
თებერვლის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრა ბრიუსელში დიასპორულ ორგანიზაციებთან

შეხვედრები კვიპროსის დიასპორულ ორგანიზაციებთან

3 თებერვალს, კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში შედგა შეხვედრა კვიპროსში
არსებული ქართული დიასპორული ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, მათ შორის, მევლუდ
ყაფლანიშვილთან და თემურ ღონღაძესთან. შეხვედრას ესწრებოდა საელჩოს პირველი მდივანი,
საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი, თინათინ ნონიაშვილი. დიალოგი გაიმართა იმ ძირითადი
საკითხების ირგვლივ, რომელთა განხილვაც დაიგეგმა კვიპროსში მცხოვრებ თანამემამულეებთან
შეხვედრების ფარგლებში. დიასპორული ორგანიზაციის წარმომადგენლები გაეცნენ ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან სიახლეს კვიპროსში სამონასტრო მიწის გადმოცემის საკითხთან დაკავშირებით.
საუბარი ასევე შეეხო განათლების სფეროში ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობას და უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების დიპლომების ურთიერთაღიარების საკითხს, რაც მომავალში
საკუთარი პროფესიით დასაქმების შესაძლებლობას მისცემს როგორც საქართველოში, ისე კვიპროსში
მცხოვრებ ახალგაზრდებს. განხილულ იქნა საქართველოში ემიგრანტთა ნებაყოფლობით
დაბრუნების და სარეინტეგრაციო პროგრამა, რომელმაც განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია.
ასევე, გაიმართ საუბარი ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის, მისი დადებითი მხარეებისა
და იმ შესაძლო რისკების შესახებ, რაც შეიძლება მოყვეს აღნიშნულის არამიზნობრივ გამოყენებას.
დიასპორული ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ეთხოვათ დახმარება, რათა ადგილსამყოფელ
ქალაქებში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მიაწოდონ ინფორმაცია ზემოხსენებული და სხვადასხვა
ტექნიკური საკითხების შესახებ.

24 თებერვალს, ქალაქ პაფოსში, წმინდა

გიორგის სახელობის ეკლესიაში,

გაიმართა კვიპროსის რესპუბლიკაში
საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩის რევაზ

ლომინაძისა და საკონსულო ფუნქციების

შემსრულებლის თინათინ ნონიაშვილის
შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან.

შეხვედრას ესწრებოდნენ დიასპორული

ორგანიზაციის წარმომადგენლები.

თანამემამულეებს მიეწოდათ ინფორმაცია მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. საუბარი აგრეთვე

შეეხო ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მგზავრობას, „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა

სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამას“, ორ ქვეყანას შორის განათლებისა და კულტურის
სფეროში თანამშრომლობას და საქართველოს მოქალაქეებისათვის საინტერესო და აქტუალურ სხვა

საკითხებს. საელჩოს წარმომადგენლებმა მოისმინეს დიასპორის წევრების პრობლემები, უპასუხეს

მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს. ქართულ დიასპორასთან დაგეგმილი შეხვედრები გაგრძელდება და

კვიპროსის რესპუბლიკის სხვა ქალაქებშიც გაიმართება.

1 თებერვალს, ქალაქ ბრიუსელში,

საქართველოს საელჩოში გაიმართა

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოადგილის ზვიად გონაძის შეხვედრა

ბელგიაში არსებული დიასპორული

ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლების,

თეატრალური დასების, ქორეოგრაფიული
და ფოლკლორული ანსამბლების

ხელმძღვანელებთან, ასევე, ახლად

დაარსებულ საგანმანათლებლო ცენტრ
"საპერე აუდეს" წარმომადგენლებთან.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა დიასპორის

წინაშე მდგარი პრობლემები, მათი

გადაჭრის მექანიზმები, მიმდინარე და
დაგეგმილი პროექტები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

მეცნიერების კვირეული ლონდონში

3 თებერვალს, ლონდონში, გაერთიანებული

სამეფოს პირველ ქართულ სკოლაში მეცნიერების

კვირეული გაიმართა, რომელიც თითქმის ყველა
სფეროს და სხვადასხვა დარგში ძირითადი

უნარების გამოვლენას დაეთმო - ბიოლოგიის,

ქიმიის, ფიზიკისა და ანატომიის

მიმართულებით. ცდების პროცესი და ცდებზე
დაყრდნობით მონაწილეთა მოსაზრებების

მოსმენა განსაკუთრებით საინტერესო იყო

დამსწრე საზოგადოებისთვის. ცდების მონაწილე
მოზარდები აღფრთოვანებასა და სიხარულს ვერ

ფარავდნენ მიღწეული შედეგებით. ნორჩი

მეცნიერებისთვის კიდევ ერთმა საინტერესო

კვირამ ჩაიარა, რომელმაც მრავალ კითხვაზე
გასცა პასუხი, ხოლო მოსწავლეთა შთაგონებას

ახალი და საინტერესო პრაქტიკა შეემატა.

„მშვიდობის კარნავალი“ ფლორენციაში

4 თებერვალს, ფლორენციაში მცხოვრებმა

ქართველებმა „მშვიდობის კარნავალში“ მიიღეს

მონაწილეობა. კულტურულ-შემეცნებითი
ორგანიზაცია „ჟალეთი“, უკვე მრავალი წელია,

საქართველოს წარმოადგენს ფლორენციის

ტრადიციულ დღესასწაულზე, რომლის

ორგანიზატორია ადგილობრივი მერია.
ქართული დროშა და ქართული ფერები არც

წელს გამოკლებია მსოფლიო ფერების ზეიმს,

რომელიც წარმოდგენილი იყო ფლორენციაში,
ნოვოლის უნივერსიტეტის კორპუსის

მიმდებარე ტერიტორიაზე. წელს კარნავალს

ამშვენებდა როგორც იტალიური, ისე

სხვადასხვა ეროვნების ოცამდე ორგანიზაცია -
ეროვნული სამოსით, სახელმწიფო დროშებით

და, რაც მთავარია, ყველა მათგანს ერთი

საერთო „მშვიდობის დროშა“ აერთიანებდა. კარნავალის მსვლელობა მარშის სახით დაიწყო და

მოიცვა უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია.

მარშის ბოლოს კი მონაწილეები თეატრალურ
სცენასთან შეიკრიბნენ, სადაც გაიმართა

ინტერნაციონალური წარმოდგენები.

