იანვრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ქართველ სტუდენტთა შეხვედრა სტამბოლში
2 იანვარს, ქ. სტამბოლში, ქართველ სტუდენტთა
გაერთიანების დამფუძნებლების, სტუდენტების
ირინე ცაგარელის, ბესარიონ შარაშიძისა და
რუსლან
შავაძის
ინიციატივითა
და
ორგანიზებით, ასევე, პროექტის - „იყავი შენი
ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2018 წლის
თურქეთის რესპუბლიკაში გამარჯვებულის,
გიორგი ცეცხლაძის მხარდაჭერით, გაიმართა
ქართული საღამო. შეხვედრაზე მოწვეულ იყო 15
სხვადასხვა
ქვეყნის
წარმომადგენელი.
ღონისძიება მიზნად ისახავდა საქართველოს
პოპულარიზაციას. სტუმრები გაეცნენ ქართულ
კულტურას,
სამზარეულოს,
ნაციონალურ
ცეკვებს, ფოლკლორსა და პოეზიას.
შეხვედრის ორგანიზატორებმა აღნიშნეს, რომ
სტამბოლში ქართველ სტუდენტთა გაერთიანების
ღონისძიება ნათელი მაგალითია იმისა, რომ
თურქეთში უკვე აქტიურად ყალიბდება ქართველ
სტუდენტთა საინიციატივო გაერთიანებები, იქმნება
სტუდენტთა ერთიანი პლატფორმა, რაც მიზნად
ისახავს სტუდენტების დაახლოებას, პროფესიული
თვალსაზრისით
ცოდნის
გაღრმავებას
და
ინდივიდუალური
პროექტების
მხარდაჭერას.
გაერთიანების დამაარსებელთა თქმით, მათი
მთავარი
მიზანია,
შემდგომში
თითოეული
სტუდენტის წამოწყებას აქტიურად დაუჭირონ
მხარი.

ინეგოლში ქართული ენის შემსწავლელი კურსის მოსწავლეებს
სერთიფიკატები გადაეცათ
4
იანვარს,
ინეგოლის
კავკასიური
ფოლკლორისა
და
კულტურის
საზოგადოებისა და ინეგოლის სახალხო
განათლების
ცენტრის
მიერ
ორგანიზებული
ქართული
ენის
შემსწავლელი კურსის მოსწავლეთათვის
სერთიფიკატების გადაცემის ცერემონია
გაიმართა.
წერითი
გამოცდის
წარმატებით
გავლის
შემდეგ,
სერთიფიკატი, 44 მოსწავლეს გადაეცა.

ქართული სამზარეულოს დღე დუზჯეში
5 იანვარს, თურქეთის რესპუბლიკაში, დუზჯეს
ქართული კულტურის ასოციაციის ორგანიზებით
მოეწყო ქართული სამზარეულოს დღე. ადგილობრივმა
ქართველმა
ქალბატონებმა
დაამზადეს
ისეთი
ტრადიციული კერძები, როგორიცაა ფხალ-ლობიო,
ტრადიციული ტოლმა, მჭადი და სხვ. ხსენებულ
ასოციაციაში ხშირად ტარდება მსგავსი ღონისძიებები
და
მათი
მიზანია
ადგილობრივ
ქართველთა
დაახლოების
და
ტრადიციული
კულტურის
შენარჩუნების ხელშეწყობა.
1

იანვრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ახალგაზრდა ელჩმა პატარა თანამემამულეებს უმასპინძლა
ფილადელფიაში
6 იანვარს, ქ. ფილადელფიაში, პროექტის „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2018
წლის
აშშ-ში
გამარჯვებულის,
ტატო
ოქრუაშვილის
ინიციატივითა და ჩვენი
თანამემამულის, თენგიზ ოქროპილაშვილის
ხელშეწყობით, რომელმაც ფილადელფიაში
ქართული რესტორანი - „Georgian Bakery and
Cafe“ გახსნა, საინტერესო და სახალისო
ღონისძიება - „ჩურჩხელა ფართი" გაიმართა.
ღონისძიებას 50-მდე ქართველი და ამერიკელი
ბავშვი მშობლებთან ერთად დაესწრო. ისინი
გაეცნენ ჩურჩხელის წარმოშობის ისტორიას,
თავადაც შეძლეს ჩურჩხელების ამოვლება და
შემდეგ დააგემოვნეს კიდეც.

ღონისძიება
დატვირთული
იყო
საბავშვო
გასართობი
პროგრამით,
ხოლო
დასასრულს
ბავშვებს საშობაო საჩუქრები გადაეცათ. „ამგვარი
ღონისძიებები
ძალზედ
მნიშვნელოვანია,
განსაკუთრებით,
უცხოეთში
დაბადებული
ქართველი
ბავშვებისათვის,
რადგან
ისინი
გართობასთან
ერთად
ეცნობიან
საკუთარი
სამშობლოს ტრადიციებსა და წეს-ჩვეულებებს, ეს კი
საქართველოს ახალგაზრდა ელჩის ერთ-ერთი
მთავარი მიზანია“, განაცხადა ტატო ოქრუაშვილმა.

საშობაო მიღება ჩინეთში
6 იანვარს, ჩინეთში საქართველოს საელჩოში გაიმართა საშობაო მიღება ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებისთვის.
მიღების დროს სტუმრებს მიესალმა საქართველოს ახლადდანიშნული ელჩი არჩილ კალანდია, მიულოცა
მათ ახალი წელი და შობის დღესასწაული. ელჩის განცხადებით, საელჩო გააძლიერებს კომუნიკაციას
ჩინეთში მყოფ ქართულ დიასპორასთან და იმედი გამოთქვა, რომ ჩინეთში მცხოვრები საქართველოს
მოქალაქეები საელჩოსთან კოორდინაციით კიდევ უფრო აქტიურად შეუწყობენ ხელს საქართველოს
ცნობადობის ამაღლებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში.
მიღებას დაესწრნენ როგორც პეკინში, ასევე ჩინეთის სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრები ჩვენი
თანამემამულეები. შობის დღესასწაულის ქართულ დიასპორასთან ერთად აღნიშვნას ტრადიციული
ხასიათი მიეცემა.
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საშობაო ზეიმი ათენში
7 იანვარს, საბერძნეთის რესპუბლიკაში, ქ.
ათენში, ქართულ-ბერძნული კულტურისა და
განათლების
ცენტრის
,,არმაზი“
აღსაზრდელებმა საშობაო ზეიმი გამართეს.
საღამოს ქართული სიმღერები და ნაციონალური
ცეკვები ამშვენებდა.
ზეიმის დასასრულს თოვლის ბაბუამ სკოლის
აღსაზრდელებს საშობაო საჩუქრები დაურიგა.

საქართველოს უახლესი ისტორია
პოლონეთის ადამ მიცკიევიჩის სახელობის უნივერსიტეტში
9 იანვარს, ქ. ვარშავაში, პროექტის - „იყავი შენი
ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2018 წლის
პოლონეთის რესპუბლიკაში გამარჯვებულმა,
თამარ ლორთქიფანიძემ მონაწილეობა მიიღო
პოზნანის
ადამ
მიცკიევიჩის
სახელობის
უნივერსიტეტის სტუდენტური გაერთიანების
მიერ ორგანიზებულ სადისკუსიო პანელში. სხვა
მომხსენებელთან
პროფესორ
კშიშტოფ
ფედოროვიჩთან და დამოუკიდებელ ექსპერტ
მარჩინ ოლეინიკთან ერთად ახალგაზრდა ელჩმა
ისაუბრა საქართველოს პოლიტიკური და
ეკონომიკური ტრანსფორმაციის პროცესზე.
საუბარი შეეხო საქართველოს უახლოეს ისტორიას - 90-იან წლებს, ვარდების რევოლუციას, დღევანდელ
ვითარებას - რეფორმებსა და ცვლილებებს. მომხსენებლებმა ისაუბრეს საქართველოს შიდა და საგარეო
პოლიტიკაზე, ქვეყნის მომავალზე.
წეროვანში დევნილთა დასახლებაში არსებულ სიტუაციასა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის შესახებ ისაუბრეს არასამთავრობო ორგანიზაციის
“უკეთესი მომავლისთვის” ხელმძღვანელმა ნანა ჩქარეულმა და პოზნანის ადამ მიცკევიჩის
უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლუკაშ ბეიმამ.

