სექტემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

მიხეილ ჯანელიძემ საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე
დიასპორის მიმართულებით საქმიანობის ანგარიში წარადგინა
25
სექტემბერს
საქართველოს
ვიცე-პრემიერი,
საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე
დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის
სხდომაზე სიტყვით გამოვიდა.
საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კომიტეტის
სხდომის მონაწილეებს დიასპორის მიმართულებით
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ბოლო ცხრა
თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში
და სამომავლო გეგმები წარუდგინა.
მინისტრმა სხდომის მონაწილეებს დეტალური
ინფორმაცია მიაწოდა შემუშავებული პროგრამების,
დიასპორის პრობლემატიკის შესწავლის, უცხოეთში
მცხოვრები
თანამემამულეების
სტატუსის
განმსაზღვრელი
კომისიის,
საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში
დიასპორის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის
განსაზღვრის, თანამემამულეების ინტერესებისა და
უფლებების
დაცვის,
მათი
ინტერესების
განხორციელების და დიასპორული ორგანიზაციების
საქმიანობის ხელშეწყობის შესახებ.
საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით,
თანამემამულეებთან გაიმართა მრავალი შეხვედრა
როგორც მინისტრის, ასევე საგარეო საქმეთა
სამინისტროს
დიასპორის
დეპარტამენტის
წარმომადგენლების
მიერ
ანკარაში,
პარიზში,
მიუნხენში, ნიუ-იორკში, ბერლინში, ტოკიოში,
თელავივში, აშკელონში, ბარსელონაში, ალიკანტეში,
სტოკჰოლმში,
ვენაში,
ბერლინში,
ინეგოლში,
იზმირში, პარიზსა და ბორდოში.
მინისტრის
ინფორმაციით
დიასპორასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა
და
საკონსულო
დაწესებულებების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით შემუშავდა წინა საროტაციო
მოდულები. როტაციაში მონაწილე დიპლომატებს
ჩაუტარდათ სემინარები დიასპორის ისტორიასა და
პრობლემატიკაზე. როგორც მიხეილ ჯანელიძემ
აღნიშნა, მოხდა
საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში დიასპორის
საკითხზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა, რაც
მისი თქმით ხელს შეუწყობს საქართველოს
სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ინტენსიური
კავშირის დამყარებას.
საკუთარ
გამოსვლაში
საგარეო
უწყების
ხელმძღვანელმა
დიასპორული
ღონისძიებების
მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მათი
სათანადო დონეზე ჩატარების და ღონისძიებათა
წარმოჩენის მიზნით, შემუშავდა დიასპორული
კალენდარი, რომლის მეშვეობითაც მყისიერად არის
შესაძლებელი ინფორმაციის მიღება დიასპორაში
მიმდინარე მოვლენების შესახებ. მან ასევე ისაუბრა
ყოველთვიური დიასპორული ბიულეტენის შესახებ,
რომელიც დიასპორის შესახებ ინფორმირებულობის
ამაღლებას ემსახურება.