უნივერსიტეტის კორპუსიც შემთხვევით არ იქნა

შერჩეული. ფლორენციის უნივერსიტეტი ის
საგანმანათლებლო ცენტრია, სადაც მსოფლიოს

თითქმის ყველა ქვეყნის წარმომადგენელ

სტუდენტს შევხვდებით. კარნავალის დევიზი იყო
„მშვიდობა ყველა ერს, მშვიდობა ყველა ფერს, არა

რასიზმს და არა ძალადობას“.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართველი მეცნიერის ნოდარ სამხარაძის ახალი წარმატება

კვანტური ტექნოლოგიების კვლევითმა ცენტრმა
QuTech მსოფლიოს კვლავ აცნობა, რომ ე.წ.
კვანტური კომპიუტერის შექმნის პროცესში ახალ
წარმატებას მიაღწია. საქართველოსთვის კი ეს
ისტორია საინტერესო იმით უფროა, რომ
პროექტზე ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერი
ნოდარ სამხარაძე მუშაობს.
QuTech კვანტური ტექნოლოგიების კვლევითი
ცენტრია დელფტში (ნიდერლანდები), სადაც
მოღვაწეობს ჩვენი თანამემამულე, რომელმაც
საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ლიცეუმი

დაამთავრა, შემდეგ - ბაკალავრიატი მოსკოვის ფიზიკა-ტექნიკურ ინსტიტუტში, ხოლო
დოქტორანტურა კი აშშ-ში, პურდუს უნივერსიტეტში. ხარისხის დაცვის შემდეგ ნოდარ სამხარაძე
დელფტის უნივერსიტეტში მიიწვიეს, სადაც დღემდე მუშაობს.
მცირე განმარტება: კვანტური კომპიუტერების ხშირად ციტირებადი გამოყენებები არის ოპტიმიზაციის
და ძიების ალგორითმების და ქიმიური სიმულაციების ექსპონენციალური აჩქარება. ამ იდეამ დიდი
ტექნოლოგიური კომპანიების ყურადღებაც მიიქცია, ხოლო ორი წლის წინ QuTech-მა თანამშრობლობა
დაიწყო Intel-თან. IBM, Microsoft და Google ასევე ჩართულნი არიან „კვანტურ რბოლაში”. ამ ეტაპზე
ჯერ კიდევ რთულია იმის განსაზღვრა რამდენად რეალურია კვანტური კომპიუტერის შექმნა ან რა
განზომილების სარგებელს მოიტანს, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მაღალი ტექნოლოგიების კვლევის
სამყაროში ქართველი მეცნიერიცაა ჩართული, სავარაუდოდ, საქართველოში ამ მიმართულების
განვითარებას და პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს.
იმის გათვალისწინებთ, რომ ხელოვნური ინტელექტით და თანამედროვე ტექნოლოგიებით უკვე
არაერთი ქართველი ახალგაზრდა მეცნიერი დაინტერესდა და მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში
იღებენ განათლებას, ამ მიმართულებას მომავალი ჩვენი ქვეყნის შრომითი ბაზრის სექტორებშიც ექნება.

საგანმანათლებლო სემინარების ციკლი ბელგიაში

4 თებერვალს, ქალაქ ანტვერპენში, ბელგიაში
მოქმედმა საგანმანათლებლო ცენტრმა „საპერე
აუდემ“ ქართველ მოზარდებს უმასპინძლა და
ჩაატარა სემინარი ქართული და მსოფლიო ენების
შესახებ, ხოლო 18 თებერვალს, ქალაქ ბრიუსელში
გაიმართა მეორე სესია, რომლის პირველი ნაწილი
მიეძღვნა მსოფლიო ენებსა და დამწერლობებს,
ხოლო მეორე ნაწილის განმავლობაში
ახალგაზრდები გაეცნენ ქართველურ ენათა ოჯახს
და ქართული ანბანის განვითარების საფეხურებს.

საგანმანათლებლო ცენტრი „საპერე აუდე“
(„გაბედე-იცოდე“), დაფუძნებულია ბრიუსელში,
2017 წლის 5 ნოემბერს. ცენტრის მიზანია
ბელგიაში მოღვაწე ქართველი სტუდენტების მიერ
ქართველი მოზარდებისათვის ცოდნისა და
გამოცდილების გაზიარება.
არსებობის ოთხი თვის მანძილზე, ცენტრს
ჩატარებული აქვს მრავალი სემინარი ქართული
კულტურის, ისტორიის, ფოლკლორის,
ქორეოგრაფიის და მწერლობის შესახებ, აწყობს
შემეცნებით ექსკურსიებს ბელგიაში მცხოვრები
თანამემამულეებისათვის და თავისი
საქმიანობით, შეძლებისდაგვარად, ხელს უწყობს
დიასპორის კონსოლიდაციის პროცესს.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

დედა უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილე

8 თებერვალს, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დაარსებიდან 100 წლის იუბილე საზეიმოდ აღინიშნა. საიუბილეო ღონისძიებებში მსოფლიოს 50-
მდე ქვეყნის წამყვანი უნივერსიტეტების და საერთაშორისო ორგანიზაციების დელეგაციები,
საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები და სხვა
საპატიო სტუმრები იღებდენ მონაწილეობას. მნიშნველოვანია ისიც, რომ დედა უნივერსიტეტის 100
წლის იუბილე იუნესკოს (UNESCO) ეგიდით იმართება. უნივერსიტეტის იუბილესადმი მიძღვნილი
ღონისძიებები, რომლებშიც ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებიც აქტიურად მონაწილეობენ, 2017
წლის დეკემბერში დაიწყო და 2018 წლის განმავლობაში გაგრძელდება.

გთავაზობთ ერთ-ერთი დიასპორული ორგანიზაციის, „საფრანგეთში მყოფ ქართველ ლტოლვილთა
სათვისტომოს“ თავმჯდომარის, ბატონ ოთარ ზურაბიშვილის წერილს (იხილეთ ბმული:
https://www.facebook.com/241771909240176/photos/a.340097932740906.83478.241771909240176/1576604462423574/?type=3).

ქართული საღამო ბად-ჰომბურგში

9 თებერვალს, გერმანიის ქ. ბად-ჰომბურგში,

საზოგადოება „Taunus Tiflis“-ის

ორგანიზებით, ჩატარდა ქართული საღამო.
საღამოს ესწრებოდნენ საზოგადოების 70

წევრი, მოწვეული სტუმრები, ფრანკფურტში

საქართველოს გენერალური საკონსულოს

თანამშრომლები.
სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ შეეძინათ

ქართული პროდუქტები - სანელებლები,

ქართული ჩაი და ღვინო. საღამო დასრულდა
ქ. მაინცში და ქ. ფრანკფურტში მოღვაწე

ქართველი პიანისტის ეკატერინე

კინწურაშვილის კონცერტით.

https://www.facebook.com/241771909240176/photos/a.340097932740906.83478.241771909240176/1576604462423574/?type=3
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრები იტალიის ქართულ საკვირაო სკოლებში

10 თებერვალს, იტალიის ქ. ბარიში, საქართველოს
საელჩოს მრჩეველთან სოფიკო ქოჩქიანთან და
კონსულთან, თამთა რჩეულიშვილთან ერთად,
დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
უფროსი რატი ბრეგაძე ქართული საკვირაო
სკოლის - „აისი“ გახსნის ღონისძიებას დაესწრო და
„დედა ენის“ სახელმძღვანელოები და
თვალსაჩინოებები გადასცა.
ახალი სკოლა დაარსდა ასოციაცია A.I.S. და
სერვისის მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელის
ნინო რურუას ინიციატივითა და მხარდაჭერით.

