
ივლისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

1 ივლისს, ქ. ჰანოვერში, საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკაში ელგუჯა ხოკრიშვილი ჰანოვერის ქართული
დიასპორის წარმომადგენელებს შეხვდა.
შეხვედრაზე იმსჯელეს სათვისტომოსა და საქართველოს
სახელმწიფოს შორის შესაძლო სამომავლო თანამშრომლობაზე
კულტურის, სოციალური მომსახურებისა და სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარების მიმართულებით. შეხვედრაზე
ასევე გაჟღერდა დიასპორული ორგანიზაციის ინიციატივა
საელჩოს მიმართ, უშუამდგომლოს ადგილობრივ
ხელმძღვანელობასთან რეგულარული შეკრებებისთვის

შეხვედრა ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან ჰანოვერში 

ახალგაზრდა ქართველი პიანისტის კონცერტი გერმანიაში

შესაბამისი ფართის მოძიების საკითხში; ამასთან, გამოითქვა სურვილი მომავალში საელჩოსთან
მუდმივი დიალოგის არსებობისა და თხოვნა, ქვემო საქსონიაში საკონსულო მომსახურების გახსნის
შესახებ. გარდა ამისა, დიასპორის წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს სამომავლოდ არჩევნებში
ელექტრონული გზით ხმის მიცემის არსებობის მნიშვნელობას.
თავის მხრივ, ელჩმა შეხვედრაზე ისაუბრა ქვემო საქსონიაში თავისი ვიზიტის მიზანზე, აგრეთვე,
დიასპორის მიმართულებით სახელმწიფოს იმ პროგრამებსა და ინიციატივებზე, რომლებიც ხელს
უწყობს დიასპორის წარმომადგენლების მჭიდრო კავშირს სამშობლოსთან.
ელგუჯა ხოკრიშვილმა დიასპორულ ორგანიზაციას საჩუქრად გადასცა საკვირაო სკოლის ქართული
სახელმძღვანელოები. აღნიშნული საკვირაო სკოლების სახელმძღვანელოები საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით შეიქმნა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროსთან თანამშრომლობით.

1

სტამბოლში სტუდენტების გამოსაშვები საღამო და 
დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი გაიმართა

3 ივლისს, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩოს ახალი ინიციატივის
ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს გერმანიაში
მცხოვრები ახალგაზრდა ხელოვანების მხარდაჭერას,
კიდევ ერთი ღონისძიება გაიმართა - ახალგაზრდა
ქართველი პიანისტის, ანა ბაქრაძის სოლო-კონცერტი.
ანა ბაქრაძე 2019 წლიდან ბერლინის ხელოვნების
უნივერსიტეტში საფორტეპიანო ხელოვნებას ეუფლება.
იგი კლასიკური მუსიკის სფეროში მრავალი ეროვნული
და საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულია,
როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.

3 ივლისს, თურქეთის რესპუბლიკის მიერ ყოველწლიურად
გამოყოფილი სტიპენდიების ფარგლებში, თურქეთში მყოფ
უცხოელ კურსდამთავრებულთა, რომელთა შორისაც იყვნენ
ქართველი სტუდენტებიც, გამოსაშვები საღამო გაიმართა.
გამოსაშვებ საღამოს დაესწრნენ თურქეთის რესპუბლიკის
პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი, საგარეო საქმეთა
მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ, კულტურისა და
ტურიზმის მინისტრი მეჰმეთ ნური ერსოი, საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის
რესპუბლიკაში გიორგი ჯანჯღავა და სხვა სტუმრები.

თურქეთში ქართული ენის 
შემსწავლელი კურსის მოსწავლეებს 

სერთიფიკატები გადაეცათ
4 ივლისს, ქ. სტამბოლში, ქართული ხელოვნების სახლში,
ქართულ ენის შემსწავლელი კურსის პირველ საფეხურის
წარმატებით გავლისათვის, მოსწავლეებს სერთიფიკატები
გადაეცათ.
სასწავლო კურსებს უძღვება გოქსელ ილმაზი.
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პროექტის დასკვნით ღონისძიებას - დაჯილდოების ცერემონიას ესწრებოდნენ საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრი, დავით ზალკალიანი, საქართველოს პარლამენტის, თბილისის მერიის, საკრებულოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლები. დავით ზალკალიანმა
ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა. მინისტრმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ
საქართველოს სახელმწიფო ქართულ დიასპორას ქვეყნის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს და
საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებზე ზრუნვის ვალდებულების გარდა, აცნობიერებს, რომ
მათ ცოდნასა და გამოცდილებას მნიშვნელოვანი როლი შეუძლია შეასრულოს ქვეყნის აღმშენებლობის
პროცესში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თითოეულ ემიგრანტს საზღვარგარეთ ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო

5 ივლისს, ქ. თბილისში, შოთა რუსთაველის
სახელობის აკადემიურ თეატრში პროექტის
„წარმატებული ემიგრანტი 2019“ გალა კონცერტი
და დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია გაიმართა.
პროექტი მეხუთე წელია იმართება და მისი
ინიციატორი და ორგანიზატორი „დიასპორის
სახლის“ ხელმძღვანელი ინა ასანიძეა. წელს
პროექტის ფორმატი გაფართოვდა და
ღონისძიებები, კვირეულის ფარგლებში
სხვადასხვა ლოკაციაზე მიმდინარეობდა.

პროექტის „წარმატებული ემიგრანტი 2019“ გალა კონცერტი და 
დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია თბილისში

პროექტის ფარგლებში, დიასპორის წარმომადგენლები
შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს, სალომე
ზურაბიშვილს. შეხვედრაზე საქართველოს
პრეზიდენტმა აშშ-ში მოღვაწე ქართველი მეცნიერი,
პროფესორი ფრიდონ შუბითიძე ღირსების მედლით
დააჯილდოვა, რომელიც მეცნიერების განვითარებასა
და თანამედროვე ტექნოლოგიების შექმნაში
შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის
გადაეცა. პროექტის მონაწილეები, ასევე, შეხვედნენ
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, ილია მეორეს.

პროექტის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწე წარმატებული ქართველი ემიგრანტების
დაჯილდოება და წახალისება, რომლებიც თავიანთი საქმიანობითა და ქველმოქმედებით შეჭირვებულ
თანამემამულეებს ეხმარებიან და საზღვარგარეთ საქართველოსა და ქართულ კულტურას უწევენ
პროპაგანდას. როგორც პროექტის ორგანიზატორი ინა ასანიძე აღნიშნავს, „ღონისძიება ეძღვნება მათ,
ვინც უცხო ქვეყნებში, საკუთარი ქვეყნის ელჩები არიან და ქართულ საქმეს აკეთებენ. თითოეული
მათგანის საქმიანობას უნდა იცნობდნენ და აფასებდნენ საკუთარ სამშობლოში“.

