიციული ტანსაცმლით და
ცეკვით მოხიბლა მაყურებელი.

„რთველი“ პარიზში
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

16 ოქტომბერს, ქ. ვაშინგტონში, საქართველოს

საელჩომ 25 წლის პარტნიორობის

აღსანიშნავად „CARE USA“-ს უმასპინძლა.
„CARE“ ერთ-ერთი ჰუმანიტარული

ორგანიზაციაა, რომელიც დახმარებას უწევდა

საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ

პირებს 90 იან წლებში და 2008 წელს რუსეთის
შეიარაღებული ინტერვენციის შემდეგ

საქართველოში. საქართველოში 350 000

იძულებით გადაადგილებულ პირს
ჩამორთმეული აქვს საკუთარ საცხოვრებელ

სახლში უსაფრთხოდ დაბრუნების უფლება,

ხოლო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე

არსებული სიტუაცია კვლავ მძიმე და
გაუსაძლისია.

საქართველოს ელჩმა აშშ-ში დავით ბაქრაძემ

მადლობა გადაუხადა ორგანიზაციის
წარმომადგენლებს ჰუმანიტარული

დახმარებისთვის მსოფლიოში მიმდინარე

კრიზისის ფონზე და ისაუბრა საქართველოს
მთავრობის ინიციატივის შესახებ „ნაბიჯი

უკეთესი მომავლისკენ“, რომელიც

მიმართულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე

მოქალაქეების ჰუმანიტარული და სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა

და კონფლიქტით დაშორიშორებული

საზოგადოების შერიგებისკენ.

საქართველოს საელჩოს საზოგადოებასთან

ურთიერთობის მრჩეველმა, სოფიო გეგეჭკორმა

შეხვედრაზე კონფლიქტის შედეგად იძულებით
გადაადგილებული პირის გამოცდილებასა და ასეთ

დროს პირველადი ჰუმანიტარული დახმარების

მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრა.

აღსანიშნავია, რომ CARE USA- მ CARE-ს გლობალური
ლიდერების კავშირის ჰუმანიტარული ჯილდო

გადასცა ჰანსიორგ ჰაბერს, გერმანელ დიპლომატს,

რომელიც 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს

14 ოქტომბერს, ქ. პარიზში, სვეტიცხოვლობის

დღესასწაულზე, წირვის დასრულების შემდეგ,

წმ. თამარ მეფის სახელობის ტაძრის ეზოში

მოეწყო ქართული რთველის იმიტაცია.

დამზადდა თათარა. ბავშვებს შესაძლებლობა

მიეცათ თავისი ხელით დაემზადებინათ

ჩურჩხელა. შეიქმნა საშემოდგომო განწყობა და

აჟღერდა ქართული სიმღერები. რთველის

იმიტაციის მოწყობის იდეა ემსახურებოდა

თანამემამულე ბავშვებში ქართული

ტრადიციების შესწავლას და მათ შენარჩუნებას.

შეხვედრა ვაშინგტონში

„სვეტიცხოვლობა“ საფრანგეთში

ევროკავშირის

სადამკვირვებლო მისიის

ხელმძღვანელი იყო
საქართველოში და თამარ

შუკაკიძეს, რომელიც 15 წელია

მუშაობს CARE-ის

ჰუმანიტარული პრაქტიკის,
პარტნიორობის და

ინოვაციების დირექტორის

პოზიციაზე. მოწვეულ
სტუმრებთან ერთად,

ღონისძიებას ასევე ქართული

დიასპორის წარმომადგენლები

ესწრებოდნენ.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

17 ოქტომბერს, ქ. ვაშინგტონში, საქართველოს
საელჩომ აშშ-ში, ორგანიზაცია „Things To Do DC“-
სთან პარტნიორობით კულტურულ საღამოს
უმასპინძლა. საქართველოს საელჩომ, სტუმრებს
საქართველოს ტურიზმის პოტენციალი და
კულტურული ღირსშესანიშნაობები გააცნო.
დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა
საქართველოს საელჩოს მრჩეველმა ლევან
ბერიძემ.
მან ისაუბრა მდიდარი კულტურის შესახებ და
სტუმრებს საქართველოს შესახებ გადაღებული
ვიდეო რგოლები წარუდგინა. ღონისძიების