სკოლის ოფიციალური გახსნის შემდეგ,
დიასპორის წინაშე არსებული პრობლემების
გაცნობის მიზნით, კითხვა-პასუხის ფორმატში
გაიმართა შეხვედრა ასოციაციის წევრებსა და
ბარიში მცხოვრებ თანამემამულეებთან. რატი
ბრეგაძემ დეტალურად ისაუბრა საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს გეგმებისა და იმ
პროექტების შესახებ, რომელთა განხორციელებას
სამინისტრო გეგმავს დიასპორასთან მიმართებით;
ასევე, გააცნო საკონსტიტუციო ცვლილებები,
რომლის თანახმადაც საქართველოს სახელმწიფო
ვალდებულებას იღებს იზრუნოს უცხოეთში
მცხოვრები თანამემამულეების სამშობლოსთან
კავშირის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე, ახალ

რეგულაციებზე მოქალაქეობასთან დაკავშირებთ.
საუბარი შეეხო დიასპორის ახალ ვებ-პორტალს,
ახალგაზრდა ელჩების და სხვა პროგრამებს.
დიასპორის წარმომადგენლებმა განსაკუთრებული
ინტერესი გამოიჩინეს ანაკლიის საზაფხულო ბანაკში
მოზარდების დასვენების პროგრამის მიმართ. მათ
ითხოვეს აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება დროულად, რათა უზრუნველყონ
იტალიაში მცხოვრები მოზარდების მაქსიმალური
ჩართულობა. შეხვედრაზე ემიგრანტების მხრიდან
დასმულ პრობლემურ საკითხთა შორის
განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა
ადგილსამყოფელ ქვეყანაში ემიგრანტთა
უფლებების, დასაქმების პირობების, ჯანდაცვის
სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ
ინფორმაციის ნაკლებობაზე.

ასოციაციის - A.I.S. და სერვისის მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელმა, ნინო რურუამ აღნიშნა, რომ
იგი მუშაობს საინფორმაციო ბროშურაზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას როგორც სამართლებრივი
რეგულაციების, ასევე ქვეყანაში არალეგალურად მყოფი მიგრანტებისთვის გათვალისწინებული
სახელმწიფო სერვისების შესახებ. აღინიშნა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იწყებს
მუშაობას ანალოგიურ პროექტზე, რომლის ფარგლებში იგეგმება სხვადასხვა ქვეყნების
კანონმდებლობის შესწავლა, ქართულ ენაზე მომზადდება და გამოიცემა პრაქტიკულ სამართლებრივ
საკითხებზე საინფორმაციო ბუკლეტები.
დიასპორის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებელია
საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, რომლის მიზანი იქნება საქართველოს მოსახლეობის ჯეროვანი
ინფორმირება არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებულ სირთულეებზე და საფრთხეებზე.



თებერვლის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

11 თებერვალს, ქ. რომში, რატი ბრეგაძე დაესწრო
ასოციაციასთან - „რომის წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სამრევლო“ -
არსებულ ქართულ საკვირაო სკოლაში ქართული
ენის გაკვეთილს და მგალობელთა და მოცეკვავეთა
ჯგუფების რეპეტიციას, რის შემდეგაც გაიმართა
შეხვედრა თანამემამულეებთან. სკოლის
ხელმძღვანელებმა და პედაგოგებმა ისაუბრებს მათ
საქმიანობაზე და პრობლემატიკაზე. უმთავრეს
პრობლემად დასახელდა საკვირაო სკოლისათვის
ფართის გამოყოფის საკითხი. ამჟამად სკოლა
სარგებლობს ეკლესიასთან არსებული ფართით,
სადაც ქართული სამრევლო ატარებს წირვა-
ლოცვებს.

ანსამბლ „ფესვების“ იუბილე ლონდონში

10 თებერვალს, ლონდონის ქართული
ცეკვის ანსამბლი „ფესვები”, საკუთარ
იუბილეზე, ლონდონის და ბრიტანეთის
სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსულ
საპატიო სტუმრებს მასპინძლობდა.
„ფესვების” 5 წლის იუბილე, ანსამბლთან
ერთად, აღნიშნეს ლონდონის ქართული
სიმღერის შემოქმედებითმა ჯგუფმა
„გონიერი”, ბრიტანეთში ცნობილმა
ქართული ფოლკლორული სიმღერის
ანსამბლმა „მასპინძელი” და სხვადასხვა
ინდივიდუალურმა შემსრულებლებმა.

ზეიმს, სხვა საპატიო სტუმრებთან ერთად,
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
თამარ ბერუჩაშვილი დაესწრო. საიუბილეო
ღონისძიებას მასპინძლობდნენ ანა და ზაზა
ფულარიანები და ეკა კოქსის კომპანია. მაყურებელთა
აღფრთოვანებული ოვაციები და ემოციური
კომენტარები დიდხანს გაგრძელდა. ანსამბლის
ხელმძღვანელმა შალვა ქავთრაძემ განსაკუთრებული
მადლობა გადაუხადა ზეიმის სპონსორებს თანადგომისა
და გაწეული დახმარებისათვის, კერძოდ, კი პატრიკ
ჯოინს, ნანა ჩხარტიშვილს, თამაზ სომხიშვილს, ქეთი
მელუას, ლიანა ჯიქია-გოგრიჭიანს, ეკატერინე
ბადუაშვილს, ირაკლი ნაკაიძესა და არნოლდ უვანგს.

ღვაწლმოსილი ქორეოგრაფი, შემოქმედი და პედაგოგი შალვა ქავთარაძე, ხუთ წელზე მეტია,
ხელმძღვანელობს ქართულ ცეკვის ანსამბლს, რომლის სახელიც ქართული დიასპორის ეროვნული
სულისკვეთების გამოძახილია.

სკოლის ხელმძღვანელებისა და პედაგოგების მხრიდან გამოითქვა მოსაზრებები, რომ სასურველია
საკვირაო სკოლა იყოს ქართული ტაძრის სიახლოვეს.
შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებულ დიასპორასთან
დაკავშირებულ პროგრამებს, დიასპორის წინაშე არსებულ პრობლემებს და საჭიროებებს; ასევე,
თანამემამულეებმა ყურადღება გაამახვილეს ქ. რომში იურიდიული საკონსულტაციო ოფისის
არსებობის აუცილებლობაზე, სადაც ემიგრანტებს შესაძლებლობა მიეცემათ ქართულ ენაზე გაეცნონ
ადგილობრივ კანონმდებლობას და მიიღონ რჩევები საბუთების მოწესრიგების მიზნით. აღინიშნა,
რომ ვერ ხერხდება ქვეყანაში არალეგალად მყოფი ემიგრანტების სამედიცინო კონსულტაციისა და
იტალიის სახელმწიფო სერვისების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება. რამდენადაც
მათთვის რთულია სამედიცინო მომსახურების მიღება და ურთიერთობა ადგილობრივ ექიმებთან
იტალიურ ენაზე, ითხოვეს საქართველოდან ექიმების, მათ შორის ფსიქოლოგის ჩაყვანა და უფასო
სამედიცინო კონსულტაციების გაწევა. შეხვედრის დასასრულს, საკვირაო სკოლას
სახელმძღვანელოები და საბავშვო ლიტერატურა გადაეცა.

