
სექტემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

მინსკში „თბილისობა 2018“ ჩატარდა

1 სექტემბერს, ქ. მინსკში, ცენტრალურ
მოედანზე, ბელარუსის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩოს, ქართული
დიასპორული ორგანიზაციის -
კულტურულ-საგანმანათლებლო
საზოგადოება „მამულის“, ბელარუსში
კომპანია - „IDS Borjomi”-ის
წარმომადგენლობის, თბილისის მერიისა
და მინსკის აღმასრულებელი
კომიტეტის ორგანიზებით ფესტივალი -
„თბილისობა 2018“ გაიმართა.
„თბილისობა“ პირველად 2015 წელს
საზოგადოების - „მამული’’
ინიციატივით გაიმართა. წელს
ფესტივალი მეოთხედ ჩატარდა და
ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება იყო.
„თბილისობა 2018“ გაიხსნა ქ. თბილისის

მერის, კახა კალაძის, ქ. მინსკის აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის, ანდრეი შორეცის,
ბელარუსში საქართველოს ელჩის, ვალერი კვარაცხელიას, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორის, რატი ბრეგაძისა და ფესტივალის
გენერალური სპონსორის - კომპანია „ბორჯომის“ წარმომადგენლის მისასალმებელი სიტყვებით.

ფესტივალის ფარგლებში, ქალაქის ისტორიული

ცენტრში სხვადასხვა სახის აქტივობა გაიმართა:

ქართული ფილმების ჩვენება, ქართული
მუსიკის კონცერტი, ქართული ღვინისა და

ქართული სამზარეულოს კუთხეები,

საქართველოს ეროვნული ტურიზმის

ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი
ტურისტული კომპანიების მონაწილეობით

მოეწყო საქართველოს ტურისტული

პოტენციალის წარმომჩენი გამოფენები; მოეწყო
სპეციალური კუთხეები, სადაც სტუმრებს

შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქართულ

კულტურასა და ტრადიციებს, ესწავლათ

ქართული ანბანი და ცეკვის ელემენტები.

გაიმართა კონცერტი, რომელშიც ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობდა
თბილისის ბიგ ბენდი, ანსამბლი „ერისიონი“, ნინო ქათამაძე და ჯგუფი “Insight”.

გახსნის ცერემონიას, ადგილობრივ
მოსახლეობასთან ერთად, ესწრებოდნენ მოწვეული
სტუმრები საქართველოს კულტურისა და სპორტის
მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ გიორგაძე,
თბილისის მერიიდან და საკრებულოდან,
ბელარუსის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო
ხელისუფლების, მედიის, ბიზნეს-სექტორისა და
დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები.
წელს, „თბილისობის“ ფესტივალს 80 000-მდე
სტუმარი დაესწრო.

ღონისძიების ოფიციალურ გახსნაზე საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა, ვალერი
კვარაცხელიამ და საგარეო საქმეთა სამინისტროს
დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
დირექტორმა, რატი ბრეგაძემ დიასპორის სამ
წარმომადგენელს: საზოგადოებრივი ორგანიზაციის -
„მამული“ პირველ თავმჯდომარეს, ქართლოს
ქავთარაძეს, ქართული ენის თვითმასწავლებლის
ავტორს, მზია აკობიას და ქ. მინსკში არსებული
ქართული საკვირაო სკოლის პედაგოგს, ლელა
ქანთარიას სპეციალურად დამზადებული სიგელები
და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს ქართული

კულტურის პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის.



სექტემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

8 სექტემბერს, ქ. მიუნხენში, ინტერ-კულტურული

საფეხბურთო ტურნირი გაიმართა, რომელშიც

მონაწილეობა მიიღეს მიუნხენში არსებულმა
სხვადასხვა ქვეყნის სათვისტომოების

საფეხბურთო გუნდებმა, მათ შორის გერმანიის

ქართული სათვისტომოს გუნდმა - F.C. GEORGIA

MÜNCHEN. ფინალში ერთმანეთს გერმანიის
ქართული სათვისტომოსა და ხორვატიის

სათვისტომოს საფეხბურთო გუნდები შეხვდნენ.

ფინალური შეხვედრა ხორვატების გამარჯვებით
დამთავრდა ქართველ თანამემამულეთა გუნდმა

კი მეორე ადგილი დაიკავა.

3 სექტემბერს, ბელარუსის რესპუბლიკაში სამუშაო
ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს დიასპორასთან ურთიეთრობის
დეპარტამენტის დირექტორმა რატი ბრეგაძემ
გაიმართა შეხვედრა ბელარუსის რესპუბლიკის
რელიგიისა და ეროვნულ უმცირესობათა საკითხის
რწმუნებულთან, ლეონიდ გულიაკოსთან.
მხარეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს გამოცდილება,
განიხილეს ბელორუსის რესპუბლიკაში მცხოვები
ქართველებისათვის საინტერესო საკითხები და
გამოთქვეს მზადყოფნა თანამშრომლობის კიდევ უფრო
გაღრმავებაზე.

გერმანიაში ინტერ-კულტურული საფეხბურთო შეჯიბრი 
გაიმართა

2 სექტემბერს, ქ. მინსკში საქართველოს
საელჩოს შენობაში საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან
ურთიეთრობის დეპარტამენტის დირექტორმა
რატი ბრეგაძემ გამართა შეხვედრა დიასპორის
წარმომადგენლებთან, რომელთა შორის იყვნენ
ქართულ კულტურულ-საგანმანათლებლო
საზოგადოების „მამული’’ წარმომადგენლები,
სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე
თანამემამულეები და მინსკში მყოფი
კლინიკური ორდინატორებს.
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
დამტკიცებული პროგრამის - „ერთიანი,

შეხვედრა ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან მინსკში

ძლიერი, მჭიდრო კავშირის მქონე დიასპორა“, სამოქმედო გეგმისა და დიასპორის წინაშე არსებული
პრობლემების გაცნობა.
დეპარტამენტის დირექტორმა მადლობა გადაუხადა თანამემამულეებს მობრძანებისთვის. მან
ისაუბრა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დიასპორის მიმართულებით განხორციელებულ
საქმიანობაზე. შეხვედრის დასასრულს, გამოითქვა მზაობა მუდმივი ურთიერთთანამშრომლობისა
და ურთიერთმხარდაჭერის.

შეხვედრა ბელარუსის რესპუბლიკის რელიგიისა და ეროვნულ 
უმცირესობათა საკითხის რწმუნებულთან
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საერთაშორისო გამოფენა ქ. ბარიში

8 სექტემბერს, ქ. თბილისში, სასტუმრო „დოლაბაურში“, ბერლინის
ქართული სახლის ხელმძღვანელის, თამარ შალამბერიძის ორგანიზებით
და ხელშეწყობით საქართველოს და ქართველ ემიგრანტ მხატვართა
შემოქმედებითი კავშირის და ამერიკულ-გერმანული ტურისტული
სააგენტოს ,,in Cruises" პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციაზე დაიდო
მეგობრობის და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
საქართველოს და ქართველ ემიგრანტ მხატვართა შემოქმედებით კავშირს,
ბერლინის ქართულ სახლსა და ბილეფელდის გერმანულ-ქართულ
საზოგადოებას (ხელმძღვანელი ჯიმშერ ბედიანაშვილი) შორის.
მემორანდუმი გულისხმობს ქართველ და გერმანელი მხატვრების
ნამუშევრების გამოფენების ორგანიზებას როგორც გერმანიაში, ისე
საქართველოში, ასევე გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას და
სამხატვრო სკოლის შექმნას მოზარდებისთვის.

8 სექტემბერს, ქ. ბარიში, ყოველწლიური საერთაშორისო გამოფენა ,,Fiera del Levante’’ გაიმართა.
გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოს კუთხე, რომელიც იტალიაში საქართველოს საელჩოს,
პულიოს რეგიონში საქართველოს საპატიო კონსულის აურელიო ჯირონდოს, ქ. ბარის ქართულ -
იტალიური ასოციაციის - ,,ფესვები“ და მეღვინეობის - „ხარება“ მხარდაჭერით მოეწყო.
გამოფენაზე მისულ სტუმრებს შესაძლებლობა ქონდათ დაეთვალიერებინათ ქართული ტრადიციული
სამოსი, რომელიც ქ. ბარიში მცხოვრებმა როზეტა კიტოვანმა შეკერა. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილი
იყო აფხაზეთი კუთხე.