19 ოქტომბერს, ქ. ბად ჰომბურგში,

ფრანკფურტის წიგნის გამოფენის ფარგლებში

ქართულ-გერმანული ორგანიზაციის -
„ტაუნუს ტიფლისი“ ეგიდით გაიმართა

ლიტერატურული საღამო. ღონისძიებაზე

წაკითხულ იქნა ამონარიდები მიხეილ

ჯავახიშვილის ნაწარმოებიდან „კვაჭი
კვაჭანტირაძე“.

საღამო მუსიკალურად გააფორმა ქ.

დარმშტადტისა და ქ. მაინცის კონსერვატორიის
პედაგოგმა ეკატერინე კინწურაშვილმა.

ღონისძიების გახსნას დაესწრნენ ქ. მაინის

ფრანკფურტში საქართველოს გენერალური

საკონსულოს თანამშრომლები და ქართული
დიასპორის წარმომადგენლები.

ლიტერატურული საღამო 
გერმანიაში

ქართული საღამო ვაშინგტონში

ფარგლებში გაიმართა გათამაშება – „Georgia vs Georgia!“, წარმოდგენილი იყო საქართველოსა და
ჯორჯიის შტატის სამზარეულო. ღონისძიებაზე მიწვეულნი იყვნენ ქართული დიასპორის
წარმომადგენლები.

გერმანიის საქველმოქმედო ტურნირი სროლაში
20 ოქტომბერს, ქ. უნტერვოზენში, გერმანიის ქართული სათვისტომოს რიგით მეხუთე საქველმოქმედო

სროლის ტურნირი გაიმართა. ტურნირში მონაწილეობა ორმოცზე მეტმა ქართველმა და გერმანელმა

მსროლელმა მიიღო. ტურნირის დასასრულს გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ გამარჯვებული
ბავშვები და უფროსები. გამარჯვებულთა საპატიო დაფას წლევანდელი შეჯიბრის საუკეთესო

მსროლელის, გერმანიაში (ქ. მიუნხენი) საქართველოს კონსულის, ზაქარია მეგრელიშვილის სახელი

შეემატა.

გერმანიის ქართული სათვისტომოს სროლის ტურნირის მთავარი მიზანი ტრადიციულად
ქველმოქმედება იყო. ტურნირიდან შემოსული თანხა გადაეცათ საქართველოში მოქმედ ორგანიზაციებს -

„ცხოვრების შანსი“ და „ახალგაზრდული სახლი“. აღნიშნული ორგანიზაციები სწორედ იმ

ახალგაზრდებს უდგანან მხარში, რომელთაც ეს დღევანდელ დღეს ყველაზე მეტად ესაჭიროებათ.
„ახალგაზრდული სახლი“ ეხმარება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფ და ზრუნვის სისტემიდან

გასულ მოზარდებს დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყებაში, პროფესიული განათლების მიღებაში და

მათი უნარ-ჩვევების რეალიზებაში. ორგანიზაცია ახალგაზრდებს ოჯახურ ცხოვრებასთან მიახლოებულ

გარემოს უქმნის და, რაც მთავარია, მოტივაციასა და ხვალინდელი დღის იმედს ჩუქნის.