საკვირაო სკოლისათვის ფართის მოძიებაში საქართველოს საელჩოს ეთხოვა დახმარება.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

15 თებერვალს, ქ. მადრიდში

საქართველოს საელჩოში, გაიმართა

საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს დიასპორასთან

ურთიერთობების დეპარტამენტის,

თანამემამულეებთან და დიასპორულ

ორგანიზაციებთან ურთიერთობის
სამმართველოს უფროსის ალიონა

ჩხოტუას შეხვედრა ქართული

დიასპორის წარმომადგენლებთან.
საელჩოს მხრიდან შეხვედრას

ესწრებოდნენ საქმეთა დროებითი

რწმუნებული ნინო ყამარაული,

მრჩეველი ნანა ანდღულაძე და
მრჩეველი თეიმურაზ ბასილაია.

შეხვედრა მადრიდში საქართველოს საელჩოში 

დიასპორას წარმოადგენდნენ ქ. მადრიდში მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციის „სათვისტომო“

თავმჯდომარე ლალი ჭილაია, ქ. მადრიდის წმ. გიორგის სახელობის ქართულ ეკლესიასთან არსებული

საკვირაო სკოლა „აისის“ დირექტორი თამარ მეტრეველი-ჩადუნელი, ამავე სკოლის პედაგოგი თეა
ქურხული და საკვირაო სკოლაში შექმნილი ქართული ცეკვის ანსამბლის „საქართველო“

ქორეოგრაფები მაკო და კოტე მიქელაძეები. შეხვედრაზე განიხილეს დიასპორასთან ურთიერთობების

დეპარტამენტის სხვადასხვა პროგრამა. აღინიშნა, რომ ქართულ დიასპორასთან მიმართებაში მთავარი

პრიორიტეტია ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, რაც ასევე გულისხმობს საზღვარგარეთ
მოქმედი ქართული საკვირაო სკოლების მხარდაჭერას. მაგალითად, საქართველოს განათლებისა და

მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, დაგეგმილია ახალი სახელმძღვანელოების შექმნა.

ამასთან, განიხილება სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარების
შესაძლებლობა. საუბარი შეეხო საზაფხულო ბანაკების პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს 14-18

წლის ასაკის მოზარდების დასვენებას ანაკლიის საზაფხულო ბანაკში; ახალგაზრდა ელჩების პროექტს,

რომელშიც მიმდინარე წელს დაგეგმილია ესპანეთის სამეფოს ჩართვაც. საკვირაო სკოლა „აისის“

დირექტორმა, თამარ მეტრეველი-ჩადუნელმა ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე და სკოლაში არსებულ
პრობლემებზე. პედაგოგების წახალისების მიზნით, დიასპორული ორგანიზაციის „სათვისტომო“

თავმჯდომარემ, ლალი ჭილაიამ რამდენიმე საკითხი დააყენა, მათ შორის - ქართულ საკვირაო სკოლის

პედაგოგებს შრომით სტაჟის და საზღვარგარეთ მოქმედი საკვირაო სკოლების ავტორიზაციის შესახებ.
დიასპორის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ წამოაყენეს საპენსიო და ორ ქვეყანას შორის სტაჟის

ცნობის, ასევე საქართველოში გაცემული მართვის მოწმობების ესპანეთის სამეფოში დაშვების

პრობლემები. აღსანიშნავია, რომ მართვის მოწმობების აღიარების საკითხის დადებითად
გადაწყვეტაზე უკვე აქტიურად მუშაობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შეხვედრის

დასასრულს, საკვირაო სკოლას საბავშვო ლიტერატურა და სახელმძღვანელოები გადაეცა.

ქეთევან ქემოკლიძის ტრიუმფი მადრიდში

16 თებერვალს, მადრიდის “სარსუელას თეატრში”,

რუპერტო ჩაპის წარმოდგენაში “ქარიშხალი”,

მთავარი პარტია უცხოეთში მოღვაწე ქართველმა
მეცო-სოპრანომ ქეთევან ქემოკლიძემ

შეასრულა. მსოფლიოს მრავალი თეატრის სცენაზე

წარმატებით მოღვაწე ქართველი ხელოვანის

დებიუტს მადრიდის ლეგენდარული თეატრის
სცენაზე ესპანურმა პრესამ ტრიუმფალური

უწოდა. 90 წლის შემდეგ განახლებულ

საკონცერტო დადგმაში, რომელსაც ახლგაზრდა
ესპანელი დირიჟორი გილერმო გარსია კალვო

დირიჟორობდა, ქეთევან ქემოკლიძეს

პარტინიორობას უწევდნენ მსოფლიოში ცნობილი

ესპანელი მომღერლები კარლოს ალვარესი, ხოსე ბროსი, მარიონა კანტარერო და სხვები, ხოლო

ესპანური თეატრისა და კინოს ვარსკვლავმა ხუან ეჩანოვემ სპექტაკლს განსაკუთრებული ელფერი

შესძინა მთხრობელის როლში.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართული საღამო ათენში

16 თებერვალს, საბერძნეთის რესპუბლიკაში

საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩის მეუღლის, მარინე
ჩქარეულის ორგანიზებით, საბერძნეთში

მოქმედი ქალთა საერთაშორისო კლუბის

(Women’s International Club) წევრებისათვის, ქ.

ათენის განათლებისა და კულტურის ცენტრში
„კავკასია“ გაიმართა ღონისძიება „Meet My

Country – Georgia“. საქართველოს ელჩმა

იოსებ ნანობაშვილმა სტუმრებს გააცნო
საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი

ფაქტები და ქართული კულტურის

ღირსშესანიშნავი თავისებურებები, ასევე,

საინვესტიციო, სამეწარმეო და ტურისტული
შესაძლებლობები.

მარინე ჩქარეულმა ქალთა საერთაშორისო კლუბის წევრებს წარუდგინა საერთაშორისო

ფესტივალების ლაურეატი, გერმანიაში მოღვაწე ქართველი პიანისტი დუდანა მაზმანიშვილი,

რომელმაც დამსწრე საზოგადოებისათვის შეასრულა რამდენიმე კლასიკური ნაწარმოები, მათ შორის -
რევაზ ლაღიძის „რონდო-ტოკატა“. ღონისძიებაზე ასევე ნაჩვენები იქნა საქართველოს ტურიზმის,

ქართული ანბანისა და ფოლკლორის ამსახველი ვიდეო რგოლები.