საახალწლო კონცერტი
"საშობაო ჰანგები"
პენსილვანიაში
12 იანვარს, პენსილვანიის წმ. მღვდელმოწამე გრიგოლ
ფერაძის სახელობის ქართული კულტურის ცენტრის
ორგანიზებით გაიმართა საახალწლო კონცერტი
"საშობაო
ჰანგები".
ღონისძიებას
ესწრებოდნენ
კულტურის ცენტრის დამფუძნებელი, ჩრდილოეთ
ამერიკის
ეპისკოპოსი
საბა
(ინწკირველი),
საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში
დავით ბაქრაძე, ვიცე კონსული ქალაქ ნიუ-იორკში
ეკატერინე ნინუა, „საქველმოქმედო ფონდ დიანა
ბაგრატიონის“ პრეზიდენტი დიანა ბაგრატიონი, ნიუიორკის ქართული კულტურის ცენტრის - „ფესვები“
ხელმძღვანელები ვანო გოდერძიშვილი, შორენა
ბარბაქაძე
და
უამრავი
სტუმარი
სხვადასხვა
შტატებიდან. ანსამბლის წევრი ბავშვები თოვლის
ბაბუამ დააჯილდოვა სიგელებით და საჩუქრებით.
კონცერტის ბოლოს შესრულდა ქართული სიმღერა
„იმიგრანტები".
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ქართული დღესასწაული პარიზში
12 იანვარს, საფრანგეთის რესპუბლიკაში, ქ. პარიზში მოქმედმა
ასოციაციამ - ქართველთა კულტურის კერა ,,ლაზი“ მონაწილეობა
მიიღო პარიზის წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიის დღესასწაულში.
ქართული კულტურის ცენტრთან არსებულმა ანსამბლმა „ლაზი“
მონაწილეობა დღესასწაული ქართული ცეკვებითა და სიმღერებით
გაახალისა.

საშობაო ზეიმი ესტონეთში
13 იანვარს, ქ. ტალინში, სათვისტომოსთან - „ქართულ სახლი“
არსებულმა საკვირაო სკოლამ - „მზიური“ შობა-ახალი წლისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება გამართა. საკვირაო სკოლის პედაგოგებმა
და
სათვისტომოს
წარმომადგენლებმა
ბავშვებს
გააცნეს
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებული განსხვავებული
საახალწლო ტრადიციები. ღონისძიებაზე მოწვეულმა თოვლის
ბაბუამ ლამაზად წარმოთქმული ლექსებისთვის ბავშვები
დაასაჩუქრა.

ავსტრიის ქართული სათვისტომოს საქველმოქმედო ღონისძიება
13 იანვარს, ქ. ვენაში, ავსტრიის ქართული
სათვისტომოს ორგანიზებით და ქ. თბილისში
მოქმედი
რესტორნის
„ქერო“
ხელშეწყობით
საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართა. კონცერტში
მონაწილეობდნენ
საქართველოდან
ავსტრიაში
სპეციალურად ამ დღისთვის ჩასული მუსიკოსები მევიოლინე ია ყანჩაველი, ია ღვინიაშვილი და
ანსამბლი "იბერია".
საღამოდან შემოსული თანხა მთლიანად გადაეცა
დავით
აღმაშენებლის
სახელობის
ქართულ
მართლმადიდებლურ ეკლესიას.
ღონისძიება ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს
საელჩოს მხარდაჭერით გაიმართა და მას ავსტრიაში
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი,
დავით დონდუა და საგანგებო და სრულუფლებიანი
დესპანი, გიორგი ტაბატაძე ესწრებოდნენ.

საშობაო ღონისძიება „ჩემი საქართველო" ნიუ
ჯერსის ქართულ საკვირაო სკოლაში
13 იანვარს, ნიუ ჯერსის წმინდა
გრიგოლ
ხანძთელის
სახელობის
ეკლესიასთან
არსებულ
ქართულ
საკვირაო სკოლაში „ლაზარე“ საშობაო
ღონისძიება - „ჩემი საქართველო"
გაიმართა.
სკოლის აღსაზრდელებმა დამსწრე
საზოგადოებას საქართველოს ყველა
კუთხის საშობაო ტრადიცია გააცნეს.
ღონისძიებას
განსაკუთრებული
ელფერი
შესძინა
ქართულმა
სიმღერებმა და ხალხურმა ცეკვებმა.
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საახალწლო ზეიმი ბარიში
13 იანვარს, იტალიაში, ქ. ბარიში,
ასოციაცია ,,აისი”-ს ბაზაზე არსებულ
ქართულ საკვირაო სკოლაში საახალწლო
ზეიმი ჩატარდა.
სკოლაში, რომელიც
ნინა რურუას მიერ დაარსდა, უამრავი
თანამემამულე ბავშვი და მათი მშობლები
იყვნენ
შეკრებილნი.
ღონისძიების
შესახებ
ემიგრანტი
თამრიკო
გვერდწითელი სოციალური ქსელში
წერს: ,,ქ. ბარის ქართული ასოციაციის
საკვირაო სკოლა ,,აისის”
მოსწავლეებმა არაჩვეულებრივი საზეიმო ღონისძიება მოაწყეს, რომელმაც გაგვითბო სული, გული,
აგვავსო ქართული, მშობლიური მუხტით, გვაჩუქა დაუვიწყარი, საზეიმო წუთები. მადლობა გუნდს,
პოზიტიური, ენერგიული ნინა რურუას ხელმძღვანელობით, კრეატიული და მოტივირებული
პედაგოგებით, ენთუზიაზმით აღსავსე მშობლებით, რომლებიც ქმნიან, აშენებენ და ეფერებიან
არაჩვეულებრივი ქართველი ბავშვების აღზრდით საქართველოს, რომელსაც ,,არ ჰყავს შვილი
დასაკარგავი“.

ნიურნბერგის ქართული კულტურის ცენტრის
„INKO“ საახალწლო ზეიმი
13 იანვარს, ქ. ნიურნბერგში, ვილა
„ლეონში“,
ნიურნბერგის ქართული
კულტურის
ცენტრმა
„INKO“
საახალწლო-საშობაო ზეიმი გამართა.
საღამოს
მოდერატორმა
ნინო
გოგოლაძემ
ღონისძიების
გახსნის
შემდეგ
სიტყვა
ორგანიზაციის
ხელმძღვანელს, ქეთევან საბაშვილიბორუფკას
გადასცა,
რომელმაც
ორგანიზაციის
გასული
წლის
საქმიანობა
შეაჯამა.
ღონისძიება
საზეიმო
ნაწილით
გაგრძელდა.
სათვისტომოს
თეატრის
ჯგუფმა,
ვერიკო
მოდებაძის
ხელმძღვანელობით,
წარმოადგინა
სპექტაკლი ქართული ნაწარმოებების
მოტივებზე.
თეატრალურ
ჯგუფს
შეუერთდა
ქართული ენისა და ლიტერატურის
ჯგუფები,
დალი
ხარაზიშვილის
ხელმძღვანელობით,
რომლებმაც
საშობაო ლექსები წაიკითხეს. საღამოს
მონაწილეები
იყვნენ ნიურნბერგის
ქართული ცეკვის სტუდიის „იბერია“
მოცეკვავეები რუსუდან ფილაურიფალუხის ხელმძღვანელობით. სცენაზე
თოვლის ბაბუაც მოიწვიეს, რომელმაც
ბავშვებს საჩუქრები გადასცა.
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სტამბოლის ქართულ სავანეში
სადღესასწაულო წირვა აღევლინა
13 იანვარს, წმინდა მოციქულთა სწორი ნინოს ხსენების
დღესთან
დაკავშირებით,
სტამბოლში,
ლურდის
ღვთისმშობლის ქართულ მონასტერში ჩატარდა კათოლიკური
წირვა, რომელსაც დაესწრნენ როგორც ემიგრანტები და
ადგილობრივი,
თურქეთელი
ქართველები,
აგრეთვე
საქართველოდან ჩასული სტუმრები.
წირვის შემდეგ გაიმართა საზეიმო შეხვედრა, რომელზეც
სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა კათოლიკე
მღვდელმა საქართველოდან პაატა ქომოშვილმა. მან ისაუბრა
დღესასწაულისა და ქართული სავანის
მნიშვნელობაზე.
სტუმრებს, ასევე, მიმართა პოლ ზაზაძემ, ქართული
კათოლიკური ფონდის დირექტორმა. შეხვედრის საზეიმო
ნაწილს ესწრებოდნენ საქართველოს გენერალური კონსული ქ.
სტამბოლში ინგა კიკვაძე,
გენერალური საკონსულოს
თანამშრომლები და სხვადასხვა რელიგიური აღმსარებლობის
ქართველები.
ლიტურგიისა
და
საზეიმო
შეხვედრის
დასრულების შემდეგ, ქართულმა სავანემ ევანგელისტურ
ეკლესიასთან ერთად უმასპინძლა სტამბოლში მცხოვრებ
ქართველ ბავშვებს. ბავშვები დასაჩუქრდნენ ემიგრანტი
ქართველი პოეტის სოფო ფოცხვერაშვილის წიგნითა და
საახალწლო ნუგბარით, რომელიც პატარებს საქართველოდან
ჩამოსულმა თოვლის ბაბუამ გადასცა.

საკვირაო სკოლა „ლაზარემ“ ახალი წლისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება გამართა
13 იანვარს, ქ. ლონდონში, მაცხოვრის შობის
საკათედრო ტაძართან არსებულმა საკვირაო
სკოლამ
„ლაზარე“
ქართველ
ემიგრანტებს,
მოსწავლეთა მშობლებს და მასწავლებლებს
ძველით ახალი წელი მიულოცა. სკოლის
აღსაზრდელებმა დამსწრე საზოგადოების წინაშე
ქართული სიმღერები, ცეკვები და ქართული
ზღაპრების
მოტივებზე
შექმნილი
ნომრები
წარმოადგინეს.
ღონისძიებაში
ხელოვნების
სტუდია
„გონიერის“
აღსაზრდელებიც
მონაწილეობდნენ,
რომლებმაც
რამდენიმე
მუსიკალურ-თეატრალური ნომერი შეასრულეს.
სკოლას ქართველი თოვლის ბაბუაც ესტუმრა და
კონცერტის ყველა მონაწილე დაასაჩუქრა.