15 სექტემბერს, საფრანგეთის რესპუბლიკაში, ლევილის

ქართულ მამულში, საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა

სათვისტომოს ორგანიზებით, საქართველოს 1924 წლის

ეროვნული აჯანყების 94-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი

ღონისძიება გაიმართა.
ღონისძიების ფარგლებში, ლევილის ქართველ
მამულიშვილთა სასაფლაოზე დაღუპულთა სულის
მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს, გვირგვინით
შეამკეს საფრანგეთში ქართული პოლიტიკური
ემიგრაციის წარმომადგენლის ვიქტორ ნოზაძის

1924 წლის ეროვნული აჯანყების 94-ე წლისთავი ლევილში

ქ. თბილისში ქართველ ემიგრანტ მხატვართა შემოქმედებითი 
კავშირის დაარსდა 

ურთიერთთანამშრომლობის და მეგობრობის
მემორანდუმი გაფორმდა აგრეთვე, უსინათლო მხატვართა
კავშირთან. ხელი მოეწერა ინოვაციური პროექტების
განყოფილების დაარსებას, რომელსაც უხელმძღვანელებს
მხატვარი გია გურასპაშვილი.
ტურისტული სააგენტოს ,,in Cruises" პრეზენტაციაზე ხაზი
გაესვა საქართველოს პოპულარიზაციისა და ცნობადობის
ამაღლების ხელშეწყობას გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკაში.

საფლავი, რომლის დაბადებიდან 125 წლისთავიც აღნიშნეს.
ღონისძიებას საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
საქართველოს პარლამენტის და საფრანგეთში მცხოვრები პოლიტიკური ემიგრაციის შთამომავლების
დაესწრნენ.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

14-16 სექტემბერს, ქ. ბერლინში, ჩატარდა საერთაშორისო

ჩემპიონატი კარატეში - ”German Open, 2018“, რომელშიც

50 ქვეყნის ნაკრები მონაწილეობდა, მათ შორის იყო

საქართველოს ნაკრები.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სართაშორისო ჩემპიონატზე

კარატეში გერმანიის ნაკრებს წარმოადგენდნენ ქ.

კიოლნში მცხოვრები, ჩვენი თანამემამულის, ნიკა

წურწუმიას აღსაზრდელები, რომლებმაც საპრიზო

ადგილები და მედლები მოიპოვეს.

ქართული კარატე გერმანიაში

16 სექტემბერს, ესპანეთის სამეფოში, ქ. ბარსელონაში გაიმართა უკრაინის საერთაშორისო

ფესტივალი. ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ბარსელონაში ქართული კულტურის ცენტრთან -

,,EuroGeorgia Barcelona’’ არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა - „საქართველო“. ფესტივალზე

ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა მაყურებლის წინაშე ქართული საცეკვაო ნომრები წარმოადგინა.

როგორც ყოველთვის ანსამბლმა ,,საქართველო’’ ესპანელ და უკრაინელ მაყურებლებს შორის დიდი

მოწონება დაიმსახურა.

საერთაშორისო ფესტივალი ესპანეთში

ნიკა წურწუმია ევროპისა და მსოფლიოს არაერთგზის

ჩემპიონია. იგი 2003 წლიდან გერმანიაში ცხოვრობს, ქ.

კიოლნში საკუთარი კლუბი აქვს და კარატეში გერმანელ

და ქართველ სპორტსმენებს ავარჯიშებს. მისი ვარჯიშები

განსაკუთრებულია - იგი ქართული მუსიკის თანხლებით

ქართული ცეკვის ელემენტებსაც ასწავლის თავის

მოწაფეებს.

მისი კარიერა უკრაინაში დაიწყო და იქ

მიღწეული წარმატებების შემდეგ,

გერმანიაში წასვლა და ყველაფრის

თავიდან დაწყება გადაწყვიტა. ქართველ

ემიგრანტს წარმატების მისაღწევად

რთული გზის გავლა მოუხდა, მაგრამ

შედეგი ამად ღირდა - ნიკა კარატეში

გერმანიისა და მსოფლიოს აბსოლუტური

ჩემპიონი გახდა.

ნიკა მჭიდრო კონტაქტს ინარჩუნებს

საქართველოსთან და საქართველოს

კარატეს ეროვნულ ფედერაციასთან. ცოტა

ხნის წინ, მას საქართველოდან სემინარების

ჩასატარებლად მიწვეული ჰყავდა

მრავალგზის ჩემპიონი გოგიტა არქანია და

ფედერაციის პრეზიდენტი კახა ბასილია.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

16 სექტემბერს, ქ. ათენის ომონიასა და

სინტაღმაზე მოედნებზე, საბერძნეთის

ქართულ-ბერძნული ახალგაზრდული
გაერთიანების ინიციატივით, განათლებისა

და კულტურის ცენტრის „კავკასია",

ბერძნულ-ქართულ კულტურულ

ასოციაციისა და ათენის საემიგრაციო
ცენტრის თანაორგანიზებით გაიმართა

საინფორმაციო აქციები სახელწოდებით

„აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოა“,
რომლებიც საქართველოს უახლოესი

ისტორიის ორ ტრაგიკულ მოვლენას -

სოხუმის დაცემის 25 და აგვისტოს ომის 10

წლისთავს მიეძღვნა.
საინფორმაციო აქციის ფარგლებში, წმ.

კონსტანტინესა და ელენეს ტაძარში,

ქართველმა მოძღვარმა მამა სინესიოსმა
(თეიმურაზ კალანდაძე) გადაიხადა

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში

დაღუპული მეომრებისა და მშვიდობიანი
მოსახლეობის სულთა მოსახსენებელი

პანაშვიდი.

ქართველმა ახალგაზრდებმა ბერძენ და

უცხოელ მოქალაქეებს, საგანგებოდ
დაბეჭდილი საინფორმაციო ბუკლეტებისა

და სხვა საინფორმაციო მასალის

სოხუმის დაცემის 25 და აგვისტოს ომის 10 წლისთავი ათენში

ბრიტანულ-ქართულმა საზოგადოებამ
განახორციელა საქველმოქმედო ფეხით სვლა
შოტლანდიაში. საზოგადოების ხელმძღვანელმა,
თამარ ლორთქიფანიძემ კიდევ ერთ სასიკეთო
საქმეს ჩაუყარა საფუძველი - საქართველოში
ბავშვთა ჰოსპისის დახმარების მიზნით მან თავის
თანამოაზრეებთან ერთად ფეხით გადაკვეთა
შოტლანდია და 5 დღეში 107 კილომეტრი გაიარა,
რათა საქველმოქმედო მსვლელობით მიეზიდა
ყურადღება და შემოწირულობებით
საქართველოში, ბავშვთა ჰოსპისისთვის თანხა
შეეგროვებინა. აქციის ფარგლებში შეიქმნა
სპეციალური გვერდი, რომლის მეშვეობითაც ყველა
მსურველს შეეძლო წვლილის შეტანა თბილისის
პირველი ჰოსპისისა და საქართველოს მასშტაბით
სხვა გაჭირვებული ბავშვების დასახმარებლად
შექმნილ ანგარიშზე.
საქველმოქმედო მარათონმა სტარტი 17 სექტემბერს

აიღო და 22 სექტემბერს დასრულდა.
აქციას ბევრი მსურველი ჰყავდა, ბევრმა ვერ შეძლო

ბრიტანულ-ქართული საზოგადოების საქველმოქმედო აქცია 
საქართველოში ბავშვთა ჰოსპისის დასახმარებლად

დახმარებით მიაწოდეს ინფორმაცია ტრაგიკული

მოვლენების შესახებ. ღონისძიებას ესწრებოდნენ

საქართველოს სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩი
საბერძნეთისა და სერბეთის რესპუბლიკებში, იოსებ

ნანობაშვილი, საქართველოს კონსული საბერძნეთში,

გალაკტიონ პაიჭაძე და პოლიციის ატაშე, ივანე

მიტიტანიდისი. საქართველოს ელჩმა სიტყვით
მიმართა შეკრებილ საზოგადოებას და მადლობა

გადაუხადა ღონისძიების ორგანიზატორებს.

მოგვიანებით მოეწყო მშვიდობიანი მსვლელობა
ომონიიდან ქ. ათენის უმთავრეს და ხალხმრავალ

მოედნამდე - სინტაღმამდე.