ავსტრიის ქართველ სტუდენტთა ინიციატივით მემორიალური დაფა 
გაიხსნა

17 თებერვალს, ავსტრიაში, ავსტრიის ქართველ
სტუდენტთა ასოციაციის და მისი
თავმჯდომარის, სალომე სალაძის ორგანიზებით,
პროექტის „მაუთჰაუზენის ქართველი ტყვეები“
პრეზენტაცია გაიმართა, რომლის ფარგლებში
მაუთჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკში
დაღუპული ქართველი ჯარისკაცებისადმი
მიძღვნილი მემორიალური დაფა გაიხსნა.

ღონისძიებას, ავსტრიაში მცხოვრები
ქართველების გარდა, ესწრებოდნენ
საქართველოდან, იტალიიდან და ჩეხეთიდან
ჩასული სტუმრები და ჯარისკაცთა ნათესავები,
მათ შორის, მაუთჰაუზენში დაღუპული ორი
ჯარისკაცის - ბენია პირველაშვილისა და ლუკა
მარკოზაშვილის შთამომავლები.

ღონისძიებაზე იმყოფებოდნენ ვეტერანების
საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დელეგაცია,
ავსტრიაში საქართველოს საელჩოს
წარმომადგენლები, ავსტრიაში მოქმედი
ქართული დიასპორული ორგანიზაციების -
ავსტრიის ქართული სათვისტომოს და
ლინცის ქართული სათვისტომოს
წარმომადგენლები.

საკონცენტრაციო ბანაკის დათვალიერების,
პროექტის პრეზენტაციის და მემორიალური
დაფის გახსნის შემდეგ, მამა ილია ჩადუნელმა
გმირულად დაღუპული ქართველი
ჯარისკაცების მოსახსენიებელი პანაშვიდი
გადაიხადა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ლექცია ათენში - „ქართული საფორტეპიანო სკოლის

საერთაშორისო მნიშვნელობის ფენომენი“

17 თებერვალს, ათენის განათლებისა და
კულტურის ცენტრ „კავკასიასთან“ არსებულმა
„ბერძნულ-ქართულმა თავისუფალმა
უნივერსიტეტმა“ გამართა მორიგი შეხვედრა
საჯარო ლექციათა ციკლის ფარგლებში -
„ევროპული სულიერი და კულტურული
ფასეულობები და საქართველო”. ლექციის თემა
იყო „ქართული საფორტეპიანო სკოლის
საერთაშორისო მნიშვნელობის ფენომენი“, ხოლო
მიწვეული ლექტორი - გერმანიაში მოღვაწე
ცნობილი ქართველი პიანისტი, რამდენიმე
საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატი,
გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩოს თანამშრომელი - დუდანა
მაზმანიშვილი.

ღონისძიების კოორდინატორი იყო ათენის
ქართული არქეოლოგიური ინსტიტუტის
დირექტორი, კლასიკური ფილოლოგიის
დოქტორი ავთანდილ მიქაბერიძე. შეხვედრის
მეორე ნახევარი დაეთმო საფორტეპიანო
კონცერტს. შესრულდა რამდენიმე ნაწარმოები.
პარალელურად კი გაიმართა დუდანა
მაზმანიშვილის გერმანიაში ახლად გამოსული
აუდიო კომპაქტ-დისკის (CD) პრეზენტაცია.
საღამოს დასასრულს, კულტურის ცენტრ
„კავკასიის“ ახალგაზრდებმა წარმოადგინეს მცირე
მუსიკალური პროგრამა. შეხვედრას ასევე
ესწრებოდნენ სტუმრები თბილისიდან, ლაშა
ღლონტი და ქეთი ფარესაშვილი, რომლებმაც
შეასრულეს სიმღერები საკუთარი
რეპერტუარიდან.

ქართული სტენდი ბულგარეთის ამერიკული უნივერსიტეტის 

კვირეულზე

17 თებერვალს, ბულგარეთის ქ. ბლაგოევგრადის
ამერიკულ უნივერსიტეტში (American University in
Bulgaria – AUBG), ყოველწლიური საერთაშორისო
კვირეულის ფარგლებში, გაიმართა კულტურული
საღამო, რომელზეც უნივერსიტეტის
სტუდენტებმა თავისი ქვეყნები წარადგინეს.
ქართველმა სტუდენტებმა მოამზადეს ქართული
სამზარეულოს კერძები საქართველოს
სტენდისთვის და შეასრულეს ქართული ცეკვები.
ქართველმა სტუდენტებმა უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული
სტუმრების დიდი მოწონება დაიმსახურეს.
აღსანიშნავია, რომ ეს საიუბილეო, მეოცე
ღონისძიება იყო AUBG-ში.

სტუდენტთა მოწვევით, აღნიშნულ ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს საელჩოს
თანამშრომლები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ღონისძიებაში და ქართული ღვინით მოამარაგეს
სტენდი. ღონისძიების შემდეგ, საელჩოს საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი ვაჟა გვარამია
გაესაუბრა ქართველ სტუდენტებს, უპასუხა მათ კითხვებს და განიხილა მომავალში ერთობლივი
ღონისძიებების დაგეგმვის შესაძლებლობები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ზეიმი ტორონტოს ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში 

18 თებერვალს, ტორონტოს ეწვია მისი
ყოვლადუსამღვდელოესობა, ჩრდილოეთ
ამერიკის ეპისკოპოსი საბა. მეუფის
კურთხევით, ამერიკიდან ჩამოაბრძანეს ჰავაის
ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის
მირონმდინარე ხატი, რომელიც მონრეალის
ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ასლია.
ღვთისმშობლის ხატის მოსალოცად ეკლესიაში
უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. საზეიმო წირვას
კანადაში საქართველოს ელჩი კონსტანტინე
ქავთარაძე და საელჩოს კონსული ნატალია
კორძაია დაესწრნენ. წირვის შემდეგ,
ტორონტოს ქართულ რესტორანში „ჯორჯია“,
საზეიმო ტრაპეზი გაიმართა, რომელსაც
ტორონტოს ქართული ეკლესიის მრევლთან
ერთად, ამერიკიდან სტუმრად ჩამოსული ქართველ ჩოხოსანთა სადროშოს წევრებიც ესწრებოდნენ.
ეკლესიასთან არსებულმა ქართული საკვირაო სკოლის მოსწავლეებმა სტუმრებისთვის გამართეს
კონცერტი. ბავშვთა ფოლკლორულმა ანსამბლმა შეასრულა ქართული ხალხური სიმღერები, საცეკვაო
ჯგუფმა „ივერიონი“, რომელიც სულ ორი თვის წინ შეიქმნა, ქართული ცეკვების მრავალფეროვანი
პროგრამა წარმოადგინა. დამსწრეებს სიტყვით მიმართა კონსტანტინე ქავთარაძემ. მან ისაუბრა
ეკლესიის როლზე უცხოეთში მყოფი ქართველების შეკავშირების საქმეში და ხაზი გაუსვა
სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ამ კუთხით მჭიდრო თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ელჩმა
აღნიშნა, რომ კანადაში საქართველოს საელჩო არა მხოლოდ ოფიციალური სტრუქტურა, „ქართული
სახლია“, რომლის კარი ღიაა ყველა ქართველისთვის, საქართველოთი დაინტერესებული ყველა
კანადელისთვის, ეს არის ადგილი, სადაც კანადაში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს გვერდში
დაუდგებიან, დაეხმარებიან, სადაც მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მისვლა, თავიანთი იდეების
გაზიარება, საკუთარ პრობლემებზე საუბარი.