იმიჯის წარმოჩენისა და საქართველოსა და
ადგილსამყოფელ ქვეყნებს შორის ურთიერთობათა
გაღრმავების მიმართულებით გაწეული
ძალისხმევისთვის მადლობა გადაუხადა და
პროექტის ერთ-ერთ ნომინანტს - ამერიკის
შეერთებულ შტატებში ასოციაცია „თვისტომის“
თავმჯდომარეს, ნიკოლოზ ჩხეიძეს სიგელი და
ჯილდო გადასცა.
პროექტ „წარმატებული ემიგრანტი 2019“-ის
ფარგლებში ასევე დაჯილდოვდნენ: ავთანდილ
ჩხეიძე (დევიდ. ა.ჩეიზი) (აშშ); ფრიდონ შუბითიძე

გიორგი ვენკო (ნიდერლანდები). მათ მადლობის
სიგელები და ჯილდოები გადასცეს საქართველოს
პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა
კომიტეტის თავმჯდომარემ ბექა ოდიშარიამ,
პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ,
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გიორგი
ვოლსკიმ, დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა
კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გივი
ჭიჭინაძემ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორმა რატი
ბრეგაძემ.

(აშშ), თეა კანდელაკი (აშშ), ლანა ზვიადაძე (აშშ), რუსუდან გალდავა (აშშ), მანუჩარ კაჭახიძე (აშშ),
თამრიკო გოგობერიძე (აშშ), მაია დვალაძე-აქვავივა (აშშ), ნათია თოდუა (გერმანია), ხათუნა ტაბატაძე
(გერმანია), მანანა გოგოლაძე (ესპანეთი), გულიკო ლომთათიძე (იტალია), ნუნუ ღურჭუმალიძე (კანადა),



ივლისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საელჩოსთან არსებულ 
საკვირაო სკოლას სახელმძღვანელოები გადაეცა

5 ივლისს, ნიდერლანდების სამეფოში

საქართველოს საელჩოსთან არსებულ ქართულ

საკვირაო სკოლას საგარეო საქმეთა სამინისტროს
მიერ სპეციალურად საკვირაო სკოლებისათვის

შექმნილი სახელმძღვანელოები გადაეცა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს

ერთ-ერთ პრიორიტეტს სწორედ ქართული
დიასპორაში ეროვნული თვითმყოფადობის

შენარჩუნების მიზნით, საზღვარგარეთ

არსებული საკვირაო სკოლების მხარდაჭერა
წარმოადგენს.
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5-7 ივლისს, თურქეთში, საზოგადო მოღვაწის აჰმეთ ოზქან

მელაშვილის მკვლელობიდან 39-ე წლისთავი აღინიშნა.

5 ივლისს, მცირე მასშტაბის ღონისძიება ჩატარდა სტამბოლის შოთა
რუსთაველის კულტურის ცენტრში, ხოლო 7 ივლისს, სოფელ

ჰაირიეს ქართული კულტურისა და ტურიზმის საზოგადოების

ორგანიზებით, აჰმეთ ოზქანის საფლავზე შეიკრიბნენ მისი ოჯახის

წევრები, ჰაირიელები, სტამბოლისა და ბურსის რეგიონებში
მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და

წევრები. დამსწრეებმა ისაუბრეს აჰმეთ ოზქანის ღვაწლისა და

საქმიანობის შესახებ.

სოფელ ჰაირიეში აჰმეთ ოზქან 
მელაშვილის ხსოვნის საღამო გაიმართა

მსოფლიო ცეკვის ჩემპიონატი პორტუგალიაში
28 ივნისიდან 6 ივლისის ჩათვლით,

პორტუგალიაში მსოფლიო ცეკვის კონკურსი

გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო და

გერმანიის სახელით ქართული ქორეოგრაფია

წარადგინა გერმანიის ქ. ჰამბურგში მოქმედმა

ქართული ცეკვის სტუდიამ „იბერია“

(ხელმძღვანელი ანა ჩოხელი).

კონკურსში Dance World Cup, რომელიც

ტრადიციულად ჩრდილოეთ პორტუგალიაში

ტარდება, მონაწილეობენ სხვადასხვა ეროვნების

ბავშვები და მოზარდები მსოფლიოს სხვადასხვა

ქვეყნებიდან.

წელს კონკურსზე წარმოდგენილი იყო 6 000 მოცეკვავე
მსოფლიოს 53 ქვეყნიდან.
მსოფლიო ცეკვის კონკურში ქართული ცეკვის სტუდია
"იბერიას“ მოცეკვავეებმა წარმატებით წარადგინეს
ქართული ეროვნული ცეკვა "ჯუთა." კონკურსის ჟიურის
გადაწყვეტილებით „იბერია“ 84,7 ქულით, საუკეთესო
ექვსეულში მოხვდა.
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შეხვედრის დასასრულს, თამარ ბერუჩაშვილმა სკოლას საჩუქრად ქართული ენის შემსწავლელი
სახელმძღვანელოები გადასცა. საზღვარგარეთ არსებული ქართული საკვირაო სკოლების სპეციალური
სახელმძღვანელოები სახელმწიფოს მიერ პირველად იქნა შემუშავებული. სახელმძღვანელოები
„საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში შეიქმნა საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ინიციატივით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან
თანამშრომლობით.
შეხვედრაზე ელჩმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით,
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტს სწორედ საზღვარგარეთ არსებული ქართული
საკვირაო სკოლების მხარდაჭერა წარმოადგენს.

ლონდონის ქართულ საკვირაო სკოლა „ლაზარე“-ს 
სახელმძღვანელოები გადაეცა
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7 ივლისს, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ
ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა თამარ
ბერუჩაშვილმა შეხვედრა გამართა ლონდონის
მაცხოვრის შობის სახელობის საკათედრო ტაძართან
არსებული საკვირაო სკოლის "ლაზარეს"
პედაგოგებთან და აღსაზრდელებთან.
შეხვედრაზე ელჩმა ყურადღება გაამახვილა საგარეო
საქმეთა სამინისტროს საქმიანობაში დიასპორის
საკითხების პრიორიტეტულობაზე და ისაუბრა
უწყების იმ პროგრამებზე, რომლებიც ხელს უწყობს
საზღვარგარეთ არსებული ქართული დიასპორის
კავშირების გაძლიერებას სამშობლოსთან.

7 ივლისს, ქ. ათენის ბერძნულ-ქართულმა
ასოციაციამ საანგარიშო კონცერტი გამართა.
მაყურებლის წინაშე წარსდგნენ ასოციაციასთან
არსებული ცეკვის სტუდია „ნერგები“ (პედაგოგი
ქეთევან ხატიაშვილი) და სპეციალურად ამ
ღონისძიებისთვის საქართველოდან ათენში
ჩასული ანსამბლ „ნერგების“ მომღერლები,
ფორტეპიანოს ჯგუფის მოსწავლეები, პედაგოგი
მაია გაუარაშვილის ხელმძღვანელობით.
ღონისძიების დასასრულს შესრულებული იქნა
საბერძნეთისა და საქართველოს ჰიმნები.

ათენის ბერძნულ-ქართულმა ასოციაციამ საანგარიშო 
კონცერტი გამართა

ქართულ-უკრაინული ღონისძიება ავსტრიაში

7 ივლისს, ქ. ვენაში, ავსტრიაში ქართული

სათვისტომოსა და ავსტრიაში მცხოვრებ

უკრაინელთა გაერთიანების ორგანიზებით, უკვე

მეორედ გაიმართა ქართულ-უკრაინული

ღონისძიება.

ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას

შესაძლებლობა ჰქონდათ მოესმინათ ქართული და

უკრაინული ხალხური სიმღერები, დაეგემოვნებინათ

ქართულ-უკრაინული კერძები და ღვინო.
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ნიკო ამირგულაშვილი ლიტვა-პოლონეთი-უკრაინა-
საქართველოს ფეხით გაივლის

8 ივლისს, ქ. ლვოვში, საქართველოს

საპატიო კონსულმა იაროსლავ მუზიჩკომ

უმასპინძლა ქართული წარმოშობის
ლიეტუვას მოქალაქეს ნიკო

ამირგულაშვილს, რომელიც პროექტის

„Building Bridges: Vilnius-Tbilisi” ფარგლებში

ფეხით გადის 2000 კმ. მარშუტით - ლიტვა-
პოლონეთი-უკრაინა-საქართველო.

პროექტის მიზანია ქვეყნებს შორის

დიალოგის მხარდაჭერა, გამოცდილების
გაზიარება და ხალხსა და სახელმწიფოებს

შორის კავშირების განვითარება.

ქ. ლვოვში საქართველოს საპატიო კონსულის იაროსლავ მუზიჩკოს ორგანიზებით ასევე გაიმართა ნიკო

ამირგულაშვილის შეხვედრა ქ. ლვოვის მერთან ანდრეი სადოვისთან.

უკრაინული საბავშვო მუსიკალური პროექტის გამარჯვებულის 
სტუმრობა საქართველოს საელჩოში

9 ივლისს, ქ. კიევში, საქართველოს საელჩოს

სტუმრად ეწვია უკრაინული საბავშვო პროექტის -

„Голос Діти” მე-5 სეზონის გამარჯვებული
ალექსანდრე ზაზარაშვილი.

საქართველოს ელჩმა გელა დუმბაძემ მიულოცა

ალექსანდრე ზაზარაშვილს გამარჯვება, მადლობა

გადაუხადა მას აღნიშნულ პროექტში საქართველოს
ღირსეულად წარმოჩენისთვის და გადასცა მადლობის

სიგელი.

შეხვედრის ფარგლებში ალექსანდრე ზაზარაშვილს
გამარჯვება მიულოცეს ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებმა და საელჩოს თანამშრომლებმა.

საქართველოს საპარლამენტო სისტემის 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიება ლონდონში

9 ივლისს, გაერთიანებული სამეფოს

პარლამენტში საქართველოს საკითხებზე

პარტიათაშორისმა ჯგუფმა და ლონდონში
საქართველოს საელჩომ ერთობლივად

უმასპინძლეს ღონისძიებას, რომელიც

საქართველოს საპარლამენტო სისტემის 100

წლისთავს მიეძღვნა. ღონისძიება
გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს

ელჩმა თამარ ბერუჩაშვილმა და ჯგუფის

ხელმძღვანელმა ჯონათან ჯანოგლიმ გახსნეს.
ერთი საუკუნის წინ ახლად დაარსებულმა

საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ

საყოველთაო ფარული, თანაბარი, პირდაპირი

კენჭისყრით აირჩია დამფუძნებელი კრება.
პირველი ქართული საკანონმდებლო ორგანო
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დაფუძნებული იყო თავისუფლების, დემოკრატიისა

და კანონის უზენაესობის პრინციპებზე.

მრავალპარტიული ორგანო თითქმის ყველა
ეთნიკური ჯგუფის ინტერესს წარმოადგენდა. კიდევ

უფრო მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო ის ფაქტი, რომ

არჩევნების შედეგად კრების წევრი გახდა ხუთი ქალი,

მათ შორის ერთი მუსლიმი აღმსარებლობის, იმ დროს,
როდესაც ევროპის უმრავლეს ქვეყნებში ქალებს ჯერ

ხმის მიცემის უფლებაც არ ჰქონდათ.

იუბილეს ისტორიული მნიშვნელობის გარდა, ელჩმა
ასევე ისაუბრა თანამედროვე საქართველოსთვის მის

როლზე, რადგან დღევანდელი საქართველო

დიდწილად სწორედ პირველი რესპუბლიკის

დემოკრატიულ ღირებულებებზე, იდეებსა და
მიდგომებზე აგრძელებს განვითარებას.

სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ღონისძიების ფარგლებში დაეთვალიერებინათ გამოფენა, რომელიც

დამფუძნებელი კრების წევრების, მათი მთავარი მიღწევებისა და ზოგადად, კრებასთან დაკავშირებულ

საინტერესო ფაქტებს მოიცავდა.
ღონისძიებას გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები,

ლონდონში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, ქართული დიასპორული ორგანიზაციების

წარმომადგენლები და ბრიტანული სასტიპენდიო პროგრამა „ჩივნინგის“ სტუდენტები დაესწრნენ.

დასასრულს საელჩომ სტუმრებისთვის მიღება გამართა.

9 ივლისს, ვარშავაში საქართველოს საელჩოსა და

საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროექტ „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებულის
პოლონეთში თამარ ლორთქიფანიძის ორგანიზებით

გაიმართა კონფერენცია: “Youth Policy - Outcomes,

Challenges and Opportunities in Eastern Partnership

Countries” .
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ

პარტნიორობის ექვსივე ქვეყნის წარმომადგენელმა,

პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
ანალიტიკური ცენტრებისა და ახალგაზრდული

ვარშავაში ახალგაზრდული პოლიტიკის შესახებ 
კონფერენცია გაიმართა 

ორგანიზაციების თანამშრომლებმა, ქართულმა

დიასპორამ და სტუდენტებმა.

ღონისძიება საქართველოს ელჩმა ილია

დარჩიაშვილმა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა

სამინისტროს აღმოსავლეთის დეპარტამენტის

დირექტორის მოადგილემ რაფალ პობორსკიმ

გახსნეს. საუბარი შეეხო აღმოსავლეთ პარტნიორობის

ინიციატივის განვლილი 10 წლის მიღწევებსა და

მომავალს.

სადისკუსიო სესიაზე პრეზენტაციები გააკეთეს

ექვსმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნის

წარმომდგენლებმა, რომლებმაც მიმოიხილეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ახალგაზრდული
პოლიტიკა, ასევე, ისაუბრეს ახალგაზრდების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. კონფერენციის ფარგლებში
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ახალგაზრდულ პოლიტიკაზე საპრეზენტაციო გამოსვლები
ჰქონდათ: აზერბაიჯანის, ბელარუსის, სომხეთის საელჩოს წარმომადგენლებს, უკრაინელ სტუდენტთა
გაერთიანების პრეზიდენტს, მოლდოვის საელჩოს სტაჟიორსა და პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის
ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებულს პოლონეთში.
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10 ივლისს, ავსტრიის ქ. კლოსტერნოიბურგში გაიმართა

უკრაინისა და ავსტრიის კულტურული წლისადმი

მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი.