საქართველოს სახელმწიფო დროშის
დღისადმი მიძღვნილი ზეიმი
ბარიში
14 იანვარს, ქ. ბარიში, საქართველოს საპატიო
საკონსულოსა
და
ასოციაცია
,,ფესვებთან''
არსებული გახანგრძლივებული სკოლის და ცეკვის
სტუდიის მოსწავლეებმა ღია გაკვეთილი ჩაატარეს,
რომელიც საქართველოს სახელმწიფო დროშის
დღეს და ძველით ახალ წელს ეძღვნებოდა.
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საახალწლო ზეიმი პრაღაში
14 იანვარს, ქ. პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს
საელჩოს
ორგანიზებით
და
ქართული ავიაკომპანია - „Georgian Airways“-ის
მხარდაჭერით, ჩეხეთში მცხოვრები ქართული
დიასპორის წარმომადგენლებისთვის გაიმართა
საახალწლო საღამო და ცნობილი ქართველი ჯაზმუსიკოსის, პიანისტისა და კომპოზიტორის დინი
ვირსალაძის კონცერტი. შეხვედრისას ხაზი გაესვა
დიასპორასთან თანამშრომლობის გეგმებსა და
პერსპექტივებს.

ქართული დროშის დღე ნიდერლანდების სამეფოში
14 იანვარს, ნიდერლანდების სამეფოში,
გრონინგენის
უნივერსიტეტში,
საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით,
პროექტის „იყავი შენი
ქვეყნის
ახალგაზრდა
ელჩი“
2018
წლის
გამარჯვებულმა
ნიდერლანდების
სამეფოში
ერეკლე
კოპლატაძემ
ღონისძიება „ქართული ნაციონალური
დროშის დღე და ქართული ახალი წელი“
მოაწყო.
საღამოს
70
სტუდენტი,
უნივერსიტეტის
პროფესორი
და
ქართული დიასპორის წარმომადგენელი
დაესწრო, რომლებმაც ქართული ღვინის 6
სახეობა
დააგემოვნეს.
ერეკლე
კოპლატაძემ დამსწრე საზოგადოებას
საქართველოს კულტურის და ტრადიციების, აგრეთვე ქართული ჰერალდიკის შესახებ ინფორმაციული
პრეზენტაცია წარუდგინა. ღონისძიების ფარგლებში მცირე გათამაშება მოეწყო. გამარჯვებულები
ქართული ღვინით დაჯილდოვდნენ.

ქართული ეროვნული დღე
ფილადელფიაში
14 იანვარს, ქ. ფილადელფიაში, პროექტის „იყავი
შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2018 წლის
გამარჯვებულმა აშშ-ში ტატო ოქრუაშვილმა
ღონისძიება „ქართული ეროვნული დღე“ მოაწყო.
ღონისძიების ფარგლებში დამსწრე საზოგადოებას
შესაძლებლობა
მიეცათ
ქართული
დროშის
მოტივებით და ფერებით გამოეცხოთ ნამცხვრები
და ორცხობილები. საღამო რესტორან „Georgian
Bakery and Cafe“-ს მხარდაჭერით განხორციელდა.
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საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ირაკლი კობახიძის შეხვედრა საფრანგეთში ქართულ
დიასპორასთან

15 იანვარს, პარლამენტის თავმჯდომარის, ბ-ნი
ირაკლი
კობახიძის
საფრანგეთის
რესპუბლიკაში
ოფიციალური
ვიზიტის
ფარგლებში,
ინტერალიეს
ისტორიული
სასახლის დარბაზში გაიმართა შეხვედრა
დიასპორის წარმომადგენლებთან, რომელსაც
პოლიტიკური ემიგრაციის შთამომავლებთან
ერთად ესწრებოდნენ საფრანგეთში მოღვაწე
ხელოვანები,
ექიმები,
მკვლევარები
და
სტუდენტები. პარლამენტის თავმჯდომარემ

პარლამენტის თავმჯდომარემ პატივი მიაგო
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
პარლამენტის
თავმჯდომარის
ხსოვნას,
რომელიც იძულებით ემიგრაციაში იყო
გადახვეწილი ბოლშევიკური რუსეთის მიერ
საქართველოს ანექსიის შემდეგ.
საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი
კობახიძე ლევილის მამულს ეწვია, სადაც
ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებს
შეხვდა.

სიტყვით
მიმართა
დიასპორის
წარმომადგენლებს, მიულოცა მათ
ახალი 2019 წელი და ყურადღება
გაამახვილა
ქართველ
თანამემამულეებთან
საქართველოს
კავშირის
განმტკიცების
აუცილებლობაზე.
ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში
გაიმართა
შეხვედრა
ნიკოლოზ
(კარლო) ჩხეიძის შთამომავლებთან მირიან და ელენე მელუებთან.

ახალგაზრდა ელჩმა მარიამ თაყნიაშვილმა ვენის სამედიცინო
კლინიკაში ქართველი ბავშვები მოინახულა
15 იანვარს, ქ. ვენაში, პროექტის „იყავი შენი
ქვეყნის
ახალგაზრდა
ელჩი“
2018
წლის
გამარჯვებული ავსტრიის რესპუბლიკაში მარიამ
თაყნიაშვილი ვენის სამედიცინო კლინიკას ეწვია,
სადაც პატარა ქართველი თანამემამულეები
მოინახულა და საახალწლო საჩუქრები გადასცა.
4 და 15 წლის მოზარდები ვენის ერთ-ერთ
კლინიკაში გადიან მკურნალობის კურსს ავსტრიის
მთავრობის
ხელშეწყობით.
საქართველოს
ახალგაზრდა ელჩმა პატარებს გამოჯანმრთელება
უსურვა.
8

იანვრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ქართული გამოფენა ქუვეითის ეროვნულ მუზეუმში
16
იანვარს,
საქართველოს ელჩმა ქუვეითის
სახელმწიფოში როლანდ ბერიძემ მონაწილეობა
მიიღო ქუვეითის ეროვნულ მუზეუმში გამართული
გამოფენის ”Handicrafts in Europe Region-World Crafts
Council’’ გახსნის საზეიმო ცერემონიალში, რომელიც
საელჩოს მხარდაჭერით და ქუვეითის კულტურის,
ხელოვნების და ლიტერატურის ეროვნული საბჭოს
მოწვევით ჩატარდა.

გახსნის ცერემონიალში ქუვეითის მთავრობის
მხრიდან მონაწილეობა მიიღეს ქუვეითის
კულტურის, ხელოვნების და ლიტერატურის
ეროვნული საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალი
ალ-იოჰამ,
დეკორატიულ-გამოყენებითი
ხელოვნების
მსოფლიო
საბჭოს
ევროპის
პრეზიდენტმა, ლუიზ ალენმა და სხვა
ოფიციალურმა
პირებმა.
ხელოვანთა
ნამუშევრები
შერჩეული
იყო
ევროპის
დეკორატიულ-გამოყენებითი
ხელოვნების
მსოფლიო საბჭოს მიერ, რომელთა შორის
წარმოდგენილი იქნა ცნობილი ქართველი
ტექსტილის დიზაინერის ეკა ხუნწარიას
ბატიკის ტექნიკით აბრეშუმზე შექმნილი
ულამაზესი ნამუშევრები, კედლის პანოები,
თავშლები და ხელოვნების სხვა ნიმუშები.
გამოფენაზე
ასევე
წარმოდგენილი
იყო
ხელნაკეთი
ნამუშევრები
მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნიდან.
ღონისძიებას
ესწრებოდნენ
ქართული
დიასპორის,
ქუვეითში
აკრედიტებული
დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები,
ქუვეითის
კულტურის
და
ხელოვნების
მოღვაწეები და საზოგადოების ფართო წრეები.