შეერთებოდა ფეხით მსვლელობას, თუმცა ამ
კეთილშობილურ საქმეში საზოგადოების ვებ-
გვერდზე მითითებული ბმულის საშულებით
შემოწირულობა გადარიცხა.
ბრიტანულ-ქართული საზოგადოება დღიდან
დაარსებისა აქტიურად ეწევა საქველმოქმედო
საქმიანობას საქართველოში, ახორციელებს
ფართომასშტაბიან პროექტებს საქართველოსთან
დაკავშირებულ თემატიკებზე ხელოვნების,
კულტურის, მუსიკის, კინოს და სხვა სფეროში.

აქციებზე საბერძნეთში მცხოვრებმა თანამემამულემ -

ლიკა მაჩიტიძემ შეასრულა საქართველოს ჰიმნი.

აგრეთვე, გაჟღერდა რამდენიმე ქართული
პატრიოტული სიმღერა მომღერალ გიორგი გაბოძის

შესრულებით.

საინფორმაციო აქციას მხარს უჭერდა ქ. ათენის მერია,

საქართველოს საელჩო სერბეთისა და საბერძნეთის
რესპუბლიკებში, ქ. ათენის მუნიციპალიტეტი,

ქართველ ემიგრანტთა დახმარების ჯგუფი, ემიგრანტ

ქართველ ქალთა კავშირი, არასამთავრობო
ორგანიზაცია „ივერიონი" და ქართველ ემიგრანტთა

მსოფლიო ლიგა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

19 სექტემბერს, თბილისში გაიმართა კოსმოსური
ტექნოლოგიების მესამე საერთაშორისო
კონფერენცია თემაზე – „კოსმოსური მსუბუქი
კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები“,
რომელიც GmbH LSS-ის აღმასრულებელი
დირექტორისა და მთავარი დიზაინერის,
გერმანიის ქართული სათვისტომოს
თავმჯდომარის, ლერი დათაშვილის (ქ.
მიუნხენი) ორგანიზებით ჩატარდა.
კონფერენციას ექვსი ქვეყნის კოსმოსური
სააგენტო, მსოფლიოს წამყვანი 75 ფიზიკოსი და
უმაღლესი კლასის კოსმოსური ტექნოლოგიების
ექსპერტი ესწრებოდა მსოფლიოს წამყვანი
ქვეყნების კოსმოსური სააგენტოებიდან,
როგორებიცაა: აშშ/NASA, ევროპა/ESA,
გერმანია/DLR, საფრანგეთი/CNES, იაპონია/JAXA და
სხვა. კონფერენციაში, აგრეთვე, მონაწილეობდნენ
წარმომადგენლები კოსმოსურ ტექნოლოგიებზე
მომუშავე კომპანიებიდან, მათ შორის: Airbus

გერმანიის ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარის მიერ 
ორგანიზებული კონფერენცია თბილისში

Dfence and Space (Airbus DS)-ის წარმომადგენლები
საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის,
ესპანეთისა და ნიდერლანდების ოფისებიდან.
კონფერენცია ოთხ წელიწადში ერთხელ
მონაცვლეობით ტარდება ნიდერლანდებში,
„ევროპის კოსმოსურ სააგენტოში“ და
საქართველოში.
„ესაა საქართველოსათვის უნიკალური
შესაძლებლობა, წარმოაჩინოს თავისი
შესაძლებლობები. მსგავსი კონფერენციები
მსოფლიოს მასშტაბით იშვიათად ტარდება. ის,
რაც დღეს ხდება, მომდინარეობს ჩვენი
ტრადიციებიდან - ვაღვივებთ ექსპერტების
ინტერესს, საბედნიეროდ, საქართველოს დიდი
ბაზა აქვს. გვიახლოვდება მეოცე წლისთავი იმ
დღიდან, როცა რუსული სადგურიდან
„მირი“, ბატონი ელგუჯა მეძმარიაშვილის
პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი
გავიდა კოსმოსში. მსგავსი ტიპის ობიექტი
კოსმოსში მას შემდეგ არ გასულა, ეს არის
ერთადერთი. დარბაზი სავსეა ახალგაზრდებით,
ეს არის იმპულსი საქართველოში
ახალგაზრდებისათვის, რომ მათ შეხედონ რა
გზით შეიძლება სვლა, შესაძლებელია მათი
ევროპის კოსმოსურ კვლევებში ჩართვა, რაც
გამოიხატება მათ მონაწილეობაში კოსმოსური
თანამგზავრების პროექტებში“ - განაცხადა
ლერი დათაშვილმა.

თესალონიკის ქართული ცეკვის ანსამბლის „მამული“ 
გასტროლები კუნძულ კრეტაზე

20-23 სექტემბერს, კუნძულ კრეტაზე ჩატარდა

ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალი „Dancing in

the sea of Merabello,“ რომელშიც საბერძნეთის,

სერბეთის, რუმინეთის, უკრაინის,

ბულგარეთისა და მოლდოვის ცეკვის

ანსამბლებთან ერთად, მონაწილეობდნენ

თესალონიკის ქართული ცეკვის ანსამბლი

„მამული“ და ანსამბლი „ოქროს ფარი“

საქართველოდან.

ღონისძიების ორგანიზატორი იყო კულტურის

სფეროში მოღვაწე არღირიოს ტრიანდაფილუ

და ადგილობრივი ქალაქების მერიები.

ფესტივალის ფარგლებში, ანსამბლმა „მამული“

მონაწილეობა მიიღო 4 კონცერტში, რომლებიც

გაიმართა ქ. სისსში, ქ. ელუნდაში, ქ. აგიო

ნიკოლაუსა და ქ. ნეაპოლში.

25-26 სექტემბერს, თესალონიკის ქართული

ანსამბლი, კულტურული საზოგადოება

„ტაორის“ სპეციალური მიწვევით, იმყოფებოდა

აქსუს რეგიონში, სადაც ადგილობრივ

ანსამბლებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღო

კონცერტში სახელწოდებით „კავკასიისა და

ფსილორიტის შეხვედრა.“

კონცერტებმა ანშლაგით ჩაიარა, დიდი

გამოხმაურება მოჰყვა და ფართოდ გაშუქდა

ბერძნულ მედიაში. ანსამბლმა „მამული“ კი,

შთამბეჭდავი გამოსვლის კვალდაკვალ,

ფესტივალის ორგანიზატორებისაგან,

ადგილზევე მიიღო მოწვევა მომავალი წლის

კონცერტებზე.



სექტემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

23 სექტემბერს, ქ. თესალონიკში, ასოციაციის „ემიგრანტი

დედა“ და მისი ხელმძღვანელის, ზოია სულხანიშვილის

ორგანიზებით, თეატრ „კოლოსიონში“ გაიმართა გერმანიის

ფედერაციულ რესპუბლიკაში მოღვაწე ქართველი

მევიოლინეს, ბელა ბერკემერ–მახარაძისა და მისი მეუღლის,

კომპოზიტორისა და პიანისტის, უვე ბერკემერის კონცერტი

სახელწოდებით „ვირტუოზი სული“. შესრულდა ანტონიო

ვივალდის, იოჰანეს ბრამსის, ტომაზო ალბინონის, ენდიუ

ლოიდ ვებერის, ჯონ უილიამსის, ვიტორიო მონტის, უვე

ბერკემერისა და ვაჟა აზარაშვილის კომპოზიციები.

კონცერტმა, რომელსაც ესწრებოდნენ ქ. თესალონიკში

საქართველოს გენერალური საკონსულოს თანამშრომლები, ქ.

თესალონიკში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის

წარმომადგენლები და ქართული დიასპორის წევრები,

დამსწრეთა დიდი მოწონება დაიმსახურა.

კონცერტის დასრულების შემდეგ, სტუმრებმა გადაინაცვლეს

კაფე–რესტორანში „დაისი,“ სადაც გაიმართა ამერიკის

შეერთებულ შტატებში მოღვაწე, მწერლისა და პოეტის, მაკა

კვერენჩხილაძე–კარტაიზერის შემოქმედების პრეზენტაცია.

ბელა ბერკემერ-მახარაძის კონცერტი და მაკა კვერენჩხილაძე-
კარტაიზერის შემოქმედების პრეზენტაცია თესალონიკში

მკითხველებს მიეცათ შესაძლებლობა, ადგილზე

შეეძინათ ავტორის წიგნები ქართულ და ინგლისურ

ენებზე – „ლეპტოპიადა“ და „A Soul Devided,“ აგრეთვე,

ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი ქართული ზღაპრები.

წიგნების გაყიდვიდან შემოსული თანხა მთლიანად

გადაირიცხა „ემიგრანტი დედა“-ს ფონდში.