კონცერტში მონაწილეობას იღებდა უკრაინიდან

სპეციალურად ჩამოსული გოგონათა გუნდი „Shchedryk“-

ი და კლოსტერნოიბურგის კამერული ორკესტრი,

რომელსაც დირიჟორობდა ავსტრიაში მოღვაწე

ქართველი დირიჟორი, მიხეილ მენაბდე.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქალაქ კლოსტერნოიბურგის

მერი, ავსტრიის რესპუბლიკაში უკრაინის ელჩი,

საქართველოს საელჩოს, ავსტრიის პოლიტიკური და

კულტურული წრეების წარმომადგენლები.
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უკრაინისა და ავსტრიის კულტურული წლისადმი მიძღვნილი 
საზეიმო კონცერტი კლოსტერნოიბურგში

11 ივლისს, ბარის უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ასოციაცია „Berberè“-ს

ინიციატივას „ქართველი ქალების მიგრაცია საქართველოდან”. „Berberè“-

ს საორგანიზაციო ჯგუფი ინტერ-კულტურულია, მისი წევრები

ძირითადად კულტურათაშორისი მედიატორები და ოპერატორები

არიან, რომლებიც საემიგრაციო სექტორში, მიგრანტთა, ლტოლვილთა და

თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებებზე მუშაობენ.

ქართულ დიასპორასთან შეხვედრა პროექტ “Casa d'origine"-ს ფარგლებში

გაიმართა, რომელიც UNHCR-ის და INTERSOS-ის პროგრამის

,,PartecipAzione”-ს გამარჯვებულია და ამავე ორგანიზაციების მიერაა

დაფინანსებული.

გამომსვლელთა შორის საპატიო სტუმრად მოწვეული იყო ქართული

დიასპორის თავმჯდომარე იტალიაში, პროფესორი ბეგლარ

თავართქილაძე.

„ქართველი ქალების მიგრაცია საქართველოდან” ბარის 
უნივერსიტეტში

რეჯო კალაბრიაში კონცერტი „საქართველო-იტალია მუსიკით 
გულში“ გაიმართა

11 ივლისს, ქ. რეჯო კალაბრიაში, ასოციაციის - ,,კულტურული მოძრაობა ქართველები კალაბრიაში’’

ხელმძღვანელის ნინო წიკლაურის ორგანიზებითა და ქ. თბილისის მერიის ხელშეწყობით გაიმართა

კონცერტი „საქართველო-იტალია მუსიკით გულში“. კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს შშმ ჯგუფმა -

,,რელიქვია” საქართველოდან, ცნობილმა კალაბრიელმა ავტორ-შემსრულებელმა და საქართველოს

მეგობარმა მიქელანჯელო ჯორდანომ, გიტარისტ ფრანჩესკო ამენდოლიასთან ერთად.
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11 ივლისს, პოლონეთში საქართველოს საელჩოს

ორგანიზებით, საელჩოში გაიმართა პოლონეთში

მცხოვრები ხელოვანის, დიასპორის უხუცესი

წარმომადგენლის, კონსტანტინე ციციშვილის

ნამუშევრების გამოფენის - „Genezis Sacrum” გახსნა.

გამოფენის მიზანი იყო ქართული კულტურის შესახებ

ცნობადობის ამაღლება. ღონისძიება გახსნა საქართველოს

ელჩმა ილია დარჩიაშვილმა, ხოლო შემდეგ სტუმრებს

სიტყვით მიმართა ავტორმა კონსტანტინე ციციშვილმა,

პოლონეთში ქართველი ხელოვანის კონსტანტინე ციციშვილის 
ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა

ათენში მე-II საერთაშორისო პან-ევროპული ბავშვთა ხალხური 
ცეკვების ფესტივალი გაიმართა

11-14 ივლისს, ათენში არსებულმა ქართულმა
ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა „კავკასია“ მონაწილეობა
მიიღო ქ. ეგეოში გამართულ რიგით მე-2 საერთაშორისო
პან-ევროპული ბავშვთა ხალხური ცეკვების ფესტივალში.
ფესტივალზე ქართულმა ანსამბლმა ათენში აღზრდილი
ქართველი ახალგაზრდების მონაწილეობით
ნაციონალური ცეკვები წარმოადგინა. ფესტივალის
ფარგლებში, ანსამბლის მოცეკვავეებს საპატიო სიგელები
და სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ და ქართველმა
მოცეკვავეებმა კიდევ ერთხელ მოიპოვეს ფესტივალში
მონაწილეობის უფლება შემდეგ წელს.

რომელმაც ისაუბრა საქართველოს მდიდარ კულტურასა და ისტორიაზე, ასევე, გამოფენის თემატიკასა

და არსზე. გამოფენა საელჩოში ერთი თვის განმავლობაში იქნება განთავსებული.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ხელოვნების და მედიის სფეროების წარმომადგენლები და ქართული

დიასპორის წევრები, ასევე, ვარშავაში ვიზიტად მყოფი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი

მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე.

12 ივლისს, რეჯიო კალაბრიაში, ქართველმა პოეტმა, გიორგი ლობჟანიძემ და მილანის იტალიურ–
ქართული საზოგადოების „სამშობლო გულით სატარებელის“ ერთ–ერთმა დამფუძნებელმა და
თავმჯდომარემ, ნუნუ გელაძემ, რომელმაც არაერთი ქართულენოვანი წიგნი თარგმნა იტალიურ ენაზე,
მონაწილეობა მიიღეს წიგნის ფესტივალში - Xsenia Book Fair. ფესტივალის მონაწილეები პოეტის
შემოქმედებას გაეცნენ.
წიგნის ფესტივალზე რეჯიო-კალაბრიაში არსებულმა ასოციაციამ ,,ქართველები კალაბრიაში’’ მოაწყო
ქართული სტენდი, სადაც სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქართულ კულტურასა და
საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს.

წიგნის ფესტივალი - Xsenia Book Fair რეჯიო კალაბრიაში

საერთაშორისო პან-ევროპული ბავშვთა ხალხური ცეკვების ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად
მიწვეული იყო სულ 14 ანსამბლი 6 ქვეყნიდან. ცეკვების ფესტივალი 4 დღე გაგრძელდა - 11-14 ივლისის
პერიოდში და მას ყოველდღიურად 1 500-ზე მაყურებელი სტუმრობდა.
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საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ათენში ნოდარ დუმბაძის სპექტაკლის ,,ბოშები’’ 
ჩვენება  გაიმართა

14 ივლისს, ქ. რომში, იტალიის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, დიასპორული

ორგანიზაციების მილანის იტალიურ–ქართული

საზოგადოების „სამშობლო გულით სატარებელის“

(ხელმძღვანელი ნუნუ გულაძე) და „რომის ქართული

დიასპორის“ (ხელმძღვანელი ეკა კაჭარავა) ორგანიზებით,

გაიმართა შეხვედრა ქართველ პოეტთან გიორგი

ლობჟანიძესთან და იტალიურად ქართული პოეზიის

მთარგმნელთან ნუნუ გელაძესთან.
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14 ივლისს, ქ. ათენის ქართულ-ბერძნულ თეატრალურ-
კულტურულ ორგანიზაცია „დიონისე“-სთან არსებული
თეატრალური დასი ქართველი მაყურებლის წინაშე
ნოდარ დუმბაძის სპექტაკლით „ბოშები“ წარსდგა.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქ. ათენში მცხოვრები
ქართული დიასპორის წარმომადგენლები. სპექტაკლმა,
რომელიც სასწავლო წლის დასრულების აღსანიშნავად
გაიმართა, მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა.