ქართველი მეცნიერის თამილა მგალობლიშვილის ხსოვნის
საღამო ოქსფორდის უნივერსიტეტში
16
იანვარს,
ქ.
ლონდონში,
ოქსფორდის
უნივერსიტეტში ცნობილი ქართველი მეცნიერის,
ქრისტიანული კულტურის მკვლევარის თამილა
მგალობლიშვილის
ხსოვნის
საღამო
გაიმართა.
ღონისძიების ორგანიზატორი პროფესორი ჯენი
რიჩარდსონი იყო, რომელსაც დახმარება საქართველოს
საელჩომ და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ქართული
ენის პედაგოგმა ლია ჩოკოშვილმა გაუწიეს.
ღონისძიების გახსნისა და სიტყვის წარმოთქმის შემდეგ
პროფესორმა რიჩარდსონმა სიტყვა გაერთიანებულ
სამეფოში საქართველოს ელჩს თამარ ბერუჩაშვილს
გადასცა. საქართველოს ელჩმა თავის გამოსვლაში ხაზი
გაუსვა თამილა მგალობლიშვილის ღვაწლს ქართული
ქრისტიანული კულტურის კვლევასა და მასზე
საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებაში. ელჩმა
წაიკითხა საქართველოს პრეზიდენტის
სალომე
ზურაბიშვილის წერილი,
სადაც მან თავისი ღრმა
პატივისცემა გამოხატა თამილა მგალობლიშვილისა და
მისი ფასდაუდებელი მემკვიდრეობის მიმართ.
პროფესორმა სებასტიან ბროკმა და ჟურნალისტმა და
რედაქტორმა ბრიუს კლარკმა ისაუბრეს თამილა
მგალობლიშვილთან თავიანთი პროფესიული და
მეგობრული ურთიერთობების შესახებ.
ღონისძიების დასასრულს, თამილა მგალობლიშვილის

შვილმა, ისტორიკოსმა ლაშა ოთხმეზურმა
ბოდლეის ბიბლიოთეკის წარმომადგენელს
რიჩარდ ოვენდენს სიმბოლურად რამდენიმე
წიგნი
გადასცა
დედის
მდიდარი
კოლექციიდან,
რომელიც
მოგვიანებით
მთლიანად გაიგზავნება ბიბლიოთეკაში და იქ
იქნება
დაცული.
რიჩარდ
ოვენდენმა
ბიბლიოთეკის სახელით მადლობა გადაუხადა
თამილა
მგალობლიშვილის
ოჯახს
ამ
ძვირფასი საჩუქრისთვის, რაც, მისი თქმით,
კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს საქართველოს
შესახებ კვლევების გაძლიერებას ოქსფორდის
უნივერსიტეტში.
9

იანვრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

პოლონეთში საქართველოს ახალგაზრდა ელჩმა ვარშავის
ეკონომიკურ სკოლაში გამართულ ღონისძიებაში მიიღო
მონაწილეობა
17 იანვარს, პროექტის - „იყავი შენი
ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2018 წლის
გამარჯვებულმა
პოლონეთის
რესპუბლიკაში თამარ ლორთქიფანიძემ
მონაწილეობა
მიიღო
ვარშავის
ეკონომიკურ
სკოლაში
გამართულ
ღონისძიებაში - „პირდაპირი წესით
ჩატარებული ბოლო საპრეზიდენტო
არჩევნები საქართველოში“. შეხვედრის
პირველ ნაწილში ახალგაზრდა ელჩმა
დამსწრე
საზოგადოებას
თავისი
სამოქმედო გეგმა გააცნო და პროექტის
„იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“
შესახებ ისაუბრა.
პოლონელმა პოლიტოლოგმა, რაჯისლავა გორტატმა და ახალგაზრდა ელჩმა სტუდენტებს გააცნეს
საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობა, ისაუბრეს წინასაარჩევნო კამპანიის დეტალებზე და
არჩევნების შედეგებზე.
სტუდენტებს კითხვების დასმის საშუალებაც ჰქონდათ. მათ მიმოიხილეს არჩევნების პირველი და მეორე
ტური. საუბარი შეეხო საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, საკონსტიტუციო ცვლილებებს და
პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს.

პარიზის მერიის საახალწლო
საღამო

17 იანვარს, ქ. პარიზის მე-18 უბნის მერიაში
გაიმართა
მერიის
საახალწლო
მილოცვის
ცერემონია.
ასოციაცია - ქართული კულტურის კერა ,,ლაზი“
საღამოზე მიწვეული იყო სხვა სტუმრებთან
ერთად.
სტუმრებს
საშუალება
მიეცათ
დაეგემოვნებინათ კულტურის ცენტრის „ლაზი“
მიერ მომზადებული ქართული სამზარეულო.

უკრაინაში საქართველოს საელჩოში დიასპორულ
ორგანიზაციებთან შეხვედრა გაიმართა
18 იანვარს, ქ. კიევში, საქართველოს საელჩომ უკრაინაში
ქართული
დიასპორული
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ელჩმა გელა დუმბაძემ
დამსწრე საზოგადოებას მიულოცა შობა-ახალი წელი,
ისაუბრა საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და
უპასუხა სტუმრების მიერ დასმულ შეკითხვებს.
შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო უკრაინაში მცხოვრები
ქართველების მაქსიმალური ინფორმირება სამშობლოში
მიმდინარე
პროცესების
შესახებ.
ღონისძიების
ფარგლებში, დიპლომატიური უწყების მიერ მოწვეული
იყო უკრაინაში მოქმედი კომპანიის „Glovo.ua” ხელმძღვანელობა, რომელთა მხრიდანაც გაჟღერდა
ინიციატივა, ხსენებულ კომპანიაში უკრაინაში მცხოვრები ქართველების დასაქმებასთან დაკავშირებით.
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საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ქართველი პოეტის საღამო ათენში
20 იანვარს, ქ. ათენში, საქართველოს ქალთა
საბჭოს
წარმომადგენლობის
და
გაზეთ
,,ელადას" რედაქტორის, მწერალთა კავშირის
წევრის ანა ყურშავიშვილის ინიციატივით
პოეტ
იზოლდა ბერიანიძე-კაციაშვილთან
შეხვედრა შედგა.
გაიმართა მისი რიგით
მეორე
წიგნის
,,მამულს
გავედრებ...“
პრეზენტაცია. წიგნი გამოსცა საბერძნეთის
ქართული დიასპორის, გაზეთ ,,ელადას"
რედაქციამ.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ პროექტის - „იყავი
შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2018 წლის
გამარჯვებული საბერძნეთის რესპუბლიკაში
ლიკა
ჯანელიძე
და
სტუდენტთა
და
ახალგაზრდობის
ბერძნულ
-ქართული
ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ხუზულაური.
დამსწრე
საზოგადოების
მიერ
შეიქმნა
ულამაზესი გარემო, ერთმანეთს ენაცვლებოდა
იზოლდა
ბერიძე-კაციაშვილის
მრავალფეროვან
თემატიკაზე
შექმნილი
ლექსების მხატვრული კითხვა.

ღონისძიებაზე იზოლდა ბერიანიძის ლექსზე
დაწერილი სიმღერა შეასრულეს ჩვენმა
თანამემამულეებმა, მომღერალმა ქეთევან
ძაძამიამ და მისმა ქალიშვილმა სოფო
ლუკავამ. სიმღერის არანჟირების ავტორია
ზაზა გოჩიტაშვილი.
ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ქ. ათენის
ვახტანგ მეექვსის სახელობის საკვირაო
სკოლის პედაგოგი ნინო ფრუიძე და მისი
მოსწავლეები, მათ წაიკითხეს იზოლდა
ბერიანიძის ლექსები.

პოეტი იზოლდა ბერიანიძე-კაციაშვილი საქართველოს ქალთა საბჭომ მადლობის სიგელით
დააჯილდოვა. მას აგრეთვე, გადაეცა საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის
წევრობის მანდატი.
ღონისძიებას მასპინძლობდა
ათენის
,,ქართული სახლი“ დარეჯან ღამბაშიძის
ხელმძღვანელობით.

ქართველი კარატისტების გამარჯვება ნიუ-იორკში
20 იანვარს, ქ. ნიუ-იორკში, კარატეს საერთაშორისო
ტურნირი “Shobukan Cup” გაიმართა, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს ნიუ-იორკში მცხოვრები ჩვენი
თანამემამულის კარატეს ოსტატის გიორგი ჯიქიას
აღზრდილმა
ქართველმა
და
ამერიკელმა
სპორტსმენებმა კლუბ “Martial Arts Karate Shotokan“დან. ტურნირზე 5 ქართველი სპორტსმენი წარსდგა:
დემეტრე ლიქოკელი, ბარბარე წიკლაური, გიორგი
ხოსროშვილი,
ლაშა
ხოსროშვილი,
ნიკოლას
ზბოროვსკი, რომლებმაც ხუთი მედალი: 2 ვერცხლი
და 3 ბრინჯაო მოიპოვეს.
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საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს, ევროპის და მსოფლიო მრავალგზის
ჩემპიონმა გიორგი ჯიქიამ, შვიდგზის მიიღო
მონაწილეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში
„GRAND CHAMPION“-ის ტურნირზე, სადაც მედლები
და ასევე ფულადი ჯილდოები მოიპოვა. იგი
იუნიორებთან ერთად, ასევე, ავარჯიშებს შავი
ქამრის მფლობელებს ამერიკის 4 წამყვან კლუბში.
გიორგი ჯიქია ამავე დროს მუშაობს ამერიკის ქალთა
ნაკრების მთავარ მწვრთნელთან ერთად, სადაც
სპორტსმენებს ამზადებს მსოფლიო და პან-ამერიკის
ჩემპიონატისთვის. მის კლუბს “Martial Arts Karate
Shotokan“-ს მხარს უჭერს ამერიკის ქალთა ნაკრების
მწვრთნელი ქრისტინა მაკქენი, მსოფლიო და პანამერიკის ჩემპიონი შერილი მურფი. მასთან კლუბში
გვერდიგვერდ
ვარჯიშობენ
ქართველი
და
ამერიკელი მოზარდები.