დიასპორული ბიულეტენი საელჩოებისა და
დიასპორული
ორგანიზაციების
აქტიური
ჩართულობით მაისიდან საპილოტე რეჟიმში
გამოიცემა.
საქართველოს ვიცე-პრემიერის, საგარეო საქმეთა
მინისტრის, მიხეილ ჯანელიძის ინფორმაციით
დიასპორული
ორგანიზაციების
საქმიანობის
ეფექტიანობის ზრდისა და მათი მხარდაჭერის
მიზნით, საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა
ეგრეთ წოდებული საჭიროებათა კატალოგი.
უწყებამ
დიასპორულ
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობით
ჩაატარა
შესაბამისი
სამუშაოები, რომლის შედეგადაც გამოვლინდა ის
საჭიროებები, რაც ხელს შეუწყობს საკვირაო
სკოლებში სასწავლო პროცესს და დიასპორული
ანსამბლების მეშვეობით ქართული კულტურის
პოპულარიზაციას.
ამჟამად
მიმდინარეობს
მუშაობა
მათი
საჭიროებების
ეტაპობრივ
დაკმაყოფილებაზე.
საწყის
ეტაპზე
50-მდე
ორგანიზაცია
აღიჭურვება
შესაბამისი
ინვენტარით და სახელმძღვანელოებით.
მიხეილ ჯანელიძემ აგრეთვე ხაზი გაუსვა
დიასპორული
ორგანიზაციების
შესახებ
ინფორმაციის სრულყოფის და განახლების
აუცილებლობას
და
აღნიშნა,
რომ
ამ
მიმართულებით
მომზადდა
საინფორმაციოანალიტიკური ბაზა. შემუშავებული კითხვარები
და საინფორმაციო ბარათები სრულყოფილ
ინფორმაციას
იძლევა
დიასპორული
გაერთიანებების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ
საზღვარგარეთ 272 ქართული დიასპორული
გაერთიანება მოქმედებს, მათ შორისაა საკვირაო
სკოლები, ქართული ცეკვისა და სიმღერის
ანსამბლები,
სტუდენტური
ორგანიზაციები,
სპორტული გუნდები.
საკუთარ გამოსვლაში მინისტრმა ყურადღება
გაამახვილა ახალ ინიციატივაზე: საგარეო საქმეთა
სამინისტრო,
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან
(IOM)
ერთად,
მუშაობს
ინოვაციური ვებ-პორტალის შექმნაზე, რომლის
მიზანს უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების
ერთმანეთთან და სამშობლოსთან მჭიდრო
კავშირის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. როგორც
მინისტრმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე დასასრულს
უახლოვდება კონცეფციისა და საკომუნიკაციო
სტრატეგიის შემუშავება.

სექტემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ზვიად გონაძის
ვიზიტი საფრანგეთში
სექტემბრის
დასაწყისში
საქართველოს
საგარეო
საქმეთა
მინისტრის
მოადგილე,
ზვიად
გონაძე ქართულ დელეგაციასთან
ერთად საფრანგეთის რესპუბლიკაში
იმყოფებოდა.
12 სექტემბერს დაბა ლევილში
„საქართველოს
პირველი
დემოკრატიული
რესპუბლიკის
ისტორიული და კულტურული
ქართულ-ფრანგული მემორიალური
ცენტრი,
ლევილის
ქართული
აკადემიის“
მმართველი
საბჭოს
მორიგი სხდომა გაიმართა.
შეხვედრის ფარგლებში შედგა მოლაპარაკებები
მმართველ
საბჭოსა
და
არქიტექტურულსამშენებლო და საზედამხედველო ფუნქციების
შემსრულებელ
კომპანიასთან.
სხდომაზე
განიხილეს მომდევნო წლებში ჩასატარებელი
სამუშაოები, ლევილის მამულის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის ეტაპობრივად განხორციელების
საკითხი.
სხდომას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე
ზვიად გონაძე, საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი
ელჩი
საფრანგეთის
რესპუბლიკაში,
ეკატერინე
სირაძე-დელონე,
ლევილის მერი, ერიკ ბრეივი, საფრანგეთის
ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარე, ოთარ
ზურაბიშვილი, საბჭოს წევრები ირენ ციციშვილი,
ტიერი ბერიშვილი, დაჩი ჩაგანავა და ქართული
დელეგაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში ზვიად გონაძემ

მონაწილეობა
მიიღო
ქართული
ღვინის
ფესტივალში, რომლის ფარგლებში საქართველოს
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა
საფრანგეთის ღვინის მუზეუმში გახსნა გამოფენა
სახელწოდებით „საქართველო - მეღვინეობის
აკვანი“. გამოფენაზე
მუდმივ ექსპოზიციაში
წარმოდგენილია ქართული ქვევრი, რომელიც
ქართული ღვინის კულტურას წარმოაჩენს და
ქართული მეღვინეობის უდიდეს და უწყვეტ 8
000-წლიან ისტორიას ასახავს.
ღონისძიების ფარგლებში ზვიად გონაძემ და
საპატიო კონსულმა ქ. ბორდოში ალენ მიშელ
ღამბაშიძემ შეხვედრა გამართეს საფრანგეთში
მცხოვრებ თანამემამულეებთან, სადაც განიხილეს
ქართული
დიასპორის
როლი
და
შესაძლებლობები საქართველოს ეკონომიკურ
განვითარებასა
და
ქართული
კულტურის
პოპულარიზაციაში.