ბატონმა ელჩმა აღნიშნა, რომ საელჩოსთვის მთავარი საზრუნავია, ქართველმა ბავშვებმა არ
დაკარგონ ენობრივი და კულტურული კავშირი სამშობლოსთან. ამდენად, საელჩომ პატრონაჟი აიღო
ტორონტოს ეკლესიასთან არსებულ ქართული საკვირაო სკოლაზე, შეუძინა და საჩუქრად გადასცა
სასკოლო სახელმძღვანელოები და დამხმარე სასწავლო მასალა. ელჩი შეეხო იმ პრობლემებს, რაც
ჩვენს თანამემამულეებს აწუხებთ. მაგალითად, ტორონტოსა და ოტავას შორის დიდი მანძილის
გათვალისწინებით, ყველა ვერ ახერხებს საკონსულო მომსახურებისთვის დედაქალაქში ჩასვლას. ეს
საკითხი ელჩმა გასული წლის ბოლოს ტორონტოელ ქართველებთან გამართულ შეხვედრაზე
განიხილა და, 2018 წლის მარტიდან, იწყება კანადის სხვადასხვა ქალაქში მცხოვრები
ქართველებისთვის გასვლითი საკონსულო მომსახურების ციკლი, რომლის ფარგლებშიც საელჩოს
კონსული რეგულარულად, რამდენიმე დღით ეწვევა ამა თუ იმ ქალაქს და ადგილზე
განახორციელებს საკონსულო მომსახურებას.

„კაცია ადამიანი?!“ ანტვერპენში

ქ. ანტვერპენში, წმიდა ნინოს სახელობის
ეკლესიასთან არსებულმა მხატვრული კითხვის
წრემ, რომლის ხელმძღვანელია მანანა ხორბალაძე,
თანამემამულეებს და მოწვეულ სტუმრებს
შესთავაზა თეატრალური წარმოდგენა „კაცია
ადამიანი?!”, რომელშიც ბელგიაში მცხოვრები
ქართველი მოზარდები მონაწილეობდნენ.
სპექტაკლმა დიდი მოწონება და მხურვალე
აპლოდისმენტები დაიმსახურა. ღონისძიებას
ესწრებოდა კონსული ეკატერინე ჭავჭავაძე.
აღნიშნული წრე დიდი პოპულარობით
სარგებლობს ქართულ დიასპორაში და ხშირად
მართავს ქართული პოეზიის საღამოებს და
ქართველი კლასიკოსების ნაწარმოებების
მიხედვით შექმნილ წარმოდგენებს.



თებერვლის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

18 თებერვალს, ქ. ათენის ისტორიულ კინო-
თეატრში „ალკიონის“, გერმანიაში მოღვაწე
ქართველი პიანისტის დუდანა მაზმანიშვილის
სოლო კონცერტი გაიმართა. საღამო, რომლის
ორგანიზატორი ათენის განათლებისა და
კულტურის ცენტრი „კავკასია“ იყო, გახსნა
თეატრის ხელმძღვანელმა ველისარიოს
კოსივაკისმა. საზოგადოებას სტუმრები წარუდგინა
საბერძნეთში მოღვაწე ქართველმა დიზაინერმა
ნინო ლომაშვილი-ლასკარიმ. ლიტერატურული
მისალმებით წარსდგა ბერძენი მსახიობი პარის
კაციველოსი, ხოლო კონცერტს უძღვებოდა
კულტურული ცენტრი „კავკასიის“ დამფუძნებელი
ავთანდილ მიქაბერიძე.

დუდანა მაზმანიშვილის კონცერტი ათენში

შესრულდა ბახის, შუმანის, ლისტის, შოპენისა
და ლაღიძის ნაწარმოებები.
კონცერტმა, რომელიც გაიმართა საქართველოს
საელჩოს პატრონაჟით და ჩაიარა სრული
ანშლაგით, შეკრიბა კლასიკური მუსიკის
მოყვარული ქართულ-ბერძნული საზოგადოება,
მუსიკათმცოდნეები, ჟურნალისტები,
საბერძნეთის რესპუბლიკაში საქართველოსა და
რუმინეთის ელჩები, ათენის საერთაშორისო
ქალთა კლუბის წევრები და ქართული
დიასპორის წარმომადგენლები.

„ხელოვნება შერიგებისათვის“

19 თებერვალს, ამერიკის შეერთებულ
შტატებში საქართველოს საელჩომ ანუნა
ბუკიას დოკუმენტური ფილმის „მე გადავცურე
ენგური“ ჩვენებას უმასპინძლა. ფილმი
საქართველოში აფხაზეთის ომის შედეგად
იძულებით გადაადგილებული პირების
ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ
მოგვითხრობს. ფილმის ჩვენების დასასრულს,
გაიმართა დისკუსია საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ
ვითარებასა და ადამიანის უფლებების
მდგომარეობის შესახებ, რომელსაც
უძღვებოდნენ საგანგებო და სრულუფლებიანი
დესპანი გიორგი ციკოლია, საელჩოს მრჩეველ
სოფიო გეგეჭკორი და ფლეჩერის
დიპლომატიისა და სამართლის სკოლის
მაგისტრატურის სტუდენტი ზვიად აძინბაია. დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღო აფხაზეთის უზენაესი

საბჭოს თავმჯდომარემ გია გვაზავამ. აფხაზეთის ა/რ
მთავრობისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია
"მრავალეროვანი საქართველო დემოკრატიული
ფასეულობების გაძლიერებისთვის" ხელშეწყობით კი
გაიმართა ახალგაზრდა მხატვრების ნინი და დიმიტრი
დუმბაძეების ნახატების გამოფენა, სიმბოლური
სახელწოდებით - „ხელოვნება შერიგებისათვის“.
საინტერესო და ემოციებით დატვირთული
ღონისძიებით, რომელსაც ესწრებოდნენ ქართული
დიასპორის წარმომადგენლები სხვა საპატიო
სტუმრებთან ერთად, საფუძველი ჩაეყარა ქართული
ფილმების ჩვენების ციკლს, რომელიც ყოველთვიურად
საქართველოს საელჩოსა და ვაშინგტონის სხვა
აუდიტორიებში გაიმართება.