ასოციაციამ „ემიგრანტი დედა“ ბელა ბერკემერ–

მახარაძესა და მაკა კვერენჩხილაძე–კარტაიზერს

გადასცა საპატიო სიგელები.

„ხელოვნების I საერთაშორისო ფესტივალი“ ათენში
23 სექტემბერს, ქ. ათენში, „ანტ. ტრიცის“ სახ. დასვენების პარკში გაიმართა ქ. ათენის ერთ-ერთი

მუნიციპალიტეტის - ილიონის მერიის მიერ ორგანიზებული „ხელოვნების I საერთაშორისო

ფესტივალი“, რომელშიც მონაწილეობდა 9 ქვეყნის: ეგვიპტის, საქართველოს, საბერძნეთის,

ინდონეზიის, კენიის, რუმინეთის, პარაგვაის, კოლუმბიის და პერუს თვითმოქმედი კოლექტივი.

ფესტივალზე, თავიანთი შემოქმედებით ღირსეულად წარსდგა და საყოველთაო აღიარება მოიპოვა ქ.

ათენის განათლებისა და კულტურის ცენტრ ,,კავკასიათან’’ არსებულმა ქართული ხალხური ცეკვების

ანსამბლმა „კავკასია“.



სექტემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

24 სექტემბერს, ქ. ბარსელონაში, წმიდა ნინოს სახელობის სამრევლოსთან არსებულმა, წმიდა გიორგის

სახელობის ქართულმა მართმადიდებლურმა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო ბარსელონას მთავარ

დღესასწაულში „LA MERCE 2018".

მაყურებლის წინაშე წარსდგა ასოციაციასთან არსებულ ქართული ხალხური სიმღერის გუნდი და

ქორეოგრაფიული ანსამბლი, რომლებმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა.

ფესტივალი „LA MERCE 2018“ ქ. ბარსელონაში

24 სექტემბერს, ქ. კიევში, ევროსაბჭოს
საპარლამენტო ასამბლეის და უკრაინის
სახელმწიფო რადის ორგანიზებით, ჩატარდა
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დიასპორის
პოლიტიკის საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფის
სხდომა.
სხდომას უკრაინის რადა მასპინძლობდა და
მისასალმებელი სიტყვით რადის თავმჯდომარის
მოადგილემ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეის ვიცე პრეზიდენტმა, უკრაინელმა
ვლადიმე არიევმა, ევროსაბჭოს დიასპორის
სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა ანდრეა რიგონიმ
მიმართეს. მოხსენებით სხდომაზე საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი
ვარლამ ბაძაღუა გამოვიდა, რომელმაც საგარეო
საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული
პროგრამა - „ერთიანი, ძლიერი და სამშობლოსთან
მჭიდრო კავშირის მქონე დიასპორა“ და სამოქმედო
პროგრამები გააცნო. ქართულმა მხარემ უკრაინელ
და მოლდაველ კოლეგებთან ერთად იმსჯელეს
საკითხი ევროინტეგრაციის პროცესში დიასპორის
ჩართულობის თაობაზე.

ევროსაბჭოს დიასპორის ქვეკომიტეტის სხდომა კიევში
სხდომის დასასრულს უკრაინის საგარეო საქმეთა
მინისტრის მოადგილემ ვასილი ბოდნარმა
საქართველოს, მოლდოვისა და თურქეთის
წარმომადგენლებთან ერთად უპასუხა დამსწრე
აუდიტორიის შეკითხვებს.
სხდომას, აგრეთვე, აფრიკისა და ახლო
აღმოსავლეთის საპარლამენტო დელეგაციებიც
ესწრებოდნენ. გადაწყდა საპარლამენტო ასამბლეის
ეგიდით მომზადდეს ევროსაბჭოსადმი მიმართვა,
სადაც დიასპორული პროექტების მხარდაჭერა
იქნება მოთხოვნილი.

„მეფე ერეკლე ბრიტანულ და ირლანდიურ პრესაში“

25 სექტემბერს, ირლანდიაში, საქართველოს პირველი

დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის

იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებების

ფარგლებში, საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით,

დუბლინის მერის ოფიციალურ რეზიდენციაში,

პროფესორ გიორგი კალანდიას წიგნის „მეფე ერეკლე

ბრიტანულ და ირლანდიურ პრესაში“ პრეზენტაცია

გაიმართა.

ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს მისასალმებელი

სიტყვით მიმართა ირლანდიაში საქართველოს

დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა,

რომელმაც ხაზი გაუსვა ქართველი და ირლანდიელი

ხალხის მრავალწლიან მეგობრობას.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ირლანდიის

პარლამენტის საქართველოსთან მეგობრობის

ჯგუფის, დიპლომატიური კორპუსის და

ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

25 სექტემბერს, ქ. თბილისში, მოსწავლე-

ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში

ასტრონომიის განახლებული კლასი გაიხსნა.

ეროვნული სასახლის პლანეტარიუმს 2

ტელესკოპის სრული კომპლექტი საზეიმოდ

გადაეცა. პროექტი ჰოლანდიაში მცხოვრები

ჩვენი თანამემამულის, ქალბატონი დალი

უბილავა დე გრააფის ინიციატივითა და

ხელშეწყობით და ქ. თბილისის მერიის

მხარდაჭერით განხორციელდა.

აღნიშნულ ტელესკოპებზე განთავსებულია ესას

(ESA) და ნასას (NASA) ასტრონავტების, კოსმოსის

გმირების ავტოგრაფები. ტელესკოპების

საშუალებით, მსურველებს მთვარეზე, მზის

სისტემის პლანეტებსა და სხვადასხვა ციურ

სხეულებზე დაკვირვების საშუალება მიეცემათ.

პრეზენტაციაზე შეკრებილ საზოგადოებას

მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს აფხაზეთის

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა

ვახტანგ ყოლბაიამ და აბასთუმნის

ობსერვატორიის დირექტორმა მაია თოდუამ.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის

დირექტორმა, თიკა რუხაძემ დედაქალაქის მერს

ჰოლანდიაში მცხოვრები დალი უბილავა დე გრააფის 
ხელშეწყობით ნასა-ს და ესა-ს ასტრონავტების მიერ 

ხელმოწერილი ტელესკოპები საქართველოშია

კახა კალაძეს, მერის მოადგილეს სოფიო

ხუნწარიას და საკრებულოს თავმჯდომარის

მოადგილეს მარიკა დარჩიას პროექტის

განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის

მადლობა გადაუხადა. მან საქველმოქმედო ფონდ

„ევროარტის“ დირექტორის, დალი უბილავა-დე

გრააფის განსაკუთრებულ დამსახურებაზეც

ისაუბრა, რომელიც აღნიშნული პროექტის იდეის

ავტორია.

აღსანიშნავია, რომ დალი უბილავა-დე გრააფი

ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ჰოლანდიის

წარმომადგენლობის ვიზიტორთა ცენტრის

თანამშრომელია. მან მრავალ სასიკეთო საქმეს

ჩაუყარა საფუძველი: 10 წლის მანძილზე ფონდმა

არაერთი საერთაშორისო პროექტი განახორციელა

ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით

და ჰოლანდიელებს ქართული ფოლკლორი,

მხატვრობა და კინო-კლასიკა გააცნო. კიდევ ერთი

მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო შოთა რუსთაველის

კედლის გახსნა ლეიდენის უნივერსიტეტის

ბიბლიოთეკის მიმდებარე ბაღში.

საზეიმო  მიღება  ჯაკარტაში

26 სექტემბერს, ქ. ჯაკარტაში, გაიმართა საქართველოს

პირველი რესპუბლიკის დაარსების 100 წლისთავისადმი და

ინდონეზია-საქართველოს შორის დიპლომატიური

ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავისადმი

მიძღვნილი საზეიმო მიღება.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ინდონეზიის ხელისუფლების,

ჯაკარტაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის,

კულტურის, ბიზნეს წრეების, მედიის და ქართული

დიასპორის წარმომადგენლები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

26 სექტემბერს, დანიაში, საქართველოს საელჩოში,

რუსეთ-საქართველოს ომის 10 წლისთავთან

დაკავშირებით, ფოტო-გამოფენა, სახელწოდებით

"რუსული ოკუპაციის 10 წელი" გაიმართა.

ექსპოზიციაზე წარმოდგენილ იქნა რუსული

აგრესიის და ოკუპაციის ამსახველი ნამუშევრები.

ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას

მისასალმებელი სიტყვით მიმართა დანიის

სამეფოში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა გიგი გიგიაძემ. ელჩმა,

სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე

არსებულ მდგომარეობაზე და ადამიანის

უფლებების კუთხით შექმნილ მძიმე ვითარებაზე.

გიგი გიგიაძემ დამსწრე საზოგადოებას მიაწოდა

ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ახალი

სამშვიდობო ინიციატივის შესახებ - „ნაბიჯი

უკეთესი მომავლისაკენ“, რომელიც მიმართულია

რეგიონში სტაბილურობის გამყარებისა და

საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების იმ

ფოტო-გამოფენა - "რუსული ოკუპაციის 10 წელი" დანიაში

პოზიტიური ინიციატივებში და სიკეთეებში

ჩართვისკენ, რომელსაც საქართველო მიიღებს

ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.

გამოფენას ესწრებოდნენ კოპენჰაგენში

აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის

ხელმძღვანელები, დანიისა და შვედეთის

აკადემიური წრეების და ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები.

„სიჩუმის რეზოლუცია - აფხაზეთი“

27 სექტემბერს, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში

გაიხსნა ცნობილი ფრანგი ფოტოგრაფის ორელიენ

ვილეტის ფოტოგამოფენა - „სიჩუმის რეზოლუცია -
აფხაზეთი“, რომელიც აფხაზეთის მიტოვებულ

ისტორიულ ადგილებს მიეძღვნა. ღონისძიების

ორგანიზატორი გახლდათ ფონდების “ევრო არტი“

და „არტ ექო“ დამფუძნებელი, ჰოლანდიაში
მოღვაწე თანამემამულე, დალი უბილავა-დე

გრააფი. ღონისძიების პარტნიორები იყვნენ ქ.

თბილისის მერია, აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობა, საქართველოში

საფრანგეთის საელჩო, საქართველოს ეროვნული

მუზეუმი, სადაზღვევო კომპანია „ალდაგი“ და სხვა

ქართველი და უცხოელი პარტნიორები.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოში

საფრანგეთის რესპუბლიკის ელჩი, პასკალ მენიე,

საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები,
საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნების

დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები,

ქართველი და უცხოელი გულშემატკივრები,

აფხაზეთიდან დევნილები.

დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიესალმნენ

ეროვნული მუზეუმის დირექტორი, დავით

ლორთქიფანიძე, ღონისძიების ორგანიზატორი,
ქალბატონი დალი უბილავა-დე გრააფი,

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის

მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შემსრულებელი, ვახტანგ ყოლბაია, შერიგებისა
და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი,
საქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის
ელჩი, პასკალ მენიე და თავად გამოფენის
ავტორი, ორელიენ ვილეტი.
ღონისძიების გახსნის ცერემონიაში
მონაწილეობდნენ აფხაზეთის სახელმწიფო
თეატრი "თეთრი ტალღა", აფხაზეთის
სახელმწიფო კაპელა, ახალგაზრდა ნიჭიერი
ხელოვანი, სოპრანო ნათია რაზმაძე.
ფოტოებიდან წამოსული ემოციური მუხტი,
კიდევ უფრო გაამძაფრა სოხუმის მოზარდ
მაყურებელთა თეატრის პერფომანსმა და
აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელას
არაჩვეულებრივმა შესრულებამ.

28 სექტემბერს, ქ. თბილისში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, შვეიცარიის კონფედერაციაში

საქართველოს საელჩოსა და საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს ძალისხმევით, ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ქართველი საზოგადო
მოღვაწეებისა და პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრების აკაკი და კიტა

ჩხენკელების საუკუნოვანი არქივი საზეიმოდ გადაეცა.

საზეიმო ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა საქართველოს საგარეო

საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ზვიად გონაძემ. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, არქივში
დაცული მასალა ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყაროა საქართველოს პირველი დემოკრატიული

რესპუბლიკის ისტორიის შესწავლისთვის. არქივის მემკვიდრეებს, საქართველოში შვეიცარიის

კონფედერაციის საელჩოს, შვეიცარიაში საქართველოსთან მეგობრობის გაერთიანების
პრეზიდენტს თომას ჰოიზერმანს და ქალბატონ და ბატონ კრაიერებს, რომლებმაც

უზრუნველყვეს არქივის დიგიტალიზაცია და ორიგინალთან ერთად, თსუ-ს ბიბლიოთეკას

ციფრული ვერსია გადასცეს.

აღსანიშნავია, რომ უნიკალური არქივი, რომელშიც დაცულია ათასობით დოკუმენტი, პირადი
წერილი, დიპლომატიური მიმოწერა და ქართველ მოღვაწეთა ბიოგრაფიული ცნობები, აკაკი

ჩხენკელმა, უმცროს ძმას - კიტას უანდერძა, რომელიც ციურიხის უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა.

კიტა ჩხენკელმა კი, თავის მხრივ, აღნიშნული მემკვიდრეობა ციურიხის უნივერსიტეტის
თანამშრომელს ლეა ფლურის დაუტოვა. ფლურის გარდაცვალების შემდეგ არქივი

გამომცემლობასთან ერთად მარიანა და ტომას კრაერების, ტომას ჰოიზერმანისა და მიხეილ

სვიმონიშვილის მფლობელობაში გადავიდა.

ჩხენკელების არქივი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში
ჩავიდა და მიტოვებული ციხეების,
სანატორიუმების, სახლებისა და ბაღების
ფოტოებით გადმოსცა ამ ადგილების
ნოსტალგია და სიმარტოვე. ფრანგმა
ფოტოგრაფმა აფხაზეთის სერია თავისი
პროექტისთვის ”ადგილის სული” 2016 წელს
გადაიღო. მან ბოლო 6 წელიწადში
საქართველოში 10-ჯერ იმოგზაურა.

მიტოვებული ადგილების გადაღება, რაც
თანამედროვე ფოტოგრაფიის სახელოვნებო
გამოხატვის ერთ-ერთ მიმართულებას
წარმოადგენს, ფოტოგრაფ ორელიენ ვილეტის
რჩეული სტილია. აღნიშნული გამოფენისთვის,
მიტოვებული ისტორიული ძეგლების
გადასაღებად, ხელოვანი აფხაზეთში,
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

29 სექტემბერს, ქ. ლოდში, წმინდა

გიორგის სახელობის ტაძარში და

„საქართველოს სახლში“

საქართველოს საელჩომ,

საქართველოს საპატრიარქომ,

დიასპორულმა ორგანიზაციამ

„მამული“-მა და „ისრაელში
ქართული ხელოვნების ცენტრმა“

აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომში

დაღუპულ გმირთა
მოსახსენებელი პანაშვიდი

გადაიხადა.

პანაშვიდის შემდეგ, ქართული

ხელოვნების ცენტრმა „ქართულ
სახლში“ დაღუპული გმირების

ხსოვნის საღამო გამართა.

საღამოზე სიტყვით გამოვიდნენ

ისრაელში აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაკარგული 
გმირები გაიხსენეს

29 სექტემბერს, ქ. თესალონიკში,

საქართველოს გენერალური საკონსულოს

ეგიდითა და თესალონიკის „ქართველ
ემიგრანტთა საერთაშორისო

გაერთიანების“ ორგანიზებით,

კულტურულ ცენტრში „ვაფოპულიო,“

გაიმართა ქართველი პოეტის, რუსუდან
გოგბერაშვილის ლექსების კრებულის -

„სექტემბრის წვიმები“ პრეზენტაცია.

აღსანიშნავია, რომ პოეტი ემიგრაციაში
გატარებული ოცი წლის შემდეგ

დაბრუნდა სამშობლოში და

თესალონიკის სპეციალურად ამ

დღისთვის ეწვია. საღამოს ესწრებოდნენ
ქ. თესალონიკში საქართველოს

გენერალური საკონსულოს

თანამშრომლები და თესალონიკის
ქართული დიასპორის წევრები.

პრეზენტაცია წარმოდგენილი იყო

თეატრალიზებული პერფორმანსის

სახით და მასში მონაწილეობდნენ

თესალონიკის ქართული თეატრალური

დასის მსახიობები. ღონისძიება,

რომელიც დაგეგმილზე ერთი საათით
მეტხანს გაგრძელდა, მუსიკალურად

გააფორმა თესალონიკის ხელოვნების

სკოლის პედაგოგმა, პიანისტმა ირინა
გეგელაშვილმა.