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

21 ოქტომბერს, ქ. ტორონტოში,

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100

წლისთავის აღნიშვნის ფარგლებში,
ქართული სათვისტომოს ასოციაციამ,

კანადაში საქართველოს საელჩოს

მხარდაჭერით ქართული კულტურის

საღამო ჩაატარა, რომელსაც კანადაში
მცხოვრები ქართველები და ტორონტოს

სხვადასხვა ეთნიკური დიასპორების

წარმომადგენლებიც დაესწრნენ.
საღამოს ფარგლებში გაიმართა ტორონტოს

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის

ხატის სახელობის ეკლესიასთან არსებული,

ქართული კულტურის საღამო ტორონტოში

21 ოქტომბერს, კვიპროსის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით

შედგა ქ. ნიქოზიაში ქართველთა
სათვისტომოსთან - "ძალა ერთობაშია„

არსებული ქართული საკვირაო სკოლის

მოსწავლეების და ბავშვთა

ქორეოგრაფიული ანსამბლ „იმედის“
მოცეკვავეების ვიზიტი სოფელ

სოფტადესში ქართულ არქეოლოგიურ

ობიექტზე, სადაც ქართველ მეცნიერთა
ჯგუფი აწარმოებს არქეოლოგიურ

გათხრებს.

ბავშვებს საშუალება ჰქონდათ

გაცნობოდნენ ძეგლის ისტორიას და
არქეოლოგებთან ერთად უშუალოდ

მიეღოთ მონაწილეობა მიმდინარე

სამუშაოებში.

„იმედის“  არქეოლოგიური 
მოგზაურობა

ქართულ საკვირაო სკოლის ბავშვთა ანსამბლის „ივერიონი“ კონცერტი, გამოფენა საქართველოს შესახებ

და ქართული სამზარეულოს დეგუსტაცია. საქართველოს ელჩმა კონსტანტინე ქავთარაძემ სპეციალურად

დამზადებული სამახსოვრო პრიზებით დააჯილდოვა ანსამბლი „ივერიონი“ და ქორეოგრაფები ზვიად
აფთარაშვილი და ანა სეფიაშვილი.

21 ოქტომბერს, ქ. ალბერვილში,

დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტ

მეუფე აბრაამის კურთხევით, წმ.
თამარ მეფის ტაძართან არსებულმა

მომღერალთა გუნდმა „თამარიონმა“

მონაწილეობა მიიღო „მოგზაურთა

საერთაშორისო ფესტივალში“. სადაც
საქართველოს ტურისტული

პოტენციალი იყო წარმოდგენილი.

გუნდმა მაყურებელს საათ
ნახევრიანი კონცერტი შესთავაზა და

დიდი მოწონება დაიმსახურა.

„მოგზაურთა საერთაშორისო ფესტივალი“ ალბერვილში 



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

22 ოქტომბერს, კანადაში საქართველოს ელჩმა

კონსტანტინე ქავთარაძემ სპეციალური პრიზით

ტორონტოს ძიუდოს ოლიმპიური ცენტრი
დააჯილდოვა, სადაც ტორონტოში მცხოვრები

ქართველი ბავშვები ქართულ ჭიდაობას

სწავლობენ. ელჩმა და ტორონტოს ქართული

ეკლესიის მოძღვარმა მამა თომამ ჯილდოები და
სამახსოვრო სიგელები ახალგაზრდა ემიგრანტ

ქართველ სპორტსმენებს და ცენტრის

დამაარსებლებსა და ხელმძღვანელებს გადასცეს,
ქართველ და უკრაინელ ძიუდოისტებს, კობა

ჩიმჩიურსა და რომან აბრამოვიჩს. ცენტრის

საქმიანობაში შეტანილი წვლილისთვის საპატიო

სიგელი ქართველ სპორტსმენს თენგიზ
ოქროაშვილს გადაეცა.