13 ივლისს, ქ. გრაცში ქართულ რესტორან ,,თამადაში“, გაიმართა

ქართული ტურისტული კომპანიის ,,Tours in Georgia"-ს პრეზენტაცია.

პრეზენტაციაზე, სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ

საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს, ქვეყნის კულტურასა და

ტრადიციებს.

ტურისტული კომპანიის დამფუძნებელმა ნინო ლიპარტელიანმა

ავსტრიელ სტუმრებს გააცნო კომპანიის მომსახურეობის პირობები.

ღონისძიებას ავსტრიელ სტუმრებთან ერთად, ესწრებოდნენ

საქართველოს საელჩოსა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

გრაცში ქართული ტურისტული კომპანიის 
,,Tours in Georgia" - ს პრეზენტაცია გაიმართა

ქართული პოეზიის საღამო იტალიაში

რეჟისორსა და მსახიობს თაკო სამხარაძეს და მის შემოქმედებით ჯგუფს, საპატიო სიგელები გადასცა.

სპექტაკლს ესწრებოდნენ ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

გიორგი ლობჟანიძემ, რომში მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან ისაუბრა მის

პოეტურ კრებულებზე - „სიზმრის ნანგრევები“ და „არაბულის მასწავლებელი“.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს ელჩი იტალიის რეპუბლიკაში კონსტანტინე სურგულაძე.

ხერსონში დოკუმენტური ფილმის 
"Миротворці. У горах Сванетії" ჩვენება 

გაიმართა
15 ივლისს, ქ. ხერსონში, საკონცერტო დარბაზში "Ювілейний",

ქართული ეროვნულ-კულტურული გაერთიანებისა - „ილორი“

და ქ. ხერსონის მერის ორგანიზებით, ქ. ოდესაში
საქართველოს საკონსულოს და ფილმის გადამღები ჯგუფის

მხარდაჭერით, დოკუმენტური ფილმის - "Миротворці. У горах

Сванетії" ჩვენება გაიმართა, რომელიც უკრაინელი

სამშვიდობოების დღეს მიეძღვნა.



ივლისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

დოკუმენტური ფილმი - "Миротворці. У горах Сванетії"
მოგვითხრობს იმ მხარდაჭერაზე, რომელიც უკრაინამ
საქართველოს აღუთქვა 1992-1993 წლებში, აფხაზეთში
მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტის დროს.
დოკუმენტურ ფილმში გაშუქებულია, უმოკლეს
დროში თუ როგორ მოემზადა უკრაინა
საქართველოში ჰუმანიტარული მისიისთვის 1993
წელს, ნაჩვენებია უკრაინელი ჯარისკაცებისა და
მოხალისეების გმირობა, რომლებმაც გადაარჩინეს
უამრავი დევნილი და მიაწოდეს მათ პირველადი
დახმარების ნივთები.

ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართა ქ. ხერსონის მერმა

ვოლოდიმირ მიკოლაენკომ, ქ. ოდესაში საქართველოს კონსულმა თორნიკე ბერეკაშვილმა, ქ. ხერსონის

ქართული ეროვნულ-კულტურული გააერთინება „ილორი“-ს ხელმძღვანელმა ელიკო მარკელიამ,
უკრაინის საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტროს ყირიმისა და დონბასის საინფორმაციო

რეინტეგრაციის სექტორის ხელმძღვანელმა ვიქტორ ლიტვინოვმა და ფილმის პროდიუსერმა მიროსლავ

გაიმ. თორნიკე ბერეკაშვილმა და ვოლოდიმირ მიკოლაენკომ რეჟისორსა და A1604 სამხედრო ნაწილის

წარმომადგენლებს მადლობა გადაუხადეს და სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს.
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16-26 ივლისს, ქ. ხერსონში არსებული
ქართული დიასპორული ორგანიზაცია
„ილორი“-ს (ხელმძღვანელი: ელიკო
მარკელია) და ქ. ოდესაში საქართველოს
საკონსულოს ორგანიზებით და უკრაინის
სამთავრობო უწყებების მხარდაჭერით,
სოციალური პროექტი „ბავშვები ითხოვენ
მშვიდობას“ განხორციელდა.
16 ივლისს, აღნიშნული პროექტის
ფარგლებში, უკრაინის დამცველთა და
მოხალისეთა პირთა შვილებისგან
დაკომპლექტებული ჯგუფი 10 დღით ქ.
ბათუმში დასასვენებლად გაემგზავრა.
ბათუმში დასვენების პერიოდში უკრაინელი
ბავშვები გაეცნენ საქართველოს ისტორიასა
და კულტურას, მოეწყო ექსკურსიები
ქალაქის მასშტაბით, მოზარდებმა

ქართული ეროვნულ-კულტურული გაერთიანება „ილორი“-ს
მხარდაჭერით სოციალური პროექტი „ბავშვები ითხოვენ 

მშვიდობას“ განხორციელდა

მოინახულეს მუზეუმები, ეროვნული პარკები, ისტორიული და კულტურული ძეგლები.
გარდა ამისა, შედგა შეხვედრები ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საქართველოში უკრაინის
დიასპორის წარმომადგენლებთან, უკრაინელმა ბავშვებმა ასევე მონაწილეობა მიიღეს ქ. ბათუმში
მიმდინარე სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.
პროექტის „ბავშვები ითხოვენ მშვიდობას“ მიზანია, წვლილი შეიტანოს ორ ქვეყნას შორის
ურთიერთობების გამყარებაში, ახალგაზრდების დაახლოებასა და სამომავლო
ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებაში.
აღსანიშნავია, რომ უკრაინელი მოზარდების ქართული არდადეგების ორგანიზებაში საქართველოდან
ჩართული იყო ასევე საქველმოქმედო ფონდი „ალილო 2015“, ქ. ბათუმის მერია, საქართველოში
უკრაინის საელჩო, ახალგაზრდობის დემოკრატიული განვითარების ფონდი „სინერგია“ და კომპანია
„ORBI GROUP” (ქ .ბათუმი/ქ. კიევი).



ივლისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

18 ივლისს, სლოვენიაში გაიმართა ლიუბლიანაში

არსებული ქალთა ფოლკლორული ანსამბლის

”კვალი” კონცერტი.
ანსამბლმა შეასრულა ქართული ხალხური სიმღერები

და საგალობლები.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს საელჩოსა

და ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.
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17 ივლისს, ფინეთის ქალაქ პორიში, მიმდინარე ჯაზ ფესტივალის
“PORI JAZZ 2019” ფარგლებში, საქართველოს პოპულარიზაციის მიზნით
გაიმართა მიღება „Georgia on my mind”. მიღება გახსნა ფინეთის
რესპუბლიკაში საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა უჩა გაბეჩავამ,
ფინურ მხარეს კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა საქართველოს
მხარდაჭერისთვის, ისაუბრა საქართველოს ისტორიის, კულტურის,
ტრადიციების, ქართულ-ფინური ორმხრივი თანამშრომლობის,
საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური, მიმზიდველი საინვესტიციო და
ბიზნეს გარემოს, მათ შორის ტურისტული პოტენციალის შესახებ,
ასევე ევროპისა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს
ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული შედეგების თაობაზე. ამასთან, აღნიშნა
გასულ წელს 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი
მიძღვნილ ღონისძიებაზე ფინეთის პრეზიდენტის საული ნიინისტოს
ვიზიტი თბილისში და ორმხრივ თანამშრომლობის ფარგლებში
მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელების აუცილებლობა. ხაზი
გაუსვა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. მოწვეულ