„სექტემბრის წვიმები“-ს პრეზენტაცია თესალონიკში

ისრაელში საქართველოს საელჩოს დესპანი ბექა ჩხეიძე, დიასპორული ორგანიზაციის „მამულის“

ხელმძღვანელი ირაკლი კილაძე და ისრაელში ქართული ხელოვნების ცენტრის ხელმღვანელი მარინა

გელაშვილი. სამივეს სიტყვა, ჩვენი ქვეყნის მთლიანობის დარღვევის, საქართველოს განუყოფელი
ნაწილის, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაკარგვის დიდი ტკივილითა და სევდით იყო გაჯერებული,

რასაც კიდევ უფრო ამძაფრებდა და ასევდიანებდა ომის მონაწილე, ოთხი თანამემამულეს მოგონებები

დაღუპულ, თუ გადარჩენილ მეგობრებზე. დაღუპულ გმირთა მოსახსენიებელ პანაშვიდს და ხსოვნის

საღამოს ისრაელში მცხოვრები ქართული დიასპორისა და ქართველ ებრაელთა თემის წარმომადგენლები
ესწრებოდნენ.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

29 სექტემბერს, ქ. ნიუ-იორკში, ქართული

კულტურის ცენტრში „ქართული ბრენდის დღე

ნიუ-იორკი 2018“ ჩატარდა.
„ქართული ბრენდის დღე“ საქართველოში

პრესტიჟული პროექტია, რომელიც ასახავს ქვეყნის

მიმდინარე ეკონომიკურ და კულტურულ

ცხოვრებას.
პროექტის საშუალებით 15 წლის მანძილზე

დაჯილდოებულია 600-ზე მეტი ქართული ბრენდი.

ღონისძიებაზე დაჯილდოვდნენ წარმატებული
ქართველები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ

შტატებში წლებია სხვადასხვა სფეროში

მოღვაწეობენ.

ქართული ბრენდის დღე ნიუ-იორკში

29 სექტემბერს, ქ. სტრასბურგში, ევროპის საბჭოსთან

საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლობაში

გაიმართა ღონისძიება სახელწოდებით „გვახსოვდეს
აფხაზეთი - რუსეთის უკანონო ოკუპაცია და 25 წელი

1992-1993 წლების ომის შემდეგ“.

ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას

მისასალმებელი სიტყვით ევროპის საბჭოსთან
საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ირაკლი

გივიაშვილმა მიმართა. მან ყურადღება გაამახვილა

საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკაზე, რომელიც
მიმართულია ომით დაშორებული საზოგადოებების

ფოტო-გამოფენა - „გვახსოვდეს აფხაზეთი“ 

ღონისძიებას, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა

საექსპოზიციო, ფოტო და ბეჭდური

დოკუმენტალური მასალის გამოფენა და აგრეთვე,
რამდენიმე თემატური წიგნის პრეზენტაცია,

ესწრებოდნენ აფხაზეთის ავტონომიური

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის

მოადგილე, ისტორიკოსი, პროფესორი ჯემალ
გამახარია, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ზურაბ

ჯგუბურია და აფხაზეთის ავტონომიური

რესპუბლიკის კულტურისა და განათლების
მინისტრი მანანა ქვაჩახია, ასევე ქართული

დიასპორის და დიპლომატიური კორპუსის

წარმომადგენლები.

„ქართული ბრენდის დღის” ღონისძიებების

ფარგლებში, 30 სექტემბერს გაიმართა ცნობილი

პოეტისა და რობაისტის ელგუჯა მარღიას
რობაიების მიხედვით მოზარდ მაყურებელთა

თეატრში დადგმული სპექტაკლის ,,ომარ ხაიამ,

შეიწყალე ჩემი რობაი“ ჩვენება.

ღონისძიება "ქართული ბრენდის დღე"
საქართველოს გენერალურ საკონსულოში

ოფიციალური მიღებით დასრულდა, სადაც

საქართველოს გენერალურმა კონსულმა, დიანა
ჟღენტმა სტუმრებს აშშ-ში არსებული უძველესი

ქართული ბრენდები გააცნო.

შერიგებისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ. ირაკლი გივიაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ

ქართული დიპლომატიური სამსახურის ძალისხმევითა და ევროპელი პარტნიორების დახმარებით,

ევროპის საბჭოს დღის წესრიგში აქტიურად დგას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა
უხეში დარღვევის საკითხები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

30 სექტემბერს, ქ. ათენში, ქართულ სახლში და

მასთან არსებულ ვახტანგ მეექვსის სახელობის

საკვირაო სკოლაში, ამავე სკოლის მასწავლებლის,
ნინო ფრუიძის ხელმძღვანელობით ჩატარდა

ვიქტორინა - კონკურსი „ჩვენ ვსწავლობთ ქართულ

ენასა და ლიტერატურას“.

კონკურს-ვიქტორინა ათენის ქართული
ემიგრაციის ისტორიაში, პირველად ჩატარდა.

კონკურსში მონაწილეობდა სამი მოსწავლე:

ანამარია ალბუთაშვილი, მარიამ შურღაია და ნინო
კამლაძე. მოსწავლეებმა უპასუხეს 125 შეკითხვას,

რომლებიც სასკოლო მასალის ცოდნას

ეყრდნობოდნენ. კონკურსის მსვლელობას თვალს

ადევნებდა ჟიური, ზაიარა კეღოშვილი, პოეტი,
საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი,

საბერძნეთის ქართველ ქალთა კავშირის წევრი,

ჟურნალ „ემიგრანტი ქალი“-ს და ჟურნალ „არავის“
რედ-კოლეგიის წევრი, ნიკოლოზ ტყავაძე და

ქ. ათენში ჩატარდა კონკურსი 
„ჩვენ ვსწავლობთ ქართულ ენასა და ლიტერატურას“ 

30 სექტემბერს, ქ.ნიუ იორკში, სტეიტენ აილენდზე
„თბილისობა“ ჩატარდა. ღონისძიების მთავარი
ორგანიზატორი იყო ქართული კულტურის ცენტრი „ფესვები“
ივანე გოდერძიშვილის და შორენა ბარბაქაძის
ხელმძღვანელობით. „თბილისობაში“ აქტიური მონაწილეობა
მიიღეს ანსამბლებმა: ნიუ იორკიდან „ფესვები“ და ნიუ
ჯერსიდან „იბერიელები“ (გოჩა მაღლაკელიძე), ქართულმა
სათვისტომომ „თვისტომი“ (ნიკოლოზ ჩხეიძე),
საქველმოქმედო ფონდმა „თამარიანი“ (ბექა გოგინაშვილი),
ქართულმა სპორტულმა კლუბებმა: „ქართული ჭიდაობისა

„თბილისობა“ ნიუ იორკში

დარეჯან ღამბაშიძე, „ქართული სახლის“ და

საკვირაო სკოლის დირექტორი.

კონკურსი-ვიქტორინის გამარჯვებული გახდა
ანამარია ალბუთაშვილი. პროექტის მიზანი იყო

უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულე ბავშვებში,

მოსწავლეებში ქართულ ენისა, ლიტერატურის და

ისტორიის პოპულარიზაცია.
ღონისძიებას სტუმრობდნენ ათენის ქართული

სამრევლოს წინამძღოლი, არქიმანდრიტი აბიბოსი,

ბერ-დიაკონი ნიკოლოზ ხვიჩია, საქართველოდან
ზუგდიდ-ცაიშის მღვდელ-მსახური დემეტრე

ვეკუა და საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩი საბერძნეთისა და

სერბეთის რესპუბლიკაში, იოსებ ნანობაშვილი,
რომელმაც გამარჯვებული დასაჩუქრა.

და ძიუდოს კლუბმა“ (დავით ფრანგიშვილი), ფეხბურთის „ვიტ ჯორჯია ბრუკლინ“ (პაატა
დათუნაიშვილი).
ქართული რესტორნების მიერ წარმოდგენილი იყო ეროვნული კერძები.

ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან ერთად
„თბილისობას“ ესწრებოდა, ნიუ იორკის სენატორობის
კანდიდატი დეივიდ კრეინეტი და ნიუ იორკში
საქართველოს გენერალური კონსული დიანა ჟღენტი.

თბილისობას დაესწრო ქართული მართმადიდებლური
ეკლესიის ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი, მეუფე საბა
სამღვდელოების წარმომადგენლებთან ერთად.
თბილისობაზე წარმოდგენილი იყო ქართული მინანქარი (სოფო
ბარნოვი), ქართული ბრენდები: “ნადი” ნატურალური
პროდუქტებისგან შექმნილი ორგანული ასკილის სასმელი
“გეფერინი” და სხვა.



სექტემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

30 სექტემბერს, ქ. ტორონტოში, საქართველოს

პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავის

აღსანიშნავად, ტორონტოს ქართველ ქალთა
ორგანიზაციის "Georgian Women’s Action Group"

ინიციატივით, კანადაში საქართველოს საელჩოს

მხარდაჭერითა და ხელშეწყობით, მელ ლასტმანის

სახელობის სკვერში ქართული სიმღერისა და
კულინარიის ფესტივალი გაიმართა. ამგვარი

ქართული ფესტივალი ღია ცის ქვეშ კანადაში

პირველად ჩატარდა.
სკვერის ტერიტორიაზე დამსწრე საზოგადოებას

საშუალება ჰქონდა დაეთვალიერებინა საელჩოს

მიერ მომზადებული რამდენიმე თემატური

ფოტოგამოფენა: „საქართველოს პირველი
რესპუბლიკა“, „ქართული ტრადიციული სამოსი“,

„50 ქალი საქართველოდან“ და „საქართველო-

ღვინის აკვანი“. სკვერში ასევე გამოიფინა
ქართული ტრადიციული ხელნაკეთი ნივთები,

ხევსურული ქუდები, წინდები, ფარდაგები,

მინიატურული ურმები და ქვევრები, ყანწები,
საქართველოს ამსახველი ფოტოები. ფესტივალის

სტუმრებს დაურიგდათ ბუკლეტები საქართველოს

შესახებ. ქალთა ორგანიზაციამ დამსწრეებს გააცნო

ვანკუვერში მცხოვრები ქართველი დიზაინერების
მარიტა მამუჩაშვილისა და კახა ბერის მიერ

ქართულ მოტივებზე შექმნილი ქალის სამოსი.

ტორონტოში არსებული რესტორანი „სულიკო“
სტუმრებს ქართული ტრადიციული კერძებით

გაუმასპინძლდა.

სკვერის ტერიტორიაზე ტატამიც გაიშალა და

ქართველმა ბავშვებმა, რომლებიც ტორონტოში
არსებულ საჭიდაო კლუბში ვარჯიშობენ,

შეკრებილებს ქართული ჭიდაობის ილეთები

გააცნეს. ამის შემდეგ ქართულ ფესტივალზე
მისულმა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ქალაქის

სტუმრებმა და ტორონტოში მცხოვრებმა ჩვენმა

თანამემამულეებმა სკვერში მდებარე ღია

საკონცერტო ამფითეატრში გადაინაცვლეს, სადაც
მათთვის ქართული სიმღერის კონცერტი

გაიმართა, რომელსაც თანამემამულე მომღერალი

დიანა ირემაშვილი და ტორონტოს ქართველ
ქალთა ორგანიზაციის წევრი თამარ შაოშვილი

უძღვებოდნენ.

ქართული სიმღერისა და კულინარიის ფესტივალი ტორონტოში

დამსწრეებს კანადაში საქართველოს ელჩმა

კონსტანტინე ქავთარაძემ მიმართა. მან ისაუბრა

საქართველოზე, მის უძველეს ისტორიაზე,
თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის

ბრძოლაზე, პირველ რესპუბლიკაზე,

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ქვეყნის

ტრანსფორმაციაზე, უნიკალურ ქართულ
კულტურასა და მეღვინეობის 8000 წლოვან

ტრადიციაზე. მან გაიხსენა 27 სექტემბერი -

სოხუმის დაცემის დღე და მიესალმა ტორონტოს
ქართველ ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ

აქციას „მე მახსოვს სოხუმი - მე ვინახავ ჩემი

სახლის გასაღებს“. ამის შემდეგ სცენაზე

გამოვიდნენ კანადელი და ქართველი
მუსიკოსებით დაკომპლექტებული ანსამბლები:

“დარბაზი”, “ალილო”, “მაჭარი”, ტრიო „ზარი“,

„გაბოს ტრიო“, რომლებმაც ქართული ხალხური
და ქალაქური სიმღერები შეასრულეს. კლასიკური

ნაწარმოებებით წარსდგნენ ტორონტოში

მცხოვრები მომღერალი უჩა აბულაძე და
სპეციალურად ამ კონცერტისთვის ამერიკიდან

ჩამოსული ქართველი პიანისტი მერაბ ებრალიძე.

კონცერტის დასასრულს, ელჩმა კონსტანტინე

ქავთარაძემ, კანადაში ქართული ხალხური
სიმღერის პოპულარიზაციაში შეტანილი

წვლილისთვის, სპეციალური ჯილდოები გადასცა

ანსამბლ „დარბაზის“ დამფუძნებელს ალან გასერსა
და ამჟამინდელ ხელმძღვანელს რეიმონდ

კინოშიტას, ასევე, ანსამბლის მოქმედ და ყოფილ

წევრებს ნიკ მოს გილესპის, ლაურელ

მაკდონალდს, ფრენკ რიგსს, ფილ სტრონგს,
დერილ ვაინბერგს, ბი ენგელენს, მიქელანჯელო

იაფანდანოს, დევიდ ანდერსონს, სემ ჰირტს, შალვა

(ბაჩი) მახარაშვილს, ანდრეა კუზმიჩს, რედ
რობინსს და მარიო მორელოს. ელჩმა სპეციალური

ჯილდოები და სიგელები გადასცა კონცერტში

მონაწილე სხვა ჯგუფებს, მათ წევრებსა და

ინდივიდუალურ შემსრულებლებს: ჯგუფი
"ალილო", ანსამბლი "მაჭარი", ტრიო "ზარი" და

"გაბოს ტრიო", მომღერალი უჩა აბულაძე და

პიანისტი მერაბ ებრალიძე.



სექტემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

30 სექტემბერს, ქ. ერევანში, სომხეთის ქართული სათვისტომოს - „ივერია“ ორგანიზებით,
გაიმართა შეხვედრა სომეხ მწერალ ქალბატონთან, სონა ვანთან. ღონისძიებაზე
წარმოდგენილი იყო მისი წიგნი „ლიბრეტო უდაბნოსათვის“, რომელიც ქართულ ენაზე გივი
შახნაზარიანმა თარგმნა. მოწვეულ სტუმართა შორის ღონისძიებას ესწრებოდა სომხეთის
რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს კონსული სოზარ კვინჩია და საელჩოს
თანამშრომლები.

შეხვედრა სომხეთის ქართულ სათვისტომოსთან

საქართველოს პრემიერ მინისტრმა, მამუკამ ბახტაძემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში
ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართა შეხვედრები ქ. ვაშინგტონსა და ქ. ნიუ-იორკში
ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან.
ქ. ვაშინგტონში ჩვენს თანამემამულეებთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-
მინისტრმა ისაუბრა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, დიასპორის ჩართულობის
მნიშვნელობასა და ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების დინამიკაზე. „მეც ვცხოვრობდი
უცხოეთში და ზუსტად ვიცი, რას ნიშნავს თითოეული სიტყვა, რომელიც საქართველოდან შენამდე
აღწევს, როცა შორს ხარ სამშობლოსგან. ქვეყნის წინსვლასა და წარმატებაში დიასპორის
ღირებულებები, იდეები და ინოვაციები შეუფასებელია. ქართულ დიასპორასა და ამერიკელ
მოქალაქეებს შორის არსებული ურთიერთობებით საქართველო იძენს ძლიერ მეგობრებსა და
მხარდამჭერებს“, განაცხადა მამუკა ბახტაძემ.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ქართული 
დიასპორის წარმომადგენლებთან აშშ-ში

ღონისძიების დასასრულს საელჩოს კონსულმა, ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებს მიეწოდა ინფორმაცია 2018 წლის 28 ოქტომბერს
დანიშნულ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით
და არჩევნებში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით
საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის წესებისა და ვადების შესახებ.
დამსწრე საზოგადოებას ასევე მიეწოდა ინფორმაცია სამშობლოში
დაბრუნების მსურველი თანამემამულეების სარეინტეგრაციო
პროგრამების შესახებ.