ახალი სასწავლო სემესტრის დაწყებასთან დაკავშირებული
ზეიმი კვიპროსის ქართულ საკვირაო სკოლაში
20 იანვარს, კვიპროსის რესპუბლიკაში არსებულ
ქართულ საკვირაო სკოლაში საახალწლო არდადეგების
შემდეგ, ახალი სასწავლო სემესტრის დაწყების
აღსანიშნავად, მოსწავლეთა მიერ ორგანიზებული
ზეიმი გაიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ მშობლები,
მასწავლებლები
და
საქართველოს
საელჩოს
წარმომადგენლები. საკვირაო სკოლის მოსწავლეთა
მიერვე
დადგმულ
წარმოდგენაზე
შესრულდა
ქორეოგრაფიული და ვოკალური ნომრები და პოეტური
ნამუშევრები.
ღონისძიების
დასასრულს,
საკვირაო
სკოლის
მოსწავლეებს
საქართველოს
საელჩოს
სახელით
გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები, მათ შორის,
საგანგებოდ საკვირაო სკოლისთვის დამზადებული
2019 წლის კედლის კალენდარი, რომელიც შექმნილია
ქართული ანბანის სამი სახეობის თემაზე. კალენდარი
ასევე მოიცავს კვიპროსის ქართული საკვირაო სკოლის
ღონისძიებათა
ამსახველ
ფოტო-კოლაჟს
და
ინფორმაციას მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ
საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიიდან.

საახალწლო ღონისძიება ტორონტოში - „დაგბედებოდეთ"
20 იანვარს, ქ. ტორონტოში, ჩრდილოეთ ამერიკის მეუფე
საბას კურთხევით, ტორონტოს ივერიის ყოვლადწმინდა
ღვთისმშობლის ეკლესიასთან არსებული საკვირაო
სკოლის აღსაზრდელების მიერ წარმოდგენილ იქნა
საახალწლო დადგმა „დაგბედებოდეთ".
დადგმა
ივერიის
ყოვლადწმინდა
ღვთისმშობლის
ეკლესიის წინამძღვრის, მამა თომა ბეკურიშვილის
ორგანიზებით
და
მხარდაჭერით
განხორციელდა.
საახალწლო
საღამო
ქართული
სიმღერების
და
ნაციონალური ცეკვების შესრულებით დასრულდა.
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საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

პოლონეთში საქართველოს ელჩმა ქართველ სტუდენტებს
უმასპინძლა
22
იანვარს,
პოლონეთის
რესპუბლიკაში
საქართველოს ელჩმა ილია დარჩიაშვილმა
საელჩოში
ვარშავის
უნივერსიტეტის
გეოგრაფიის
ფაკულტეტის
ქართველ
სტუდენტებს უმასპინძლა. შეხვედრაზე ელჩმა
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების,
არაღიარების
პოლიტიკისა
და
ქვეყნის
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის
შესახებ ლექცია წაიკითხა.

სტუმრები საქართველოდან ათენში
23 იანვარს, ათენის განათლებისა და კულტურის
ცენტრმა
„კავკასია“-მ
უმასპინძლა
სტუმრებს
საქართველოდან - „კავკასიის უნივერსიტეტის“
სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს,
რექტორის,
პროფ.
კახა
შენგელიას
ხელმძღვანელობით.
საჯარო ლექცია თემაზე - „ქართული კულტურის
კერები ისტორიული ბიზანტიის ტერიტორიაზე“
წაიკითხა ათენის „კავკასიას“ დამფუძნებელმა და
ათენის ქართული არქეოლოგიური ინსტიტუტის
დირექტორმა, დოქტ. ავთანდილ მიქაბერიძემ,
რომელიც 2010 წლიდან არის აგრეთვე „კავკასიის
უნივერსიტეტის“ საპატიო დოქტორი.

საფრანგეთში ემიგრირებული მხატვრის გამოფენა
23 იანვარს, ქ. თბილისში, ეროვნულ გალერეაში
საფრანგეთში
ემიგრირებული
მხატვრის
ფელიქს
ვარლამიშვილის ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა.
მხატვარმა საზღვარგარეთ წარმატებული კარიერა
შეიქმნა, საქართველოში კი მის შესახებ ნაკლებადაა
ცნობილი.
ფელიქს ვარლა საფრანგეთში გარდაიცვალა და
სამშობლოში დაბრუნების ოცნება ვერ აისრულა, თუმცა
ეროვნულ მუზეუმს საკუთარი ნახატები უსახსოვრა.
საბჭოთა პერიოდში საფრანგეთში ემიგრაციაში წასული
მხატვრის შესახებ დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ
სპეციალისტების ვიწრო წრისთვის იყო ცნობილი.
ვარლამ საფრანგეთში 60 წელი გაატარა, საიდანაც 4
წლის განმავლობაში არგენტინაში, ბუენოს აირესში
იმუშავა. საქართველოში ვეღარ დაბრუნდა თუმცა
დაიბარა, რომ მისი ნახატები საქართველოს
ეროვნული გალერეისთვის გადაეცათ. ანდერძი
მისმა მეუღლემ, დანიელმა მხატვარმა, ვარლას
გარდაცვალებიდან ერთ წელში, 1987 წელს
შეასრულა.
ვარლას 63-ზე მეტი ნახატი დიმიტრი შევარდნაძის
სახელობის ეროვნულ გალერეაში თებერვლის
ბოლომდე დარჩება.
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რუმინეთში ბესიკის ძეგლი დადგეს
24-25 იანვარს, რუმინეთში მიმდინარე ქართული
კულტურის დღეების ფარგლებში
ქ. იაშის
ისტორიულ ცენტრში ქართველი პოეტისა და
დიპლომატის, ბესიკ გაბაშვილის ბიუსტი გაიხსნა.
ღონისძიების
ფარგლებში
პირველად
იქნა
წარმოდგენილი რუმინულ ენაზე თარგმნილი
ბესიკის ლექსების კრებულის მეორე გამოცემაც.
ასევე გაიმართა ბესიკის ეპოქის რუმინეთისა და
საქართველოს
ამსახველი
ფოტო-სურათების
გამოფენა
და
თბილისისა
და
ქუთაისის
თანამედროვეობისადმი მიძღვნილი გამოფენა
„თბილისი, ქუთაისი – კულტურა გვაახლოებს“.
ღონისძიება
განსაკუთრებულ
დატვირთვას
ატარებდა, რადგან პოეტმა ბესიკ გაბაშვილმა
სიცოცხლის
უკანასკნელი
წლები
სწორედ
რუმინეთში, ქ. იაშში გაატარა.
ქართული კულტურის დღეების ფარგლებში
გაფორმდა ასევე შეთანხმება ქ. იაშისა და ქ.
ქუთაისის დამეგობრების შესახებ. შეთანხმება
ითვალისწინებს
თანამშრომლობას
და
გამოცდილების გაზიარებას ისეთ სფეროებში,
როგორებიცაა განათლება, კულტურა, სპორტი,
ჯანდაცვა, ტურიზმი და გარემოს დაცვა.

დიდ ბრიტანეთში ახალგაზრდა ელჩის
ორგანიზებით შეხვედრა გაიმართა
24 იანვარს, ქ. ლონდონში, დიდ
ბრიტანეთში საქართველოს ელჩმა თამარ
ბერუჩაშვილმა
შეხვედრა
გამართა
University
College
London-ის
(UCL)
სტუდენტებთან.
ელჩი
სტუდენტებს
ესაუბრა
საქართველოს
მიღწევებზე,
გამოწვევებსა და საგარეო პოლიტიკის
პრიორიტეტების შესახებ.
ღონისძიება პროექტის „იყავი შენი
ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2018 წლის
გამარჯვებული დიდ ბრიტანეთში, UCL-ის
სტუდენტის სოფო ქევხიშვილისა და UCL
Diplomacy in Action Society-ს ორგანიზებით
გაიმართა.

ქართული კულტურის საღამო კურსკში
25 იანვარს, რუსეთში, ქ. კურსკში, ქართული დიასპორის
ინციატივით ქართული კულტურის საღამო ჩატარდა.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს მუსიკოსმა ლუარსაბ
ქუთათელაძემ, ვოკალისტმა გიორგი ბოჭორმელმა,
ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა ქ. კურსკიდან და ქ.
ვორონეჟიდან.
საღამოს
სტუმრებს
შესაძლებლობა
ქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ ქართული კერძების
მომზადების მასტერ-კლასში.
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ღონისძიება ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალურ
საკონსულოში
25 იანვარს, ქ. ნიუ-იორკში, საქართველოს გენერალურ საკონსულოში ჩატარდა ამერიკელი
ჟურნალისტისა და ფოტოგრაფის, ადამ მორგანშტერნის ნამუშევრების ფოტოგამოფენა სახელწოდებით
„Ten Stories from Georgia“. მისი ნამუშევრები ხშირად გვხვდება ცნობილ გამოცემებში, როგორიცაა Forbes,
Wall Street Journal და სხვა.
ადამ მორგენშტერნმა სტუმრებს გაუზიარა საქართველოში მოგზაურობისას მიღებული საინტერესო
გამოცდილება და 10 ფოტოს ისტორია. წარმოდგენილი ფოტოები ასახავენ საქართველოს
სტუმართმოყვარეობის ტრადიციას, ღვინის წარმოების უძველეს კულტურას.
ღონისძიებას ამერიკელი სტუმრები და ქართული დიასპორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
შესრულდა ქართული სიმღერები.