თებერვლის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

გაცნობითი შეხვედრა ნორვეგიაში საქართველოს საელჩოში

19 თებერვალს, ოსლოში, საქართველოს საგანგებო
და სრულუფლებიანმა ელჩმა მაია ყიფშიძემ
გამართა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა
ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან,
არასამთავრობო ორგანიზაციის „GeoNor – the Link
between Georgia and Norway“ დამფუძნებლებთან
მარიამ ნოდიასთან, თამარ ლორიასთან და სოფო
ფეიქრიშვილთან. შეხვედრაზე ორგანიზაციის
წარმომადგენლებმა მოკლედ მიმოიხილეს
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები,
დაარსებიდან დღემდე განხორციელებული
პროექტები და სამომავლო გეგმები. მაგალითად,
ორგანიზაციის გამომცემლობის „წიგნიერება“
საშუალებით უკვე დაბეჭდილია სკოლამდელი
ასაკის ბავშვებისათვის ქართული ენის
სახელმძღვანელოები - „ანბანეთის ამბები“ და
„თედოს და ნუცას მუსიკალური თავგადასავალი“,

რომელთა გამოყენება შესაძლებელია როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ მცხოვრები

ბავშვებისათვის. აღსანიშნავია, რომ „GeoNor-ის“ ორგანიზებით, 2014 წლის 2 ივნისს, გაიმართა

სემინარი, რომელიც ცნობილი ნორვეგიელი ლინგვისტის, ქართული ენის მკვლევარის ჰანს ფოგტის
ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ეძღვნებოდა. GeoNor-ის წარმომადგენლებს დღემდე აქტიური

ურთიერთობა აქვთ ჰანს ფოგტის შვილთან, პეტერ ფოგტთან, რომელიც ასევე დაინტერესებულია

საქართველოთი. მათი დახმარებით დაიგეგმა შეხვედრა პეტერ ფოგტთან, ხოლო სამომავლოდ

გადაწყდა ოსლოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ქართული ენის კუთხის გახსნა ჰანს ფოგტის
ნარკვევებისა და საარქივო მასალების გამოყენებით.

ირაკლი კვირიკაძეს ევროპის ამომავალი ვარსკვლავის ჯილდო 

გადაეცა 

20 თებერვალს, Berlinale Palast-ში, ამერიკაში
მცხოვრები ახალგაზრდა ქართველი
მსახიობი ირაკლი კვირიკაძე დააჯილდოვეს.
ირაკლიმ ევროპული ამომავალი ვარსკვლავის
ტიტული მოიპოვა და 10 საუკეთესო ახალგაზრდა
მსახიობს შორის მოხვდა. თითოეულ მათგანს
პრესტიჟული ჯილდო „European Shooting
Stars Award“ გადაეცა. European Film Promotion-
მა ევროპის ამომავალი ვარსკვლავების სია
რამდენიმე თვის წინ გამოაქვეყნა. ირაკლი
კვირიკაძე ამ ათეულში ფილმ „მძევლებში“
შესრულებული როლისთვის წარადგინეს. ირაკლი
კვირიკაძეს დამთავრებული აქვს საქართველოს
შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხოლო მოგვიანებით
გაიარა სამსახიობო კურსი Stella Adler Studio
of Acting-ის ცნობილ სტუდიაში. ახალგაზრდა ქართველი მსახიობი მაყურებელმა

გაიცნო რუსეთში მოღვაწე ცნობილი რეჟისორის
რეზო გიგნეიშვილის ფილმით „მძევლები“.
სიმბოლურია, რომ ფილმის პრემიერა, 2017 წელს,
სწორედ ბერლინის კინოფესტივალზე შედგა,
ხოლო მოგვიანებით კი „კინოტავრის“ ორგზის
პრიზიორიც გახდა. ეს საპასუხისმგებლო როლი
ირაკლისთვის სრულმეტრაჟიან მხატვრულ კინოში
სადებიუტო და, იმავდროულად, საერთაშორისო
კარიერის საუკეთესო სტარტი აღმოჩნდა.
ვულოცავთ ჩვენს თანამემამულეს ამ გამარჯვებას
და წარმატებულ კარიერას ვუსურვებთ როგორც
ევროპულ და ამერიკულ, ისე ქართულ
კინემატოგრაფში!



თებერვლის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

„ქართული ხუთშაბათები“ ვაშინგტონში
22 თებერვალს, ვაშინგტონში, მორიგი „ქართული

ხუთშაბათის“ საღამო გაიმართა. ე.წ. „ქართული

ხუთშაბათები“, პირველად, 6 წლის წინ, ჩვენი
თანამემამულის ვასო ჯაიანის ინიციატივით

მოეწყო. ამერიკის დედაქალაქში მცხოვრები

ქართველები და საქართველოს ამერიკელი

მეგობრები ყოველი თვის ბოლო ხუთშაბათს
იკრიბებოდნენ რესტორან „ვაპიანოში“, წელს კი

უკვე ქართულ რესტორან „სუფრაში“ აღნიშნეს

იუბილე. ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია,
ასაკი კი შეუზღუდავი. მთავარი მიზანი -

თანამემამულეთა შეხვედრები და დიასპორის

წარმომადგენელთა შეკავშირებაა. „ქართული

ხუთშაბათის“ ორგანიზებაში აქტიურადაა
ჩართული საქართველოს საელჩოც.

ტოჩინოშინს ღირსების ორდენი გადაეცა
24 თებერვალს, იაპონიაში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა

ლევან ცინცაძემ ქართველ სუმოისტს -
ტოჩინოშინს (ლევან გორგაძე) ღირსების

ორდენი გადასცა. ღონისძიების

აღსანიშნავად, საქართველოს საელჩოში,

საზეიმო მიღება გაიმართა.
ჯილდო ტოჩინოშინს საქართველოს

პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის

განკარგულებით მიენიჭა. მოწვეულ
სტუმრებს სიტყვით მიმართეს

საქართველოს ელჩმა, ქართველმა

სუმოისტმა გაგამარუმ (თეიმურაზ

ჯუღელი) და ტოჩინოშინმა.
საზეიმო ცერემონიალს ესწრებოდნენ იაპონიაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და

ქართული დიასპორის წარმომადგენლები, ასევე, იაპონიის მთავრობისა და ბიზნეს-კორპორაციების

წევრები და სხვა საპატიო სტუმრები.

ქართული კვირეული გერმანიაში - „სამი  დამწერლობა - ერთი ენა“
24 და 25 თებერვალს, ქ.კონსტანცში,

ქართული კულტურის ცენტრის -

„GeoHaus” და შვეიცარიის საელჩოს
ხელშეწყობით, ქართველი ემიგრანტების

მიერ დაფუძნებული საერთაშორისო

ორგანიზაციის „Initiatives for Global

Cooperation E.V“ ინიციატივით, გაიმართა
გამოფენა „სამი დამწერლობა - ერთი ენა“.

ღონისძიება მიზნად ისახავდა ქართული

კულტურის პოპულარიზაციას და
ტურიზმის პოტენციალის წარმოჩენას.