ქ. ნიუ-იორკში, საქართველოს პრემიერ მინისტრმა შეხვედრა გამართა აშშ-ში მყოფ ქართველ
სტუდენტებთან. შეხვედრა ორგანიზებული იყო ქ. ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალური
საკონსულოს მიერ. შეხვედრაზე მამუკა ბახტაძემ ისაუბრა განათლების ახალი რეფორმის შესახებ,
ასევე, ეკონომიკურ ინიციატივებსა და იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც ეკოლოგიური მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით უნდა გადაიდგას. „განათლების სფეროს რეფორმირება არის ის
უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას განვითარების ახალ ეტაპზე
გადაიყვანს. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ამერიკაში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტებს.
ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ადამიანები შეძენილ ცოდნასა და გამოცდილებას წარმატებით
მოახმარენ ჩვენს ქვეყანას“ - აღნიშნა მამუკა ბახტაძემ.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

სექტემბრის ნიუ-იორკის მოდის კვირეული

ქართული სიმღერით და ცეკვით გაიხსნა. მის

მთავარ ორგანიზატორს, დიმიტრი ჩხეიძეს,
კარგად იცნობს ამერიკის „მოდის სამყარო“. ის

უკვე დიდი ხანია მუშაობს ნიუ იორკის შოუ და

არტ დირექტორად, არის 4 ცნობილი მოდის

კვირეულის არტ-დირექტორი: IMG New York

Fahsion Week; Style Fashion Week New York; Couture

Fashion Week New York; ASC New York Fashion Week

და ასევე Super Chic Miami Show. მას ანდობენ
საკუთარი შოუების ორგანიზებას ისეთი ცნობილი

ამერიკელი დიზაინერები და ფირმები როგორიცაა:

Calvin Klein, Brandon Maxwell, Paul Walker,

Dolce&Gabbana და სხვ.

ნიუ-იორკის მოდის კვირეული
ქართული სიმღერით და ცეკვით გაიხსნა

მისივე მიწვევით, ვიზაჟისტმა მარიამ სამხარაძემ

მონაწილეთა მაკიაჟი უზრუნველყო.

ნიუ-იორკის მოდის კვირეულში, სხვადასხვა
ქვეყნის წარმომადგენელ დიზაინერებთან ერთად,

აშშ-ში მცხოვრები ქართველი დიზაინერები ვანო

ზაქაიძე (Van Zakk), ანა და ლეილა ქურციკიძეებიც

მონაწილეობდნენ. წარმოდგენილი იყო
უნიკალური ხელნაკეთი აქსესუარები და

სამკაულები: მამაკაცის სამაჯურები, საათები,

საფულეები და ქართული ორნამენტებით
მოჩუქურთმებული ტყავის ჩანთები.

ფოტო-სესია მიჰყავდა, ამერიკაში მოღვაწე ცნობილ

ქართველ ფოტო-ხელოვანს, Eva's Design &

Photography-ის დამფუძნებელს - ევა კაპანაძეს.

სექტემბრის ნიუ-იორკის „ფეშენ უიკ“-

ზე, დიმიტრი მანუელის წარდგინებით

მონაწილეობა მიიღო ნიუ იორკში

არსებულმა ქართული კულტურის

ცენტრმა „ფესვები“, რომელსაც შორენა

ბარბაქაძე და ვანო გოდერძიშვილი

ხელმძღვანელობენ, ხოლო
მომღერალმა ნინი წიკლაურმა,

რომელიც ასევე ნიუ იორკში ცხოვრობს

და მოღვაწეობს, შეასრულა ქართული
სიმღერა „პატარა ბიჭი დამეკარგა!“.

„ამერიკაში საქართველოს

პოპულარიზაციას ვეწევი. „ფეშენ-

ვიქებზეც” ქართველებს ვიწვევ.
მიხარია, რომ ჩემით ამაყობენ და მხარში

მიდგანან“ - ამბობს დიმიტრი ჩხეიძე.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

დასრულდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს

საგრანტო პროექტის -„იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ -

შესარჩევი ფაზა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და

სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან

დაკომპლექტებული სპეციალური კომისიის წევრები,

გამარჯვებული კანდიდატების შერჩევის დროს,

განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ, როგორც

კანდიდატების მოტივაციას და დიასპორული აქტივობების
გამოცდილებას, ისე მათ ინფორმირებულობას თავად

პროგრამის, საქართველოსა და ადგილსამყოფელი ქვეყნის

შესახებ. კომისიის წევრებმა ასევე შეაფასეს კანდიდატების

მიერ კონკურსის ფარგლებში წინასწარ წარმოდგენილი
სამოქმედო გეგმა. შესარჩევი ტურის ფარგლებში ასევე იქნა

გამახვილებული ყურადღება მომავალი „ახალგაზრდა

ელჩების“ საზოგადოებრივ აქტივობაში ჩართულობაზე.
შემოსული 76 განაცხადიდან კომისიამ, ხმათა უმრავლესობით

15 გამარჯვებული გამოავლინა:

„საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების“ კონკურსის 
გამარჯვებულები გამოვლინდნენ

ავსტრიის რესპუბლიკა -
მარიამ თაყნიაშვილი,
ვენის უნივერსიტეტის
იურიდიული
ფაკულტეტის სტუდენტი;

ამერიკის შეერთებულ შტატები -
ტატო ოქრუაშვილი, იურისტი,
სამართალმცოდნე;

ბელგიის სამეფო - ნინო
ახალშენიშვილი,
სამართალმცოდნე;

გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკა - ირინე
ჩიხლაძე, ლუდვიგ-
მაქსიმილიანის სახელობის
მიუნხენის უნივერსიტეტის
იურიდიული
ფაკულტეტის
დოქტორანტი;
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ესპანეთის სამეფო, ქ. მადრიდი -
თამარ არველაძე, ესპანეთის
უნივერსიტეტის საერთაშორისო
ურთიერთობების ფაკულტეტის
სტუდენტი;

თურქეთის რესპუბლიკა -
გიორგი ცეცხლაძე, ანკარის
უნივერსიტეტის
ჟურნალისტიკის
ფაკულტეტის სტუდენტი;

დიდი ბრიტანეთისა და
ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებული სამეფო,
ქ. ლონდონი - სოფო
ქევხიშვილი, ლონდონის
სამეფო კოლეჯის
პოლიტიკის და
ლიბერალური
მეცნიერების ფაკულტეტის
სტუდენტი;

იტალიის რესპუბლიკა -
ნენო გაბელია, ქ. რომის
„ლა საპიენცას“
უნივერსიტეტის
დოქტორი, მკვლევარი;

ნიდერლანდების
სამეფო - ერეკლე
კოპლატაძე,
გრონინგენის
უნივერსიტეტის
საერთაშორისო
ურთიერთობების
და საერთაშორისო
ორგანიზაციების
ფაკულტეტის
სტუდენტი;

პოლონეთის
რესპუბლიკა -
თამარ
ლორთქიფანიძე,
ვარშავის
უნივერსიტეტის
პოლიტიკური
მეცნიერებებისა
და საერთაშორისო
ურთიერთობების
ფაკულტეტის
დოქტორანტი;

საფრანგეთის რესპუბლიკა - მერი
უღრელიძე, პარიზის
უნივერსიტეტის სოციოლოგიის
ფაკულტეტის მაგისტრანტი;
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

აღსანიშნავია, რომ პროგრამა "იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2014 წლიდან მიმდინარეობს და

მიზნად ისახავს საქართველოს პოპულარიზაციას საზღვარგარეთ და საქართველოს ახალგაზრდა

უცხოელ მეგობართა წრის გაფართოვებას. ამ მიზნით ერთი წლის ვადით გამარჯვებული „ახალგაზრდა
ელჩები“ განახორციელებენ მრავალფეროვან კულტურულ-შემოქმედებით, სპორტულ,

საგანმანათლებლო და სხვა სახის აქტივობებს ადგილსამყოფელ ქვეყნებში.

პროექტი ხორციელდება მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD)

მხარდაჭერით, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ENIGMMA 2-ის ფარგლებში.

საბერძნეთის რესპუბლიკა - ლიკა
ჯანელიძე, ათენის ვახტანგ VI-ის
სახელობის ქართული საკვირაო
სკოლის ისტორიისა და გეოგრაფის
მასწავლებელი;

უკრაინა - სანდრო თოფურია,
კომპანია „გლობალ ივენთ გრუპ“-
ის დამფუძნებელი;

შვედეთის სამეფო - მარიამ
ორჯონიკიძე, სტოკჰოლმის
უნივერსიტეტის პოლიტიკის
ფაკულტეტის სტუდენტი;

ჩეხეთის რესპუბლიკა - დემეტრე რუხაძე,
პრაღის უნივერსიტეტის პოლიტიკური
მეცნიერებების ფაკულტეტის სტუდენტი.



სექტემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 