ტრეინინგ-სემინარი „წამოიწყე საკუთარი სამეწარმეო
საქმიანობა საქართველოში“
26 იანვარს, ქ. ათენში, გაიმართა ათენის
განათლებისა და კულტურის ცენტრ „კავკასი“ისა
და
საქართველოს
„კავკასიის
უნივერსიტეტის“
ერთობლივი
ტრეინინგსემინარი - „წამოიწყე საკუთარი სამეწარმეო
საქმიანობა
საქართველოში“,
რომელშიც
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა
ელჩმა
საბერძნეთისა
და
სერბეთის
რესპუბლიკებში იოსებ ნანობაშვილმა მიიღო
მონაწილეობა.
ღონისძიების ფარგლებში ქართველ ემიგრანტებს
გააცნეს ინფორმაცია საქართველოში სამეწარმეო
საქმიანობის
დასაწყებად
არსებული
ინიციატივების, საქართველოს
მოქალაქეებისათვის მოქმედი საგადასახადო შეღავათების, ფინანსურ რესურსებზე წვდომის, ასევე,
პროგრამების - „დანერგე მომავალი“, „აწარმოე საქართველოში“, „სტარტ-აპების დაფინანსება“ შესახებ,
საქართველოში სამეწარმეო საქმიანობის საორგანიზაციო საკითხებზე უფასო ტრეინინგებისა და
კონსულტაციის, საქართველოს მოქალაქეებისათვის სხვა არაერთი შესაძლებლობის თაობაზე.

მიხეილ ებანოიძის ნამუშევრების გამოფენა კვიპროსში
26 იანვარს, ქ. ლიმასოლში გაიხსნა კვიპროსის რესპუბლიკაში მოღვაწე
ქართველი მხატვრის მიხეილ ებანოიძის და სხვა ხელოვანების
ნამუშევრების
გამოფენა,
რომელიც
საქართველოს
პირველი
დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების ასი წლის იუბილეს მიეძღვნა.
გამოფენა გახსნა კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა რევაზ ლომინაძემ. დამსწრეთა შორის იყვნენ
ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.
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იანვრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ქართულ საკვირაო სკოლას ისრაელში
სახელმძღვანელოები გადაეცა
26
იანვარს,
ისრაელის
სახელმწიფოში
საქართველოს
კონსულმა
ალექსანდრე
ჯიშკარიანმა,
ქართულ
დიასპორულ
ორგანიზაციასთან „მამული“ არსებულ საკვირაო
სკოლას,
საქართველოს
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
მიერ
„საკვირაო
სკოლების
მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში შექმნილი
სახელმძღვანელოები გადასცა.
მისასალმებელ სიტყვაში, კონსულმა აღნიშნა, რომ
ქართულ დიასპორაში ეროვნული იდენტობისა და
კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების
ხელშეწყობა საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს
წარმოადგენს. მან დიასპორის წარმომადგენლებს
ასევე გააცნო საქართველოს მთავრობის ახალი
ინიციატივა დიასპორული ვებ-პორტალის შექმნის
შესახებ.

პრემიერა „თოვლის დედოფალი" ათენში
27
იანვარს, ქ. ათენში,
ქართულ-ბერძნული
თეატრალური
კულტურული
ორგანიზაცია
„დიონისე’’-მ ჰანს ქრისტიან ანდერსენის მიხედვით
კიდევ ერთი წარმატებული პრემიერა - „თოვლის
დედოფალი" წარმოადგინა.
სპექტაკლში თამაშობდა სამი თაობა. მაყურებელი
ამჯერადაც აღფრთოვანებული დარჩა წარმოდგენით.
სპექტაკლის მხატვარი არის ნანა მიქავა, სიმღერის
ტექსტის ავტორი - ირაკლი ჩაიროვი.

ნიდერლანდებში მოქმედმა ტურისტულმა კომპანიამ „Tika
Tours” „ნიუ-იორკ თაიმს თრეველ შოუში“ მიიღო
მონაწილეობა
25-27 იანვარს, ქ. ნიუ-იორკში, USAID-ისა და საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელშეწყობით, 6
ქართველი ტურ-ოპერატორი პირველად წარსდგა „ნიუ-იორკ
თაიმს თრეველ შოუზე“, სადაც საქართველოს ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაცია ინფორმაციული სტენდით იყო
წარმოდგენილი. ქართველმა ტურ-ოპერატორებმა 30 000-ზე
მეტი დამთვალიერებლის წინაშე ქართული ტურ-პროდუქტები
წარმოადგინეს.
ღონისძიებაში
ნიდერლანდების
სამეფოში
ქართული კულტურის
ცენტრის დამფუძნებლის, თიკა სვანიძე-ვენკოს ტურისტული სააგენტო
„Tika Tours” მონაწილეობდა. გამოფენაზე თავიანთი ცეკვებით დიდი
მოწონება დაიმსახურა ნიუ-იორკის ქართული კულტურის ცენტრთან
არსებულმა ანსამბლმა „ფესვები“. გამოფენას ნიუ-იორკში საქართველოს
გენერალური კონსული, დიანა ჟღენტი და ქ. ვაშინგტონში
საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.
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საინფორმაციო ბიულეტენი
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დავით ზალკალიანის ვიზიტი ესპანეთის სამეფოში
27 იანვარს, ქ. მადრიდში, საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა
ესპანეთში ვიზიტის ფარგლებში
შეხვედრა
გამართა ესპანეთში მცხოვრებ ქართველებთან.
დიასპორასთან შეხვედრა ესპანეთის სამეფოში
საქართველოს საელჩოს შენობაში გაიმართა.
ღონისძიების
ფარგლებში,
საქართველოს
საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ტურიზმის
საპატიო ელჩის სიგელი ცნობილ ქართველ
ძიუდოისტს,
მსოფლიო
ჩემპიონს
ნიკა
შერაზადიშვილს გადასცა. მინისტრმა ხაზი
გაუსვა ნიკას გამორჩეულ როლს ესპანეთში
საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლების
საქმეში.

შეხვედრაზე დავით ზალკალიანმა
კიდევ
ერთხელ
გაუსვა
ხაზი
წარმატებული
ქართული
დიასპორის მნიშვნელოვან როლს
საერთაშორისო თანამეგობრობაში
საქართველოს ღირსეული ადგილის
წარმოსაჩენად.
მან
დიასპორის
წარმომადგენლებს
მიაწოდა
ინფორმაცია
დიასპორასთან
ურთიერთობის
მიმართულებით
სახელმწიფოს
მიერ
უკვე
გადადგმული
ნაბიჯებისა
და
ინოვაციური მიდგომების შესახებ,
ასევე,
დიასპორისთვის
სხვა
მნიშვნელოვანი
საკითხების
თაობაზე.

შეხვედრას
ესწრებოდნენ
ესპანეთში,
კერძოდ
მადრიდში,
ბარსელონაში,
ალიკანტესა
და
ვალენსიაში მოქმედი ქართული საკვირაო სკოლების
ხელმძღვანელები. მათ მინისტრმა საჩუქრად გადასცა
საზღვარგარეთ
მოქმედი
ქართული
საკვირაო
სკოლებისთვის ადაპტირებული სახელმძღვანელო,
რომელიც
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროს
ძალისხმევით შემუშავდა. შეხვედრას აგრეთვე
ესწრებოდა
პროექტის
„იყავი
შენი
ქვეყნის
ახალგაზრდა ელჩი“ 2018 წლის გამარჯვებული
ესპანეთის სამეფოში თამარ არველაძე.
დავით
ზალკალიანმა
შეხვედრის
მონაწილებს
გააცნო
დიასპორასთან
ურთიერთობის
საკითხებში
სამინისტროს
ინიციატივები, მათ შორის დიასპორული ვებ-პორტალის
კონცეფცია და დიასპორული პროექტების ფონდი, რომელიც ხელს
შეუწყობს ერთის მხრივ დიასპორასთან ურთიერთკავშირის
უზრუნველყოფას და მათ საჭიროებებზე დროულ რეაგირებას,
ასევე, მეორეს მხრივ, მოემსახურება ცალკეული დიასპორული
ინიციატივების განხორციელებას. შეხვედრის ფარგლებში დავით
ზალკალიანმა
დიასპორის
წარმომადგენლებს
მიაწოდა
ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური
პროცესების შესახებ, გააცნო საქართველოს საგარეო პოლიტიკის
წარმატებები.
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ემიგრანტის ჩანაწერების - „შინისაკენ“ პრეზენტაცია მილანში
27 იანვარს, ქ. მილანში, საზოგადოების - "სამშობლო
გულით სატარებელი“ და მილანის წმიდა თამარ
მეფის სახ. სამრევლოს ერთობლივი ღონისძიება
გაიმართა. სადღესასწაულო წირვის შემდეგ შედგა
მრევლის, სოლომონ ნერგაძის წიგნის, ემიგრანტის
ჩანაწერები „შინისაკენ“ პრეზენტაცია. სოსო ნერგაძე
23 წელია, რაც ემიგრაციაში იმყოფება. პროფესიით
ფიზიკოსმა, პავიის უძველესი უნივერსიტეტის
მოლეკულური ბიოლოგიის ასისტენტ-პროფესორმა,
ამავე დროს ზემოთხსენებული საზოგადოების ერთერთმა დამფუძნებელმა, ამჟამად მწერლობაში
მოსინჯა კალამი და ემიგრანტული ცხოვრების
პერიოდში ნანახსა და განცდილს ერთ წიგნში
მოუყარა თავი. წიგნზე და ავტორის შესახებ
გულთბილად ისაუბრა საზოგადოება "სამშობლო
გულით
სატარებლის"
თავმჯდომარემ
ნუნუ
გელაძემ. ავტორმა, თავის მხრივ, დიდი მადლობა
გადაუხადა ნუნუ გელაძეს წიგნის გამოცემისათვის
მხარდაჭერაში, მილანის წმ. თამარის სახელობის
სამრევლოს წინამძღვარს არქიმანდრიტ კირიონ
მაჩაიძეს
წიგნის
პრეზენტაციის
ხელშეწყობისათვის და ტაძრის მრევლს. მამა
კირიონმა თავის გამოსვლაში ისაუბრა ემიგრაციაში
მრევლის ერთიანობის და ურთიერთთანადგომის
აუცილებლობის შესახებ.