გერმანიაში საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური
ურთიერთობების აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიება
გაიმართა
6 სექტემბერს ქ. პოტსდამში საქართველო-გერმანიის
წლის ფარგლებში ბრანდენბურგის ფედერალური
მიწის
რეგიონულ
პარლამენტში
გაიმართა
საქართველო-გერმანიის
დიპლომატიური
ურთიერთობების 25 წლის აღსანიშნავი საზეიმო
ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
დირექტორმა, რატი ბრეგაძემ.
ბრანდენბურგის ფედერალური მიწის რეგიონულ
პარლამენტს მრავალი წელია ურთიერთობა აქვს
საქართველოსთან, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის
ბრანდენბურგ-საქართველოს საზოგადოებას და მის
ხელმძღვანელს, პავლე შპეტიშვილს.
ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით
გახსნა
პარლამენტის თავმჯდომარემ ბრიტა შტარკმა,
რომელმაც საკუთარ გამოსვლაში ისაუბრა

ბრანდენბურგის
ფედერალური
მიწის
საქართველოსთან თანამშრომლობის ხანგრძლივ.
ტრადიციებზე.
გამორჩეულ
ქართულ-გერმანულ
ურთიერთობებზე ისაუბრა ასევე გერმანიის
ფედერაციულ
რესპუბლიკაში
საქართველოს
ელჩმა ლადო ჭანტურიამ, რომელმაც სიტყვით
მიმართა ლანდთაგის პლენარულ დარბაზში
შეკრებილ სტუმრებს.
საზეიმო ღონისძიების მუსიკალურ გაფორმებაზე
ბათუმის
რევაზ
ლაღიძის
სახელობის
მუსიკალური სკოლის მოსწავლეებმა იზრუნეს,
რომლებიც
დიასპორული
გაერთიანება
ბრანდენბურგ-საქართველოს
საზოგადოების
ხელშეწყობით,
საზეიმო
ღონისძიებაში
მონაწილეობის
მისაღებად
ეწვივნენ
ბრანდენბურგს.

სექტემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
9 სექტემბერს, ბერლინში, საქართველოს საელჩოს
შენობაში
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
დირექტორი, რატი ბრეგაძე ქალაქ ბერლინში
მოქმედ დიასპორულ ორგანიზაციებს და იქ
მცხოვრებ
თანამემამულეებს
შეხვდა
და
სამინისტროს მიერ დიასპორასთან მიმართებით
შემუშავებული კონცეფცია გააცნო. კონცეფციაში
ასახულია ის პროგრამები და პროექტები,
რომელთა
განხორციელებასაც
სამინისტრო
ქართულ
დიასპორასთან
მჭიდრო
თანამშრომლობით გეგმავს.

ანკარას ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში “თბილისის პარკი“
გაიხსნა
9 სექტემბერს, ქ. ანკარაში, საქართველო-თურქეთის
დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავის
ფარგლებში, საქართველოს საელჩოსა და ანკარას
ჩანქაიას
რაიონის
მერიის
აქტიური
თანამშრომლობის შედეგად, ჩანქაიას რაიონის
ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში “თბილისის პარკი“
გაიხსნა. ოფიციალური გახსნის ცერემონიას
ესწრებოდნენ საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე,
საქართველოს ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში
ირაკლი კოპლატაძე და ჩანქაიას მერი, ალფერ
თაშდელენი.
პარკი სრულად არის კეთილმოწყობილი და მისი
ტერიტორია შეადგენს 4547 კვ. მეტრს, სადაც
განთავსებულია
სპორტული
სავარჯიშო
ინვენტარი, ბავშვებისთვის გამოყოფილია სათამაშო
ტერიტორია,
ხოლო
მოსახლეობისთვის
დასასვენებელი
ადგილები.
ტერიტორიაზე
დარგულია სხვადასხვა სახეობის ხეები და
ყვავილები.
უახლოეს
მომავალში
პარკის
ცენტრალურ ნაწილში საქართველო-თურქეთის
მეგობრობის ამსახველი მონუმენტის დადგმა
იგეგმება.