ქართული ძიუდო კანადაში

21 ოქტომბერს, ქ. თესალონიკში, საქართველოს

გენერალური საკონსულოს ეგიდითა და ქართული

დიასპორის წარმომადგენლის – ზაურ დუგლაძის
ორგანიზებით, თესალონიკის ევანგელისტრიას

რაიონის სტადიონზე, საქართველოს

დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100

წლისთავისადმი მიძღვნილი საფეხბურთო ტურნირი
ჩატარდა. ტურნირში მონაწილეობდა ჩვენი

თანამემამულეებით დაკომპლექტებული ოთხი

გუნდი - „რუსთავი“, „კატალონია“, „მამული“ და
გენერალური საკონსულოს თანამშრომლებისა და

საფეხბურთო ტურნირი თესალონიკში

25-29 ოქტომბერს, ქ. ათენში, განათლებისა და

კულტურის ცენტრ „კავკასიას“ მოწვევით, საბერძნეთის

დედაქალაქს ესტუმრნენ საფრანგეთის დედაქალაქის
ქართველთა კულტურის კერა „ლაზის“

აღსაზრდელები, მათი პედაგოგები და მშობლები.

დიასპორის წარმომადგენელთა ერთობლივი გუნდი „უქიმერიონი.“ მონაწილეებს საქართველოს

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ, საგანგებოდ ამ

ტურნირისათვის შეკერილი ფორმები გადაეცათ. ღონისძიებამ მეგობრულ და საზეიმო ვითარებაში
ჩაიარა. მატჩების შედეგად, გუნდებმა გადაინაწილეს 1 – 4 ადგილები. საუკეთესო გუნდს „კატალონია“

გადაეცა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელობის თასი, მეორე ადგილი

დაიკავა გუნდმა „მამული“, მესამე - „უქიმერიონმა“, ხოლო მეოთხე - „რუსთავმა“. მონაწილეებმა, ასევე,

მიიღეს საუკეთესო მოთამაშის, ტურნირის ბომბარდირის, საუკეთესო მეკარისა და საუკეთესო
მწვრთნელისათვის დაწესებული სპეციალური პრიზები.

„მეგობრობა გზად და ხიდად“ 
ათენში

ერთობლივი ძალებით განხორციელდა მეორე

ინტერ-დიასპორული ხელოვნების ფესტივალი -

„მეგობრობა გზად და ხიდად“, რომელიც მიზნად
ისახავდა, პარიზისა და ათენის ქართველთა მეორე

და მესამე თაობის წარმომადგენლების ერთმანეთთან

დამეგობრებისა და თავიანთი შემოქმედების

ერთმანეთისათვის გაზიარებას.
ფესტივალი მიეძღვნა საქართველოს პირველი

დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს.



ოქტომბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

25 ოქტომბერს, ავსტრალიაში, საქართველოს

ელჩის გიორგი დოლიძის სახელით,

„ძლიერთა თამაშებში“ მოასპარეზე
ქართველი სამხედროების პატივსაცემად, ქ.

სიდნეიში მიღება გაიმართა. ღონისძიებას

ესწრებოდნენ ქართველი სამხედროების

ოჯახის წევრები, რომლებიც ავსტრალიაში
საქართველოს გუნდის საგულშემატკივროდ

იყვნენ ჩასული და ასევე ქ. სიდნეიში

მცხოვრები ქართველი თანამემამულეები.
მიღების ფარგლებში, წარმოდგენილი იყო

სხვადასხვა საერთაშორისო ოპერაციაში

ქართველი კონტიგენტის მონაწილეობისადმი

მიძღვნილი ფოტო-გამოფენა.

მიღება სიდნეიში ქართველი სამხედროების პატივსაცემად

გამოფენა-გაყიდვა საბერძნეთში

საქართველოს ელჩმა მადლობა გადაუხადა მოასპარეზეებს სპორტის 7 სახეობაში მონაწილეობისას

გამოჩენილი შემართებისა და თავდადებისთვის და კიდევ ერთხელ მიულოცა მჯდომარე ფრენბურთში

ოქროს მედლების მოპოვება. მან მადლობა გადაუხადა „ძლიერთა თამაშების“ მოხალისეებს, ირაკლი
ჩხენკელს და ნათია როსტომაშვილს ღონისძიების ფარგლებში ქართველი სამხედროებისა და მათი