ქართული სიმღერების საღამო სლოვენიაში

„Georgia on my mind” ფინეთის ჯაზ ფესტივალზე

19-28 ივლისის, ქ. ჰამბურგის ხელოვნების სახლში

„ფაქტორი“, ქართულ-გერმანული ფესტივალი „სუფრა“

ჩატარდა. ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა არაერთი
კულტურული ღონისძიება, მათ შორის: ელექტრო-

ამბიენთ-პერფორმანსი ხელოვან ირაკლი კიზირიას

მონაწილეობით, ფოტოგრაფ დინა ოგანოვას

მასტერკლასი და ფოტო-ინსტალაცია „My Place“,

გერმანელი ფოტოგრაფის ანდრეას ოტკერ-კასტის

წიგნის პრეზენტაცია „Tamar, where are you?“, ფოტო-

ფესტივალი „ქოლგა თბილისი ფოტო“ კონკურსის 2019
წლის საუკეთესო ფოტოების ჩვენება, წარმოდგენილი

იყო ქართული სამზარეულო, კონცერტი ქალთა

სტუმრებს ასევე სიტყვით მიმართა ფინეთში საქართველოს საპატიო კონსულმა ვიტალი სამხარაძემ და

დამსწრე საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოში ტურიზმის სექტორის განვითარების,

ქართული კულტურისა და ღვინის ტრადიციების შესახებ, ისაუბრა ფინეთსა და საქართველოს შორის
კულტურული ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივებზე. ღონისძიების მსვლელობისას საპატიო

კონსულმა ვიტალი სამხარაძემ, რომელიც ასევე პროფესიონალი მუსიკოსია, დამსწრე საზოგადოებას

მეგობარ მუსიკოსებთან ერთად წარუდგინა რამდენიმე კომპოზიცია მისი რეპერტუარიდან. ღონისძიებას

ესწრებოდნენ ფინეთის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები,
როგორც სატაკუნტას რეგიონიდან (ფინეთის დასავლეთ რეგიონი), ასევე ფინეთის სხვადასხვა

რეგიონებიდანაც, ფინელი ბიზნესმენები, მუსიკოსები, სტუდენტები და ქ. პორიში მცხოვრები ჩვენი

თანამემამულეები.

ქართულ-გერმანული ფესტივალი „სუფრა“ ჰამბურგში

გუნდ „ქალაუს“ შესრულებით, ახალგაზრდა სტრიტ-არტისტის მიშიკო სულაკაურის კედლის

ინსტალაციის გახსნა, ქართველი რეჟისორისა და ავტორის ნანა ექვთიმიშვილის წიგნის „მსხლების

მინდორი“ პრეზენტაცია, ფილმის: „გრძელი ნათელი დღეები“ ჩვენება, გერმანელი ავტორის ულრიკე
იანსენი საუნდ-ინსტალაციის: „მარტოსული გულების სახლში“ პრეზენტაცია.

28 ივლისს, ფესტივალის დასასრულს გაიმართა ინტერაქტიული პერფორმანსი „ქართული სუფრა“ -

ქართველ და გერმანელ ხელოვანებთან და მუსიკოსებთან ერთად.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

21 ივლისს, ათენის კულტურისა და განათლების ცენტრ „არმაზში“ გაიმართა ქართულ-ბერძნული

თეატრალური კულტურული ორგანიზაციის „დიონისე“ წამყვანი მსახიობის, რეჟისორის,

ჟურნალისტისა და მწერლის მირიან ზალოშვილის შემოქმედებითი საღამო.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს „დიონისე"-ს აღსაზრდელებმა. დაიდგა ნაწყვეტები

სპექტაკლებიდან, შესრულდა სიმღერები და ცეკვები. მსახიობს სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს

პოეტებმა ლენა ცნობილაძემ და ქეთევან წივწივაძემ და ათენში ,,საქართველოს ქალთა საბჭოს’’

წარმომადგენელმა იზო დაშნიანმა. გაზეთ "ელადას" დამფუძნებელმა და რედაქტორმა ანა
ყურშავიშვილმა მირიან ზალოშვილს საპატიო სიგელი გადასცა.

ათენში მსახიობ მირიან ზალოშვილის შემოქმედებითი საღამო 
გაიმართა

12

ლონდონის მაცხოვრის შობის სახელობის საკათედრო ტაძარში 
საქველმოქმედო სპექტაკლი გაიმართა

21 ივლისს, ლონდონის მაცხოვრის შობის

სახელობის საკათედრო ტაძარში, საკვირაო

სკოლა „ლაზარეს“ მოსწავლეებმა და
მასწავლებლებმა ერთობლივი სპექტაკლი

წარადგინეს.

სპექტაკლი სახელად „ჩემი საქართველო აქ არის“

ქართულ მოტივებზე იყო აგებული.
ღონისძიება საქველმოქმედო ხასიათის იყოს და

შემოსული თანხა გადაეცა საქართველოში

მცხოვრებ შშმ პირს.

საქართველო ვარშავის მულტიკულტურულ ღონისძიებაზე

21 ივლისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის

ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებულმა
პოლონეთის რესპუბლიკაში თამარ

ლორთქიფანიძემ მონაწილეობა მიიღო

ვარშავის მულტიკულტურულ

ღონისძიებაში.
ღონისძიების ფარგლებში სხვადასხვა

ქვეყნებს თავიანთი ეროვნული სტენდები

ქონდათ წარმოდგენილი. საქართველოს
სტენდთან ვიზიტორებს შეეძლოთ

თავიანთი სახელი ქართულ ენაზე

დაეწერათ, საინფორმაციო ბროშურების

მეშვეობით გაცნობოდნენ ქვეყნის
ტურისტულ პოტენციალს და მიეღოთ

საქართველოს შესახებ საჭირო ინფორმაცია.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

23 ივლისს, ხაიფას უნივერსიტეტში

საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამის

დახურვის საზეიმო ცერემონია გაიმართა.
პროგრამაში სპეციალობით „ბავშვის

განვითარება“ (Child Development),

ისრაელური მხარის სრული დაფინანსებით,

საქართველოდან მონაწილეობა გურანდა
თეთრაძემ მიიღო. მასთან ერთად,

პროგრამაში 16 სხვადასხვა ქვეყნიდან

შერჩეული სტუდენტი იღებდა
მონაწილეობას - აშშ-დან, ევროკავშირის

ქვეყნებიდან, ლათინური ამერიკისა და

აფრიკის სახელმწიფოებიდან. გურანდა

თეთრაძემ წარჩინებით დაასრულა
სამაგისტრო პროგრამა და ხაიფას

უნივერსტიტეტის პროფესორების

13

სტრასბურგში ქართული პოეზიის საღამო გაიმართა

22 ივლისს, ქ. სტრასბურგში მოქმედი წმიდა

ქეთევან წამებულის ეკლესიის დარბაზში,

ქართული სამრევლოს წევრების ორგანიზებით,
გაიმართა ემიგრანტი პოეტის გვანცა იაკობიძის

გამოსამშვიდობებელი პოეზიის საღამო.