შეხვედრა საქართველოს მოქალაქეებთან სეულში
27 იანვარს, ქ. სეულში, კორეაში საქართველოს
ელჩმა ოთარ ბერძენიშვილმა შეხვედრა გამართა
კორეის რესპუბლიკაში მცხოვრებ საქართველოს
მოქალაქეებთან. შეხვედრაზე დამსწრე პირებს
მიეწოდათ განახლებული ინფორმაცია ქვეყანაში
მიმდინარე მოვლენების შესახებ, განხილულ იქნა
2019 წელს საელჩოს მიერ დაგეგმილ აქტივობებში
კორეაში მცხოვრები ქართველების ჩართულობის
პერსპექტივები და ქვეყნის პოპულარიზაციის
მიზნით
განსახორციელებელ
ერთობლივ
პროექტებში მათი მონაწილეობის საკითხები.
ღონისძიების დასასრულს, კორეაში ქართული კულტურის, ხელოვნების, ლიტერატურისა და ისტორიის
წარმოჩენის საქმეში შეტანილი წვლილისათვის და საელჩოს მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების
ფარგლებში გაწეული თანადგომისათვის, სეულის იონსეის უნივერსიტეტის დოქტორანტს რუსუდან
ფირცხალავას გადაეცა საელჩოს მადლობის სიგელი.

ოქსფორდის ქართული კულინარიული სკოლა
27 იანვარს, გაერთიანებულ სამეფოში,
ოქსფორდში, ქართული
კულინარიის სკოლა გაიხსნა და მისი პირველი გაკვეთილი შედგა.
სკოლის
დამფუძნებელი
და
ხელმძღვანელია
ოქსფორდის
უნივერსიტეტის ენების ცენტრის ქართული ენის პედაგოგი ლია
ჩოკოშვილი.
"ლიას ქართული კულინარიის სკოლამ" საზოგადოების დიდი ინტერესი
გამოიწვია, გადაცემის შესახებ BBC-ს ოქსფორდის რადიოს გადაცემა და
"ოქსფორდ თაიმსის" სტატია მიეძღვნა. (ინფორმაცია ქართული
კულინარიის სკოლის შესახებ იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p06x6bwz
https://www.oxfordtimes.co.uk/…/17349863.lia-teaches-cooke…/
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დიდ ბრიტანეთში მცხოვრებ დიასპორის წარმომადგენლებს
ქართული ენის შემსწავლელი სახელმძღვანელოები გადაეცათ

29 იანვარს, ქ. ლონდონში, დიდ ბრიტანეთში საქართველოს საელჩოში გაიმართა საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრის მოადგილის, ხათუნა თოთლაძისა და საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, თამარ
ბერუჩაშვილის შეხვედრა დიდ ბრიტანეთში მცხოვრებ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან.
შეხვედრაზე დიასპორის წარმომადგენლებს გადაეცათ საზღვარგარეთ არსებული ქართული საკვირაო
სკოლების სახელმძღვანელოები.
ღონისძიებაზე საქართველოს ელჩმა თამარ ბერუჩაშვილმა სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა.
ელჩმა ხაზი გაუსვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობაში
დიასპორის საკითხების
პრიორიტეტულობას და ისაუბრა იმ ინიციატივებზე, რაც უწყებას გააჩნია საზღვარგარეთ ქართული
დიასპორის გასაძლიერებლად და სამშობლოსთან მათი კავშირის უზრუნველსაყოფად.
აღსანიშნავია, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში აქტიურად მიმდინარეობს „საკვირაო სკოლების
მხარდაჭერის პროგრამის“ განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც
საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით მომზადდა საზღვარგარეთ
არსებული საკვირაო სკოლებისათვის ქართული ენის სწავლების ინტეგრირებული პროგრამა და
სახელმძღვანელო, რომელიც საკვირაო სკოლებს სახელმწიფოსგან საჩუქრად გადაეცემათ.

თურქეთის რესპუბლიკაში ქართული ენის შემსწავლელ
კურსს სახელმძღვანელოები გადაეცა
29 იანვარს, თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს
საგანგებო
და
სრულუფლებიანმა
ელჩმა,
გიორგი
ჯანჯღავამ, ქ. ანკარაში არსებულ ართვინის, შავშეთისა და
მეიდანჯიქის კულტურისა და ტურიზმის საზოგადოებას,
ქართული ენის შემსწავლელი კურსისათვის საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ „საკვირაო სკოლების
მხარდაჭერის
პროგრამის“
ფარგლებში
შექმნილი
სახელმძღვანელოები გადასცა.
თავის მხრივ, საზოგადოების ხელმძღვანელობამ მადლობა
გადაუხადა როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს, ასევე საქართველოს საელჩოს გამოჩენილი
ყურადღებისა და მზრუნველობისათვის და გამოთქვა
მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელების სურვილი.
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მოსკოვში სვანეთისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა
30 იანვარს, ქ. მოსკოვში, საზოგადოებრივი
გაერთიანების "ფედერალური ქართული
ნაციონალურ-კულტურული
ავტონომია
რუსეთში" ორგანიზებით საქართველოს მთიანი
მხარის, სვანეთისადმი მიძღვნილი საღამო
გაიმართა.
ღონისძიებაში საქართველოდან ვიდეო-ჩართვის
მეშვეობით საკუთარი ნაწარმოებები წაიკითხა
მწერალმა და საზოგადო მოღვაწემ ერეკლე
საღლიანმა, პოეტმა ირმა ქურასბედიანმა, ხოლო
საკუთარი
და
თავიანთი
მეგობრების
შემოქმედებითი ნაწარმოებები წაიკითხეს
მოსკოვში მცხოვრებმა მწერლებმა. გაჟღერდა მოსკოვში მცხოვრები პოეტის, კობა ქურასბედიანის ლექსი „მიძღვნა ემიგრანტებისადმი“. საღამომ თბილ, მეგობრულ ვითარებაში ჩაიარა.

დნიპროში ქართული ხალხური ცეკვების ანსამბლ „რიონი“-ს
დაარსებიდან 7 წლის იუბილე საზეიმოდ აღინიშნა
31 იანვარს, ქ. დნიპროში, 2012 წელს
დაარსებულმა
ქართული
ხალხური
ცეკვების ანსამბლმა «RIONI - რიონი» ქ.
დნიპროს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია
„ქართული
სული’’-ს
მხარდაჭერით,
დაარსებიდან 7 წლის იუბილე აღნიშნა.
საზეიმო ღონისძიება ქართულ რესტორან
„გურიაში„
ჩატარდა.
წარმოდგენილმა
საკონცერტო პროგრამამ ხალხმრავალი
აუდიტორიის
დიდი
მოწონება
და
ოვაციები დაიმსახურა.
ქართული ხალხური ცეკვების ანსამბლი
«RIONI - რიონი» მუდმივად მონაწილეობს ქ.
დნიპროში
გამართულ
სხვადასხვა
ღონისძიებებში.