ქართული კერძები ბრიტანეთის
პარლამენტში
15 სექტემბერს, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში ქართული კერძების კვირეული გაიმართა, რომლის
დასრულების შემდეგაც ქართული კერძების ნაირსახეობა პარლამენტში მდებარე რესტორნის მუდმივ
მენიუში იქნა შეტანილი.
ქართული სამზარეულოს კვირეული - „A Taste Adventure to Georgia“ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ
ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში პირველად მოეწყო. კვირეულის ფარგლებში მსურველებს
საშუალება მიეცათ პარლამენტის რესტორანში დაეგემოვნებინათ ქართული ეროვნული კერძები. მათი
დიდი ნაწილი კვირეულის შემდგომ რესტორნის მუდმივ მენიუში დატოვეს.
ღონისძიებას უამრავი დამთვალიერებელი დაესწრო. მათ შორის - ბრიტანეთის პარლამეტის წევრები,
ბრიტანეთის პარლამენტის საქართველოს საკითხებზე მომუშავე პარტიათაშორისი საპარლამენტო
ჯგუფი და მისი თავმჯდომარე, ჯონათან ჯანოღლი.

სექტემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

„მიტოვებული ბავშვი“
1
სექტემბერს,
თბილისში,
ელენე
ახვლედიანის ბავშვთა გალერეაში ჩატარდა
ამერიკაში
მცხოვრები
მწერლის,
ირმა
ბეგლარიშვილის
ახალი
პროზაული
კრებულის
„მიტოვებული
ბავშვის“
პრეზენტაცია. ქ-ნი ირმა წლებია აშშ-ში
მოღვაწეობს და მას უკვე 7 წიგნი აქვს
გამოცემული.
თანამემამულე მწერლის
ახალ წიგნში
შესულია მოთხრობები, ნოველები, წერილები
და სენტენციები.
„მკითხველი ალბათ უკეთ განსჯის როგორი
გამოვიდა ჩემი ახალი წიგნი“ - განუცხადა
საღამოს სტუმრებს ირმა ბეგლარიშვილმა.

ქართველი ხელოვანები
ამერიკაში
5-11 სექტემბერს, აშშ-ში, ქ. ნიუ-იორკში, ემანუელ
ფრემინის
გალერეაში
უცხოეთში
მოღვაწე
თანამემამულეს
და
სახელოვნებო
კომპანია
Madatart-ის დამაარსებლის, მარიტა დამენიას
ორგანიზებით გაიმართა ამერიკაში მოღვაწე
ქართველი მხატვრების გამოფენა. ქალბატონი
მარიტა და სახელოვნებო კომპანია Madatart-ი
წლებია ნიჭიერ თანამემამულე
ხელოვანებს
ეხმარება
ამერიკის
სხვადასხვა
პრესტიჟულ
გალერეებში საავტორო გამოფენის მოწყობაში.
ნიუ-იორკის საგამოფენო საშემოდგომო სეზონი
ოფიციალურად ტრადიციულად 7 სექტემბერს
გაიხსნა, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო
დამტკბარიყო ქართული გარემოთი და გაეცნო
თანამედროვე ქართველი ხელოვანები.
გამოფენაში მონაწილეობა მიიღეს ცირა ახობაძემ,
თამარ მჭედლიშვილმა, ნონა ლაპაჩიმ, მარიკა
მამუჩიშვილმა,
მაია
კასრაძემ,
მანანა
ელიზარაშვილმა, მაია ცხოვრებაშვილმა, ეკა
ტყემალაძემ, ეკა ქოჩაკიძემ, თემურ დუმბაძემ,
გიზო ვაშაკიძემ და სხვა ნიჭიერმა მხატვრებმა.