ღონისძიებაზე ჩვენმა თანამემამულეებმა

წაიკითხეს გვანცა იაკობიძის ლექსები.

ხაიფას უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამაგისტრო 
პროგრამის დახურვის საზეიმო ცერემონია გაიმართა

მაღალი შეფასება დაიმსახურა. მას განსაკუთრებული აკადემიური მიღწევისა და საბოლოო

პროექტისათვის სპეციალური ჯილდო გადაეცა. საზეიმო დაჯილდოების ცერემონიაში მონაწილეობა

მიიღეს ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ისრაელში აკრედიტებული დიპლომატიური
კორპუსის წარმომადგენლებმა. საქართველოს საელჩოს სახელით, გურანდა თეთრაძეს დამსახურებული

ჯილდო კონსულმა, ალექსანდრე ჯიშკარიანმა მიულოცა.

21-27 ივლისს, ბაქოში საზეიმოდ გაიხსნა
ევროპის XV ახალგაზრდული ოლიმპიური
ფესტივალი (EYOF 2019), რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 49 ქვეყნის 3600-მდე
სპორტსმენი, მათ შორის 36
წარმომადგენელი საქართველოდან.
სპორტულ შეჯიბრებებთან ერთად,
საორგანიზაციო კომიტეტმა შეიმუშავა
ოლიმპიური კულტურისა და განათლების
პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს
სახელმწიფოების შესახებ ცნობადობის

ბაქოში ოლიმპიური ფესტივალი გაიმართა

ამაღლებას, კულტურისა და ტრადიციების გაზიარებას და სხვა. აღნიშნულის განხორციელების მიზნით,
აზერბაიჯანის მხრიდან შეირჩა ქ.ბაქოს №238-ე საშუალო სკოლა, რომელიც ფესტივალის ფარგლებში
წარმოადგენს საქართველოს აზერბაიჯანში. 25 ივლისს, „ოლიმპიურ სოფელში“ გაიხსნა კულტურის
პავილიონი, რომელშიც ქ. ბაქოს №238-ე სკოლამ, საელჩოსთან თანამშრომლობით, მოაწყო საქართველოს
კუთხე. ღონისძიებაზე სკოლის მოსწავლეებმა შეასრულეს ქართული ცეკვები, სიმღერები, წარმოდგენილი
იყო ეროვნული სამზარეულო, მომზადდა საქართველოს სტენდი.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ აზერბაიჯანის ოფიციალური პირები და საქართველოს საელჩოს
წარმომადგენლები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

23 ივლისიდან 29 ივლისის ჩათვლით, ქუთაისის
„რობოტექნიკის საზაფხულო ბანაკში” აზერბაიჯანსა და
თურქეთში მცხოვრები 55 თანამემაულე მოზარდი
დაისვენებს.
პროგრამაში მონაწილეობა საზღვარგარეთ მცხოვრებ
მოზარდებს საშუალებას აძლევს მოინახულონ ისტორიული
სამშობლო, დაამყარონ მეგობრული ურთიერთობა
თანატოლებთან, გაიუმჯობესონ ქართული ენის ცოდნა,
მიიღონ მონაწილეობა ბანაკის მრავალფეროვან

24 ივლისს, ქ. ყარაგანდაში, საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა ყაზახეთის რესპუბლიკაში ზურაბ
აბაშიძემ დიასპორულ ორგანიზაცია - „ჯორჯია 2007“-თან
არსებულ ქართულ საკვირაო სკოლას სახელმძღვანელოები
გადასცა.
საზღვარგარეთ არსებული ქართული საკვირაო სკოლებისთვის
სპეციალური სახელმძღვანელოები პირველად შეიქმნა
სახელმწიფოს მიერ და მშობლიური ენის სწავლებასთან ერთად
იგი მოიცავს საქართველოს ისტორიის, გეოგრაფიისა და
კულტურის საკითხებს.

28 ივლისს, ქ. ათენში, საბერძნეთში მოღვაწე

თანამემამულე პოეტის ნუნუ ღურჭუმალიძის

პოეზიის საღამო გაიმართა.
ათენის ქართულ სახლთან არსებული ვახტანგ VI

სახელობის საკვირაო სკოლის მოსწავლემ მარი

შურღაიამ პოეტ ქალბატონს სიმღერა მიუძღვნა,

უმცროსი ასაკის მოსწავლეებმა კი საკუთარი ხელით
დახატული "არგო" უსახსოვრეს. ნუნუს

ღურჭუმალიძეს გადაეცა "ქართული სახლის" საპატიო

სტუმრის სიგელი.
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ყარაგანდის ქართულ საკვირაო სკოლას სახელმძღვანელოები 
გადაეცა

28 ივლისს, ლისაბონის დე გრასას ეკლესიაში,

პორტუგალიაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით

და ლისაბონში არსებული ქართული დიასპორული
ორგანიზაციის მხარდაჭერით, გაიმართა აჭარის

სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლის „ბათუმი“ კონცერტი.

კონცერტს პორტუგალიაში მცხოვრები ქართველები

ესწრებოდნენ. კონცერტის დასრულების შემდეგ,
გაიმართა პორტუგალიის ქართული დიასპორის

წარმომადგენლების შეხვედრა ანსამბლის წევრებსა და

საელჩოს თანამშრომლებთან.

საზაფხულო ბანაკი საზღვარგარეთ მცხოვრები 
მოზარდებისთვის

აქტივობებში, განივითარონ საკომუნიკაციო და სხვა სახის უნარ-ჩვევები, გამოავლინონ საკუთარი
შესაძლებლობები. აღნიშნული პროექტი, თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოსა და ქ.
განჯაში გენერალური საკონსულოს ჩართულობითა და სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრთან თანამშრომლობით ხორციელდება.
წელს საზაფხულო ბანაკში სულ 144 თანამემამულე მოზარდი დაისვენებს.

ათენში ნუნუ ღურჭუმალიძის პოეზიის საღამო გაიმართა

ანსამბლ „ბათუმის" კონცერტი ლისაბონში

სახელმძღვანელოები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით მომზადდა „საკვირაო
სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროსთან თანამშრომლობით.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

30 ივლისს, ქ. ქაიროში, ელსევის კულტურის ცენტრში
გაიმართა ეგვიპტეში მოღვაწე ქართველი ხელოვანების -
დავიდ ედგარისა (დავლიანიძე) და ნინო დავიდის
(დავლიანიძე) კონცერტი.
კონცერტზე დავიდ ედგარისა (დავლიანიძე) და ნინო
დავიდისმა (დავლიანიძე) შეასრულეს შოპენის
ცნობილი ნაწარმოებები და თანამედროვე საბალეტო
ნომრები.
ღონისძიებაზე სტუმრებს სიტყვით მიმართა ეგვიპტის
არაბთა რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა
ალექსანდრე ნალბანდოვმა.