ოჯახის წევრებისთვის აღმოჩენილი თავდაუზოგავი მხარდაჭერისა და დახმარებისთვის. ამასთან, ელჩმა

მადლობა გადაუხადა ავსტრალიაში მცხოვრებ თანამემამულეებს საქართველოს გუნდის

გულშემატკივრობისა და მხარდაჭერისთვის.
შეჯიბრების ფარგლებში, მჯდომარე ფრენბურთში მოასპარეზე ქართველ სამხედროთა გუნდმა,

ფინალურ მატჩში გაერთიანებული სამეფოს გუნდი დაამარცხა და ორგზის ჩემპიონი გახდა.

28 ოქტომბერს, ქ. ათენში,

განათლებისა და კულტურის ცენტრ

„კავკასიას“ და საბერძნეთის
ქართულ-ბერძნული

ახალგაზრდული გაერთიანების

მხარდაჭერით, ფოტოგრაფ სოფო

ბობოხიძის ნამუშევრების გამოფენა-
გაყიდვა გაიმართა.

ღონისძიება სოფოს ოჯახის

წევრებისა და მეგობრების
ინიციატივით გაიმართა. გამოფენაზე

გამოტანილი იყო ავტორის

საუკეთესო ფოტოები, რომელთა

უფრო ახლოს და დეტალურად
გაცნობა შეეძლო ადგილზე მისულ

დამთვალიერებელს.

აგრეთვე, ღონისძიების ფარგლებში

გაიმართა სოფო ბობოხიძის

ალბომის პრეზენტაციაც, რომელიც
350 ფოტოსგან შედგება.

სოფო ბობოხიძე ახალგაზრდა

ნიჭიერი და განსხვავებული

ხედვების მქონე ფოტოგრაფი იყო.
გამოფენის მთავარი იდეა, რომლის

ავტორიც სოფოს დედა, თამილა

ნიქაბაძეა, მისი შემოქმედების
გამოცოცხლება და

საზოგადოებისთვის გაზიარება იყო.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

22 სექტემბერს, ქ. ბარსელონაში, ქართული

კულტურის ცენტრთან - „EuroGeorgia– Barcelona’’

არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა
,,საქართველომ’’ მონაწილეობა მიიღო

ღონისძიებაში „ბარსელონის დღე - La Merce“,

სადაც წარმოაჩინა ქართული ხელოვნება. 2018

წლის ივნისში ქ. ლორეტ დე მარში გამართულ
მსოფლიო ტალანტების კონკურსზე გრან პრით

დაჯილდოებულმა ანსამბლმა ამჯერადაც

მაყურებლის დიდი სიმპათია დაიმსახურა.

ახალი შენობა ნიქოზიის საკვირაო სკოლისთვის

კვიპროსში საქართველოს საელჩოს ძალისხმევით, ქართული საკვირაო სკოლა დედაქალაქის ცენტრში,

ერთ-ერთ საგანმანათლებლო დაწესებულების ტერიტორიაზე განთავსდა.

საზეიმო ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართა კვიპროსის
რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა, რევაზ ლომინაძემ. საქართველოს

ელჩმა სტუმრებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა.

ქართულ საკვირაო სკოლაში მოსწავლეებს შესაძლებლობა ექნებათ შეისწავლონ ქართული ენა,

ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია და გეოგრაფია, მათ ასევე ჩაუტარდებათ დრამისა და ხელოვნების
გაკვეთილები.

ტექნიკური ხარვეზის გამო, სამწუხაროდ, სექტემბრის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვერ 
გაშუქდა დიასპორული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები, რისთვისაც 

დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სახელით ინფორმაციის მომწოდებელს 
ბოდიშს ვუხდით და ღონისძიებების შესახებ სტატიას, დაგვიანებით, ოქტომბრის თვის 

„დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.

„ბარსელონის დღე“
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 