ღონისძიების ფარგლებში ასევე ჩატარდა

პრეზენტაცია საქართველოს და ქართული

დამწერლობის შესახებ, დისკუსია საქართველოს დღევანდელ გეო-პოლიტიკური მდგომარეობასა და
პერსპექტივებზე. 25 თებერვალს გაიმართა პრეზენტაცია ქართული სუფრის ტრადიციების შესახებ და
მიწვეულმა სტუმრებმა მონაწილეობა მიიღეს ტრადიციული კერძების მომზადების პროცესში.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოში მოზარდი თაობის სოციალიზაციის საკითხს
სუფრის ტრადიციის მეშვეობით. ვოლფგანგ ლაუერმა (ტრენერი/მრჩეველი კომუნიკაციის
საკითხებში) და ქართული კულტურის ცენტრის - „GeoHaus”-ის ხელმძღვანელმა ზვიად არაბიძემ
ისაუბრეს თემაზე: „მეხსიერებაში შემონახული სურათების ძალა“.
ქართული კვირეული და გამოფენა დასრულდება 12 მარტს, ქართული სიმღერის, ქართული
კერძებისა და პროდუქტების გამოფენის თანხლებით.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ღია გაკვეთილი მადრიდის ქართული ცეკვის აკადემიაში

25 თებერვალს, მადრიდის ქართული საკვირაო

სკოლის ბაზაზე არსებულ ცეკვის აკადემიაში

„GEORGIA“, ჩატარდა ღია გაკვეთილი,
პროფესიონალი ქორეოგრაფების მაკო და კოტე

მიქელაძეების ინიციატივით. დღევანდელი

მონაცემებით, ქართული ცეკვის აკადემიაში

ირიცხება 28 მოსწავლე. ღია გაკვეთილმა აჩვენა,
რომ პედაგოგებს უკვე შესანიშნავი შედეგი აქვთ,

მიუხედავად იმისა, რომ რეპეტიციები კვირაში

მხოლოდ ორჯერ ტარდება. წლის ბოლოს,
საკვირაო სკოლის დამამთავრებელ საზეიმო

ღონისძიებაზე, ანსამბლი უკვე საკუთარი მცირე

რეპერტუარითაც წარსდგება.

საკვირაო სკოლაში და ცეკვის აკადემიაში მოღვაწე

პედაგოგთა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ესპანეთის

დედაქალაქის იმ უბნებში, სადაც მეტი ქართველები
ცხოვრობენ, სასურველია, საკვირაო სკოლის

ფილიალი და მასთან არსებული ცეკვის,

ფორტეპიანოს და გიტარის შემსწავლელი ახალი

წრეები გაიხსნას, რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს
ჩვენი თანამემამულეების, მადრიდში მცხოვრები

ქართველების და მათი შვილების დამეგობრებას,

ხოლო პატარებს მეტად დაახლოვებს სამშობლოს,
მის ისტორიას, კულტურას და ხელოვნებას.

შეხვედრა ქართული ლიტერატურის უკრაინელ 

მთარგმნელთან

26 თებერვალს, კიევში, სრულიად უკრაინის

საზოგადოებრივი გაერთიანება „გეორგიას”

ვიცე-პრეზიდენტის სოსო ჩოჩიას
ინიციატივით, საქართველოს საელჩოში

გაიმართა შეხვედრა ცნობილ უკრაინელ

მთარგმნელს ოლექსა სინიჩენკოსა და

საქართველოს ელჩს გელა დუმბაძეს
შორის. ქართული დიასპორისთვის და

საქართველოსთვის მნიშნველოვანია ის

ფაქტი, რომ ოლექსა სინიჩენკოს უკრაინულ
ენაზე აქვს ნათარგმნი და გამოცემული

ქართველი კლასიკოსების - ნიკოლოზ

ბარათაშვილის, კონსტანტინე გამსახურდიას,

მიხეილ ჯავახიშვილის, ნოდარ დუმბაძის,
რევაზ ინანიშვილის და სხვა ცნობილი

ქართველი მწერლების ნაწარმოებები,

რომელთა ნიმუშები უკრაინელმა
ლიტერატორმა საელჩოს გადასცა საჩუქრად.

საქართველოს ელჩმა გელა დუმბაძემ მადლობა გადაუხადა ოლექსა სინიჩენკოს მისი ნაყოფიერი

შემოქმედებისა და ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისათვის.
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ისრაელში ქართული დიასპორული ორგანიზაცია დაფუძნდა

2018 წლის თებერვალში, ისრაელის ქ.თელ-ავივში,

ოფიციალურად დაფუძნდა პირველი ქართული

დიასპორული ორგანიზაცია - „მამული". ორგანიზაციის
მიზნებია გააერთიანოს ისრაელში მცხოვრები ჩვენი

თანამემამულეები, საქართველოს ყველა მეგობარი და

გულშემატკივარი; ასევე, ხელი შეუწყოს საქართველო-

ისრაელის სახელმწიფოთა შორის მეგობრობას,
კულტურულ და ეკონომიურ თანამშრომლობას;

ისრაელში მცხოვრებ თანამემამულეებში ეროვნული და

კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას და
საქართველოს განვითარების პროცესში აქტიურ

ჩართულობას. ქართული დიასპორული ორგანიზაციის

ხელმძღვანელია ირაკლი კილაძე.

პეტერბურგიდან - კალიფორნიაში

სანკტ-პეტერბურგში მოქმედი ქართული

დიასპორული ორგანიზაციის, სკოლა-სტუდია

„ივერიას’“ ხელმძღვანელმა ირაკლი რუსიამ,
ქართული ხალხური სიმღერების

ინტერნაციონალური კვარტეტი ჩამოაყალიბა და

ეროვნული კულტურის პოპულარიზაციისა და

დიასპორასთან კავშირის გამყარების მიზნით, აშშ-
ში, კერძოდ კალიფორნიაში, თებერვლის ბოლოს,

კონცერტები ჩაატარა ლოს ანჯელესში,

საკარამენტოში და სან ფრანცისკოში. კონცერტებს,
ქართული დიასპორის წარმომადგენლების გარდა,

ამერიკელებიც დიდი ინტერესით დაესწრნენ.

გაიმართა შეხვედრები ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებთან და მამა შალვასთან, ვისი

ძალისხმევითაც მოხდა აღნიშნული
ღონისძიებების ორგანიზება, ასევე, მამა

ექვთიმესთან, მარინა ლომთათიძესთან, ბადრი

ესართიასთან, ირმა გვილიასთან, ზაზა

კორინთელთან.
შეხვედრის დასასრულს, დაიგეგმა სამომავლო

თანამშრომლობა, ხოლო 26 მაისისთვის -

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი
მიძღვნილი კონცერტი.

ქართული კულტურის ცენტრი ნიუ იორკში Dancing Crane Company - „მოცეკვავე წერო“, რომელსაც

სათავეში ამერიკელი ვიქტორ სირელსონი და მისი ქართველი მეუღლე ლიკა სირელსონი-ბახტურიძე

უდგანან, თავის 22 წლის იუბილეს გალა კონცერტით აღნიშნავს, რომელიც ასევე საქართველოს
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 100 წლისთავს ეძღვნება.

კონცერტი გაიმართება THE KAYE PLAYHOUSE-ის სცენაზე, 17 მარტს, მანჰეტენზე, ნიუ იორკში.

ანონსი
„მოცეკვავე წერო“ 22 წლისაა!
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 