ათენში ქორეოგრაფიის საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართა
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30 ივლისს, ქ. ათენში მოქმედმა ქართული ხალხური

ცეკვის ანსამბლმა - „კავკასია“ ქორეოგრაფიის

საერთაშორისო ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა.
ფესტივალში ანსამბლ ,,კავკასიის’’ გარდა მონაწილეობა

მიიღეს ვაშინგტონში მოქმედმა ორგანიზაციამ ,,Nomad

dancers“ და ბერძნულმა ასოციაციამ ,,ΤΟ ΧΟΡΟΑΣΤΑΣΙ“.

ღონისძიების დასასრულს ქართულ ანსამბლს საჩუქრად
სამახსოვრო ალბომები და ფესტივალში მონაწილეობის

საპატიო დიპლომი გადაეცა.

ქაიროში ქართველი ხელოვანების კონცერტი გაიმართა

ღონისძიების დასასრულს, ელსევის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელმა მადლობა გადაუხადა

საქართველოს ელჩსა და საელჩოს თანამშრომლებს ცენტრისთვის გაწეული მხარდაჭერისთვის და

სიმბოლური საჩუქრები გადასცა

საქველმოქმედო ფონდის „დავეხმაროთ საქართველოს“ 
მხარდაჭერა სოფელ ბროწლიანის სათნოების სახლს

31 ივლისს, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ

ბროწლიანში ნიდერლანდების სამეფოში

მცხოვრები 15 წლის გიორგი ვენკოს მიერ სოფელ
ბროწლიანის სათნოების სახლის დახმარების

მიზნით განხორციელებული პროექტების

დასრულების საზეიმო ღონისძიება გაიმართა.

გიორგი ვენკომ ამსტერდამში საქველმოქმედო
ფონდის „დავეხმაროთ საქართველოს“ მეშვეობით

40 000 ევრო შეაგროვა და მნიშვნელოვანი

პროექტები განახორციელა სათნოების სახლში
მცხოვრები 24 ბენეფიციარისთვის.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ვოლსკი და

პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბექა ოდიშარია.

ბროწლიანის სათნოების სახლის სრული რეაბილიტაცია საქველმოქმედო ფონდის მეშვეობით
განხორციელდა. რეაბილიტაციის შემდეგ ბენეფიციართა რაოდენობა ორჯერ გაიზრდება. ფონდი

სამომავლოდ გეგმავს ცენტრში მზის პანელების დამონტაჟებას.

29 ივლისს, ქ. ვენაში ევგენი მიქელაძის სახელობის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის ხალხური სიმღერების
გუნდმა, რომელიც მონაწილეობდა ვენაში გაეროს ეგიდით
ორგანიზებულ საერთაშორისო მშვიდობის ფესტივალში,
ავსტრიაში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებისთვის
კონცერტი გამართა.
კონცერტი შედგა ავსტრიაში ქართული სათვისტომოსა და
საქართველოს საელჩოს ერთობლივი ორგანიზებით.

ხალხური სიმღერის კონცერტი ვენაში
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8 ივნისს, ქ. თესალონიკში, საქართველოს

გენერალური საკონსულოს ეგიდითა და

თესალონიკში მოქმედი ქართული საზოგადოება -
„კერია“-ს ორგანიზებით (ხელმძღვანელები - ნანა

ჩხაიძე და მარინა ავაზაშვილი), თესალონიკის

მერიის ამფითეატრში, ღია ცის ქვეშ, ჩატარდა

ღონისძიება სახელწოდებით - „ემიგრანტი
ბავშვების საქართველო.“ ღონისძიების

მიმდინარეობისას, ქართველმა ემიგრანტმა

ბავშვებმა დახატეს მათი თვალით დანახული
საქართველო. ასევე, მოეწყო თვითნასწავლი

მხატვრის - ნინო ონიანისა და პატარა მხატვრების -

მარია ჭიქავას, ვასილ ადიკაშვილის, ანა ციცაგის,

ღონისძიება - „ემიგრანტი ბავშვების საქართველო“ 
თესალონიკში

ანანო სამხარაძის, ანუკი თურქაძის, ვიქტორ გულარაშვილის, ალექსანდრე ღელაღუტაშვილისა და

მარიამ გოჩაშვილის ნამუშევრების გამოფენა. თესალონიკში მოქმედმა ქართული ცეკვის ანსამბლმა

„ლომისმა“ (ქორეოგრაფი ბექა ჟამურელი) შეასრულა ეროვნული ცეკვები. გენერალური საკონსულოს
ვიცე-კონსულმა გოჩა გოჩაშვილმა ისაუბრა საქართველოს სახელმწიფო დროშისა და გერბის

მნიშვნელობაზე. ღონისძიების მონაწილე ბავშვებს გადაეცათ საზოგადოება „კერია“-ს მედლები და

მადლობის სიგელები. საღამოს ესწრებოდნენ ქ. თესალონიკში საქართველოს გენერალური საკონსულოს

თანამშრომლები და ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

ტექნიკური ხარვეზის გამო, ივნისის და მაისის  „დიასპორულ ბიულეტენებ“-ში ვერ გაშუქდა 
ინფორმაცია ქ. თესალონიკში და ქ. ბაქოში ჩატარებულ ღონისძიებებზე. შესაბამის სტატიებს, 

დაგვიანებით, ივლისის თვის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.

ბაქოში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა 

31 მაისს, ქ. ბაქოში, საელჩოს ორგანიზებით,

სასტუმროს „Hyatt Regency Baku“ ღია ტერასაზე

გაიმართა საქართველოს ეროვნული
დღესასწაულის - დამოუკიდებლობის დღისადმი

მიძღვნილი ფართომასშტაბიანი მიღება, რომელსაც

დაესწრნენ: აზერბაიჯანის პრეზიდენტის

ადმინისტრაციის, აღმასრულებელი და
საკანონმდებლო ხელისუფლების, ქვეყანაში

აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის,

კულტურული წრეების, ადგილობრივი და
საერთაშორისო ბიზნეს-სტრუქტურების,

ტურისტული კომპანიების, ქართული დიასპორისა

და მედიის წარმომადგენლები.

საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეროვნული ჰიმნების შესრულების შემდეგ, დამსწრე

საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს საქართველოს ელჩმა ზურაბ პატარაძემ და აზერბაიჯანის

რესპუბლიკის მილი მეჯლისის თავმჯდომარემ ოქტაი ასადოვმა. მიღების ოფიციალური ნაწილის
დასრულების შემდეგ, ღონისძიება გაგრძელდა ფართო კულტურული პროგრამით ასევე მიღების

ფარგლებში, შედგა საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სხვადასხვა სახის ნობათის

პრეზენტაცია, გაიმართა „ქართული ღვინის ფესტივალი“ და ქართული ტრადიციული სამზარეულოს

დეგუსტაცია. ცალკე სტენდით იყო წარმოდგენილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო,
მოწყობილი იყო თემატური ექსპოზიციები და ნაჩვენები იქნა ვიდეო-რგოლები ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის

სფეროს სულ უფრო მზარდი პოტენციალის შესახებ.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება დასრულდა გალა-კონცერტით
აზერბაიჯანის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში. მაყურებლის წინაში წარსდგნენ ქორეოგრაფიული და

ვოკალური ანსამბლები საქართველოდან და აზერბაიჯანის დამსახურებული არტისტი, ქართველი

მომღერალი მანანა ჯაფარიძე.



ივლისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 