უკრაინაში ახალი ქართული საკვირაო სკოლის და ქართული
ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლის დაარსება იგეგმება
31 იანვარს, ქ. კიევში, უკრაინაში საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გელა დუმბაძემ
შეხვედრა გამართა უკრაინაში, კერძოდ, კარპატების
რეგიონში ქართული დიასპორული ორგანიზაციის „ქართველი“ დამფუძნებელთან ვასილ მაჩაბელთან.
აღნიშნული დიასპორული ორგანიზაციის ეგიდით
იგეგმება საკვირაო სკოლისა და ქართული ცეკვისა და
სიმღერის ანსამბლის ჩამოყალიბება. საქართველოს
ელჩი მიესალმა და მხარდაჭერა გამოუცხადა ახალი
დიასპორული ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას და იმედი
გამოთქვა, რომ აღნიშნული ორგანიზაცია პოზიტიურ
როლს ითამაშებს საქართველოსა და უკრაინას შორის
ურთიერთობების
შემდგომი
განვითარების
პროცესებში.
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ისრაელელ მკითხველს ვაჟა-ფშაველას პოემის გაცნობის
ბედნიერება ელის
31 იანვარს, ქ. თელ ავივში, ებრაული კულტურის ცენტრ „ალმ“ში, ისრაელში საქართველოს საელჩოს და ისრაელური
გამომცემლობა „ბახურ ბუქსი“-ს ორგანიზებით, ქართველი
მთარგმნელის, თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორის მამუკა
ბუცხრიკიძის მიერ ივრითზე ნათარგმნი ვაჟა-ფშაველას პოემა
„ალუდა ქეთელაური“-ს პრეზენტაცია ჩატარდა. აღსანიშნავია,
რომ ეს ისტორიული ფაქტი პოემის ტექსტის 130 წლისთავს
დაემთხვა, ქართული კლასიკის ებრაულად თარგმნის ისტორიაში
კი, ბორის გაპონოვის მიერ „ვეფხისტყაოსნის“ ივრითზე
ბრწყინვალედ თარგმნის შემდეგ, იგი მეორე ღირსშესანიშნავი
მოვლენაა.
„ალუდა ქეთელაურის“ ორენოვანი (ებრაულ-ქართული) წიგნის
წარდგენა მაღალ აკადემიურ დონეზე ჩატარდა. საქართველოს
ელჩმა,
პაატა
კალანდაძემ
მისასალმებელ
სიტყვაში
გულწრფელად მიულოცა ისრაელელ ხალხს დიდი ვაჟა-ფშაველას
ხელოვნების გაცნობის მომავალი ბედნიერება და „ალუდა
ქეთელაურს“ ებრაელი
მკითხველის გულებისაკენ გზა
დაულოცა. წიგნის ისრაელელმა გამომცემელმა იტაი ბახურმა
დამსწრე საზოგადოებას ვაჟა-ფშაველას ბიოგრაფიისა და
შემოქმედების საფუძვლიანი ანალიზის ვიდეო პრეზენტაცია
შესთავაზა. ცნობილმა ისრაელელმა კრიტიკოსებმა ვაჟა-ფშაველას
შემოქმედების და, განსაკუთრებით, პოემა „ალუდა ქეთელაურის“
ზოგადსაკაცობრიო ხასიათზე და მსოფლიო ლიტერატურის საგანძურში მის დამსახურებულ ადგილზე
ისაუბრეს. მთარგმნელმა მამუკა ბუცხრიკიძემ
ყურადღება თარგმანზე მუშაობის სპეციფიკურ
მომენტებზე გაამახვილა. „ალუდა ქეთელაურის“ ებრაული ტექსტის რედაქტორმა, მწერალმა და
ფოტოხელოვანმა ხედვა როჰაკმა დამსწრეთ იმ დიდი ქართველების ნუსხა მიაწოდა, რომელთა თარგმნასა
და გამოცემას „ბახურ ბუქსი“ მომავალში აპირებს.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ ისრაელში საქართველოს დიასპორის წარმომადგენლები, ქართველ
ებრაელთა თემის წევრები და ისრაელში მცხოვრები ხელოვანები.

საქართველოს ისტორია მადრიდის უნივერსიტეტში
31 იანვარს, ქ. მადრიდში, პროექტის „იყავი შენი ქვეყნის
ახალგაზრდა ელჩი“ ესპანეთის სამეფოში გამარჯვებული
თამარ არველაძის ორგანიზებით, IE უნივერსიტეტში
ღონისძიება „დიპლომატიური ხიდი ევროპის საზღვრებს
შორის: ნორვეგია და საქართველო ესპანეთში“ გაიმართა.
ღონისძიება საქართველოსა და ნორვეგიას შორის არსებულ 100
წლიან დიპლომატიურ კავშირს მიეძღვნა, საქართველოსა და
მოკავშირე ქვეყნების შესახებ ცნობიერების ამაღლების და
ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ ესპანეთში მცხოვრები ქართველი,
ნორვეგიელი და ესპანელი სტუდენტები.
ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა დოკუმენტური
ფილმის
ჩვენება
საქართველოსა
და
ნორვეგიის
დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ, რომელიც
საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის
100 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ნორვეგიის სამეფოში
საქართველოს საელჩომ გადაიღო, საქართველოს ელჩის
მაია ყიფშიძის ინიციატივით.
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გერმანიის ქართული სათვისტომოს
საქველმოქმედო აქცია
გერმანიის ქართულ სათვისტომოსთან არსებულმა მიუნხენის საკვირაო სკოლამ
შეაგროვა და საქართველოში გააგზავნა სათამაშოები სხვადასხვა ასაკის
ბავშვებისთვის. საჩუქრები თბილისის ნეიროგანვითარების ცენტრს და ცენტრის
პროგრამაში მყოფ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს გადაეცათ!

ტექნიკური ხარვეზის გამო, დეკემბრის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვერ გაშუქდა
ინფორმაციები დიასპორულ ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებზე. შესაბამის
სტატიებს, დაგვიანებით, იანვრის თვის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.

ქართული მუსიკა პარიზში
2 დეკემბერს, პარიზის ქართული კულტურის ცენტრ „ლაზი“-ს
მხარდაჭერით, რესტორან „კოლხეთში“ გაიმართა მუსიკალური
საღამო. ჯგუფმა „GEORGIA MOTHERLAND“, რომელიც სხვადასხვა
ეროვნების მუსიკოსებისგან შედგება, წარმოადგინეს როგორც
ქართული მუსიკალური ნომრები, ისე ახლო და შუა
აღმოსავლეთის რელიგიური და ტრადიციული სიმღერები.

საახალწლო მიღება ქართული დიასპორისათვის სომხეთის
რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში
8 დეკემბერს, ქ. ერევანში, სომხეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით გაიმართა
საახალწლო მიღება, რომელზეც მოწვეულნი იყვნენ
ქ. ერევანში არსებული ქართული საქველმოქმედო
სათვისტომო „ივერია“-ს წევრები და საკვირაო
სკოლის მოსწავლეები. საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა გიორგი საგანელიძემ
სტუმრებს დამდეგი შობა-ახალი წელი მიულოცა.
მიღების
ფარგლებში,
საკვირაო
სკოლის
მოსწავლეებმა ქართული ლექსები და სიმღერები
შეასრულეს, რის შემდეგაც ელჩის მეუღლემ,
ეკატერინე
ბაქრაძემ
ბავშვებს
საახალწლო
საჩუქრები გადასცა.

ერევანში „ივერია“-ს ორგანიზებით საახალწლო ღონისძიება
გაიმართა

22 დეკემბერს, ქ. ერევანში, სომხეთის რესპუბლიკაში მცხოვრებ
ეროვნულ
უმცირესობათა
ოფისში,
სომხეთის
ქართული
სათვისტომოს „ივერია“ ორგანიზებით საახალწლო მიღება გაიმართა.
ღონისძიების ფარგლებში, სათვისტომოს საკვირაო სკოლის
მოსწავლეებმა შეასრულეს ქართული სიმღერები და წაიკითხეს
ლექსები.
სათვისტომოს
ორგანიზებით
საკვირაო
სკოლის
მოსწავლეებს დაურიგდათ საახალწლო საჩუქრები.
საახალწლო მიღებას ესწრებოდნენ კონსული სოზარ კვინჩია,
უფროსი მრჩეველი ნინო აფციაური და მრჩეველი გელა გელაშვილი.
დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს სათვისტომოს
პრეზიდენტმა სვეტლანა ნამჩევაძემ, საელჩოს კონსულმა სოზარ
კვინჩიამ და საელჩოს უფროსმა მრჩეველმა ნინო აფციაურმა.
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იანვრის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ქართული ხელოვნების საღამო ათენში
28 დეკემბერს, ქ. ათენში, აქარნეს მუნიციპალიტეტის
მიწვევით, განათლებისა და კულტურის ცენტრმა
„კავკასია“ ქართული ხელოვნების საღამო გამართა
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ღონისძიებათა
დარბაზში (Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών).
საღამოზე წარმოდგენილი იყო ქართული ხალხური
ცეკვები და სიმღერები, მერიის შენობის ფოიეში კი
ქართველ ემიგრანტ მხატვართა ნამუშევრების
გამოფენა
მოეწყო,
რომელშიც
თავიანთი
ნამუშევრებით
მონაწილეობდნენ:
ავთანდილ
თოფურია, კობა გელაძე, არჩილ ბლუაშვილი, ანი
ლიტტე და ბადრი მარგიშვილი.
საღამო, რომელიც საშობაო საზეიმო დღეების
ფარგლებში
ჩატარდა,
გახსნა
აქარნეს
მუნიციპალიტეტის
საჯარო
საზოგადოებრივად
სასარგებლო სამსახურის თავმჯდომარემ, მარია
ნავროზიდუმ. მან ქართველ სტუმრებს, მერის, იანის
კასსავოს სახელით გადასცა სამახსოვრო მედლები და
აქარნეს ისტორიული ალბომი. მისასალმებელი
სიტყვით გამოვიდნენ, საქართველოს საელჩოს
მრჩეველი, გიორგი შოშიტაშვილი და განათლებისა
და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი, ავთანდილ
მიქაბერიძე.
საღამო საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი
რესპუბლიკის ასი წლისთავს მიეძღვნა.
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