საპროტესტო აქცია ვაშინგტონში
6
სექტემბერს,
ვაშინგტონში,
საქართველოს
ასოციაციის
ხელმძღვანელობით,
რუსეთის
საელჩოს წინ რუსეთის ფედერაციის მიერ
ოკუპაციისა და საქართველოს ტერიტორიების
დაპყრობის გაპროტესტების მიზნით მშვიდობიანი
აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები ასევე
აპროტესტებდნენ რუსეთის ყირიმის ანექსიას,
აგრესიას აღმოსავლეთ უკრაინის და სხვა
მეზობელი ქვეყნების მიმართ.

სექტემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ქართველი სტუდენტის წარმატება
NASA-ში
6 სექტემბერს, NASA -ს სათაო ცენტრში გაიმართა
კოლუმბიის უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის
ფაკულტეტის 22 წლის სტუდენტის - გიორგი
მჭედლიშვილის ახალი ძრავებისა და ფიუზელაჟის
მომავლის თვითმფრინავის მოდელის
პროექტის
ოფიციალური პრეზენტაცია.
"კოლუმბიის კოსმოსური ინიციატივის" გუნდმა NASA
-ს აერონავტიკის გამოწვევაში გაიმარჯვა, რომელშიც
მონაწილეობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების
წამყვანი უნივერსიტეტების, როგორც ბაკალავრის,
ისე მაგისტრატურის სტუდენტთა გუნდები. გიორგი
მჭედლიშვილმა
მომავალი
კომერციული
თვითმფრინავის სრულყოფილი მოდელი შექმნა,
რომელიც მოიხმარს ნაკლებ საწვავს, უმნიშვნელოდ
აბინძურებს გარემოს და საგრძნობლად ამცირებს
გამოწვეულ ხმაურს. აღსანიშნავია, რომ კოლუმბიის
უნივერსიტეტის გუნდმა აღნიშნულ გამოწვევაში
პირველად მიიღო მონაწილეობა.

“თბილისური შემოდგომა ვარშავაში”
30 სექტემბერს, პოლონეთში საქართველოს საელჩოს
ორგანიზებით, მდინარე ვისლას ბულვარში გაიმართა
საქართველოს
დედაქალაქის
დღესასწაული
“თბილისური შემოდგომა ვარშავაში”. ღონისძიებაზე
დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით
პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა, ილია
დარჩიაშვილმა მიმართა. თბილისობის დღესასწაული
დატვირთული
იყო
სხვადასხვა
კულტურული
ღონისძიებებით. თბილისის მერიის დაფინანსებით,
Tbilisi Big Band-ის სოლისტების მონაწილეობით ჩატარდა
კონცერტი,
რომელშიც
პოლონეთში
მოღვაწე
„პოლონეთის
რადიოს
თეატრის”
ქართველმა
ლაურეატმა ოთარ სარალიძემ და პიანისტმა თინათინ
სარალიძემ
საქართველოს
დღე
მუსიკალურად
გააფორმეს. პორტალის „Kaukaz.pl” რედაქტორმა თამარ
გელაშვილმა
ქართული
ნაწარმოებები
წაიკითხა.
ცნობილმა პოლონელმა მსახიობმა, მწერალმა და
ჟურნალისტმა კატარჟინა პაკოშინსკამ საქართველოს
ისტორიაზე, კულტურასა და ტრადიციებზე ისაუბრა.
დღესასწაულის ფარგლებში ასევე შედგა საქართველოს
საპრომოციო
ვიდეო-რგოლებისა
და
ქართული
მოკლემეტრაჟიანი
ფილმების
ჩვენება,
გაიმართა
ქართული ეროვნული სამოსისა და ხელნაკეთი
ნივთების
გამოფენა.
საქართველოს
ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ქვეყნის
ტურისტული პოტენციალის ამსახველი საპრომოციო
მასალები წარმოადგინა.
ღონისძიების ფარგლებში, ქართული სამზარეულოსა და
პროდუქციის სადეგუსტაციო კუთხეები მოეწყო, სადაც
ვარშავის
მოსახლეობას
საშუალება
ჰქონდა
დაეგემოვნებინა ქართული კერძები და ღვინო.

სექტემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

პოეტური კრებულის „მოწმობა“ პრეზენტაცია
29
სექტემბერს,
თბილისში,
ეროვნულ
ბიბლიოთეკაში
იტალიელი
პოეტისა
და
ლიტერატორის, ჯულიანო ლადოლფის პოეტური
კრებულის „მოწმობა“ პრეზენტაცია გაიმართა.
პრეზენტაციას თავად ავტორი, იტალიიდან
ჩამოსული სტუმრები, ქართველი პოეტები,
მწერლები და ლიტერატურის კრიტიკოსები
ესწრებოდნენ.
ჯულიანო
ლადოლფის
ლექსები
ავტორის
წინასიტყვაობა და ბიოგრაფია იტალიაში მოღვაწე
თანამემამულე ნუნუ გელაძემ თარგმნა. წიგნი კი
ასოციაცია
„საქართველო
–
იტალიის“
თანადგომით გამომცემლობა „საარმა“ გამოსცა.

მინსკში ქართული კულტურის რიგით მესამე ფესტივალი „თბილისობა 2017“ გაიმართა

2 სექტემბერს, ქ. მინსკში, მინსკის ისტორიულ
ცენტრში
საქართველოს
საელჩოს,
კომპანია
ბორჯომის, თბილისის მერიის და მინსკის საქალაქო
აღმასრულებელი
კომიტეტის
ორგანიზებით,
ქართული კულტურის რიგით მესამე ფესტივალი
„თბილისობა 2017“ ჩატარდა. ფესტივალი გახსნეს
მინსკის საქალაქო აღმასრულებელი კომიტეტის
თავმჯდომარემ ანდრეი შორეცმა, თბილისის მერმა
დავით ნარმანიამ და ბელარუსის რესპუბლიკაში
საქართველოს ელჩმა დავით კოტარიამ.
„თბილისობა 2017“ შედგებოდა სპეციალურად
შექმნილი დღის და ღამის პროგრამებისგან და
დატვირთული იყო სხვადასხვა ღონისძიებებით.
ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა ქართული
ეროვნული სამოსის და თბილისის ხედების
გამოფენები, ჩატარდა ქართული ენის გაკვეთილები,
ცეკვის
და
სამზარეულოს
მასტერკლასები.
დღესასწაულის
ფარგლებში
ნაჩვენები
იყო
ქართული
მოკლემეტრაჟიანი
ფილმები
და
საქართველოს შესახებ ვიდეორგოლები.

საღამოს ქართული დიჯეების კომპოზიციების
ფონზე გაიმართა თანამედროვე ქართული
დიზაინერების კოლექციების ჩვენება, ასევე,
ანსამბლის “ქართული ხმები“, ცეკვის ანსამბლის
„მერანი“ და Tbilisi Big Band-ის სოლისტების
მონაწილეობით
კონცერტი,
რომელმაც
ბელარუსის საზოგადოების არნახული ინტერესი
და მოწონება დაიმსახურა.
თბილისობის
დღესასწაულის
აღნიშვნა
მინსკისთვის უკვე ტრადიციად იქცა. არსებული
ინფორმაციით წელს ფესტივალს 55 ათასზე მეტი
სტუმარი ესწრებოდა. დღესასწაული ფართოდ
გაშუქდა ბელარუსის მასმედიის საშუალებებში.
ასევე, საქველმოქმედო პროექტის ფარგლებში
შეგროვდა თანხა 13 წლის ქეთი ქარუმიძის
დასახმარებლად,
რომელსაც
ბელარუსში
ჩაუტარდა გულის ტრანსპლანტაცია.

სექტემბრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

კრაკოვში შოთა რუსთაველის სახელობის სკვერი გაიხსნა
26 სექტემბერს, პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში შოთა
რუსთაველის სახელობის სკვერი გაიხსნა. საზეიმო
ღონისძიებას ესწრებოდნენ პოლონეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი,
ქუთაისის და კრაკოვის მერები, კრაკოვის საკრებულოს
თავმჯდომარე და ასოციაციის „ხიდი საქართველოსთან“
წარმომადგენელი.
პოლონეთში საქართველოს ელჩმა ღონისძიებაზე
დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით
მიმართა.
კრაკოვში მდებარე სკვერისთვის შოთა რუსთაველის
სახელის
მინიჭებაზე
გადაწყვეტილება
ქალაქის
საკრებულომ 2017 წლის 17 აპრილს მიიღო. აღნიშნული
პროექტი
განხორციელდა
ასოციაცია
„ხიდი
საქართველოსთან“ ინიციატივითა და ქუთაისისა და
კრაკოვის
მუნიციპალიტეტების
აქტიური
ჩართულობით.

ახალგაზრდა ქართველი
მეცნიერები ესტონეთში

28
სექტემბერს,
ქ.
ტალინში
გამართული
ევროკავშირის
ახალგაზრდა
მეცნიერების
შეჯიბრში მონაწილე ქართველ ახალგაზრდებს
ესტონეთში საქართველოს საელჩომ უმასპინძლა.
ქართული
ჯგუფის
წარმომადგენლებს
საქართველოს ელჩი ესტონეთის რესპუბლიკაში,
თეა ახვლედიანი შეხვდა. ელჩმა სტუმრებს
მიაწოდა ინფორმაცია საქართველო-ესტონეთის
ორმხრივი ურთიერთობების პრიორიტეტული
მიმართულებების, მათ შორის მეცნიერების,
ინოვაციებისა და სტარტაპების განვითარების
კუთხით არსებული გამოცდილების შესახებ.
22-26
სექტემბერს
ტალინში
გამართულ
ევროკავშირის ახალგაზრდა მეცნიერთა 29-ე

შეჯიბრში EUCYS 2017, თბილისის, ქუთაისისა და თელავის საშუალო სკოლებიდან 7-მა მოსწავლემ მიიღო
მონაწილეობა.
შეჯიბრში, რომელშიც 39 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა, ქართველმა
ახალგაზრდებმა ინოვაციური პროექტები ფიზიკის, ბიოლოგიისა და ინჟინერიის დარგში წარმოადგინეს.

კვიპროსის რესპუბლიკაში ქართული კულტურის ფესტივალი
გაიმართა
13-15 სექტემბერს, კვიპროსის რესპუბლიკაში
ქართული კულტურის რიგით მეორე ფესტივალი
ჩატარდა.
ფესტივალის ფარგლებში ქალაქებში ლიმასოლი,
პაფოსი და ნიქოზია გაიმართა ქართული
ნაციონალური
ბალეტის
„სუხიშვილების“
ახალგაზრდა თაობის მოცეკვავეების და ამირან
შალიკაშვილის
სახელობის
საქართველოს
სახელმწიფო პანტომიმის თეატრის წარმოდგენები.
აღნიშნულ
ღონისძიებასთან
დაკავშირებით,
კვიპროსის
რესპუბლიკაში
საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა რევაზ
ლომინაძემ
და კვიპროსის რესპუბლიკის
განათლებისა და კულტურის მინისტრმა, კოსტას
კადისმა
ერთობლივი
პრეს-კონფერენცია
გამართეს.

„ძალიან ამაყი ვარ, წარმოგიდგინოთ ქართული
კულტურის ფესტივალი კვიპროსში. ეს არის
ეფექტური გზა იმისთვის, რომ გაგაცნოთ
ქართული ფილოსოფია, ფესვები, ნამდვილი
კულტურა და ტრადიცია“ -აღნიშნა რევაზ
ლომინაძემ.

