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ქალთა ისტორიის თვე 
მარტი, 2016 

ღონისძიებების კალენდარი 

 

თარიღი/დრო ადგილი თემა 
1 მარტი   
18:00  

 

 

 

 

19:30 

რუსთავის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - მის: 

კოსტავას ქ. 22, რუსთავი 

 

 

რუსთავის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - მის: 

კოსტავას ქ. 22, რუსთავი 

საჯარო ლექცია-დისკუსია საქართველოს ეროვნულ გმირზე - 

მარო მაყაშვილზე.  

მომხსენებელი - მწერალი თეა ლობჟანიძე (მარო მაყაშვილის 

შესახებ ბიოგრაფიული წიგნის ავტორი).  

 

მარო მაყაშვილის შესახებ რუსთავის საჯარო სკოლებში 

გამართული ესეების კონკურსის დახურვის ცერემონია და 

გამარჯვებულების დაჯილდოვება.  

5 მარტი   

15:00 თელავის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - ვაჟა–

ფშაველას ქ. 3, თელავი. 

დოკუმენტური ფილმის „რა ვიცი ...“ ჩვენება და შემდგომი 

დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   

9 მარტი   

15:00 

 

 

 

 

 

14:00 

გორის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - სტალინის ქ. 

7, გორი.  

 

 

 
ახალციხის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - 

მანველიშვილის ქ. 19,  ახალციხე. 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს.  

 

საჯარო დისკუსია მესხეთის  ისტორიული ქალი მოღვაწეების  

შესახებ.  

სპიკერი - თათია კოტაძე, ახალციხის ქალთა კლუბის წევრი. 

10 მარტი   

15:00 ოზურგეთის დემორკატიული 

ჩართულობის ცენტრი - ჭავჭავაძის ქ. 

14, ოზურგეთი. 

საჯარო ლექცია-დისკუსია საქართველოს პირველი 

რესპუბლიკის ქალი პოლიტიკოსების, 1919-21 წლებში  

საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრების  - ქრისტინე 

შარაშიძისა და ელისაბედ ნაკაშიძე-ბოლქვაძის, შესახებ.  

სპიკერი - ისტორიკოსი, ოზურგეთის N3 საჯარო სკოლის 

დირექტორი, ნანა გაგუა. 

11 მარტი   

14:00 ქუთაისის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი -  პუშკინის ქ. 

6, ქუთაისი 

დისკუსია გამოჩენილ ქალ საზოგადო მოღვაწეებზე - ეფემია 

მესხზე და ბარბარე ყიფიანზე.   

სპიკერები - მარიკა სამანიშვილი (მსახიობი) და ლია გვენეტაძე 

(მწერალი). 

12 მარტი   

12:00 ბათუმის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - ფარნავაზ 

მეფის ქ.62-64, ბათუმი. 

დისკუსია გამოჩენილ ქალ საზოგადო მოღვაწეებზე - ქეთევან 

ჟურულზე და ფადიკო გოგიტიძეზე.  

სპიკერები - ეთერ თურაძე (გაზეთ „ბათუმელები“-ს 

რედაქტორი) და ნინო ტავლალაშვილი (ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის 

წარმომადგენელი).   

14 მარტი   

16:00 რუსთავის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - მის: 

კოსტავას ქ. 22, რუსთავი 

დოკუმენტური ფილმის „2014“ ჩვენება და შემდგომი 

დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   

15 მარტი   

14:00 

 

ზუგდიდის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - რუსთაველის 

ქ. 52, ზუგდიდი.  

დოკუმენტური ფილმის „2014“ ჩვენება და შემდგომი 

დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   
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15:00 თელავის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - ვაჟა–

ფშაველას ქ. 3. თელავი. 

დისკუსია გამოჩენილ ქალ საზოგადო მოღვაწეებზე - ქეთევან 

იაშვილზე და ზაირა არსენიშვილზე.  

 

16 მარტი   

15:00 ოზურგეთის დემორკატიული 

ჩართულობის ცენტრი - ჭავჭავაძის ქ. 

14, ოზურგეთი. 

დოკუმენტური ფილმის „2014“ ჩვენება და შემდგომი 

დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   

17 მარტი   

15:00 მარნეულის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - გიორგაძის ქ. 

1, მარნეული.  

დოკუმენტური ფილმის „რა ვიცი ...“ ჩვენება და შემდგომი 

დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   

18 მარტი   

15:00 ქუთაისის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი -  პუშკინის ქ. 

6, ქუთაისი 

დოკუმენტური ფილმის „სადა ხარ ჩემო სულიკო“ ჩვენება და 

შემდგომი დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   

21 მარტი   

15:00 

 

 

 

14:00 

ბათუმის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - ფარნავაზ 

მეფის ქ. 62-64, ბათუმი. 

 

 

ზუგდიდის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი -რუსთაველის 

ქ. 52, ზუგდიდი. 

დოკუმენტური ფილმის „სადა ხარ ჩემო სულიკო“ ჩვენება და 

შემდგომი დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   

 

 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს. 

22 მარტი   

15:00 

 

ქუთაისის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი -  პუშკინის ქ. 

6, ქუთაისი 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს. 

23 მარტი   

15:00 

 

ოზურგეთის დემორკატიული 

ჩართულობის ცენტრი - ჭავჭავაძის ქ. 

14, ოზურგეთი. 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს. 

 

24 მარტი   

15:00 

 

 

 

15:00 

საგარეჯოს დემორკატიული 

ჩართულობის ცენტრი -რუსთაველის 

ქ. 240, საგარეჯო. 

 

ბათუმის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - ფარნავაზ 

მეფის ქ. 62-64, ბათუმი. 

 

 

დოკუმენტური ფილმის „რა ვიცი ...“ ჩვენება და შემდგომი 

დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   

 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს. 

25 მარტი   

14:00 

 

 

 

15:00 

 

 

 

გორის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - სტალინის ქ. 

7, გორი.  
 

გორის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - სტალინის ქ. 

7, გორი.  

 

დისკუსია გამოჩენილ ქალ საზოგადო მოღვაწეებზე - 

ეკატერინე გაბაშვილზე და ოლღა სოლოღაშვილზე.  

სპიკერები -  სამოქალაქო აქტივისტები, ლია ჩლაჩიძე და თინა 

ბრეგვაძე. 

 

დოკუმენტური ფილმის „სადა ხარ ჩემო სულიკო“ ჩვენება და 

შემდგომი დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   
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15:00 

 

მარნეულის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - გიორგაძის ქ. 

1, მარნეული. 

დისკუსია გამოჩენილ ქალ საზოგადო მოღვაწეებზე.  

26 მარტი   

13:00 

 

თელავის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - ვაჟა–

ფშაველას ქ. 3, თელავი. 

 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს. 

28 მარტი   

15:00 

 

მარნეულის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - გიორგაძის ქ. 

1, მარნეული. 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს. 

29 მარტი   

14:00 

 

 
 

 

14:00 

 

ზუგდიდის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი -რუსთაველის 

ქ. 52, ზუგდიდი. 

 

 

 

ახალციხის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - 

მანველიშვილის ქ. 19,  ახალციხე. 

დისკუსია გამოჩენილ ქალ საზოგადო მოღვაწეებზე - ლუიზა 

ციმინტიაზე და ნათელა ალშიბაიაზე. 

სპიკერები - ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების 

ლიდერები: მადონა ხარებავა და რუსუდან პაჭკორია. 

 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს. 

30 მარტი   

13:00 

 

 

 

15:00 

 

ახალციხის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - 

მანველიშვილის ქ. 19,  ახალციხე. 

 

რუსთავის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი - მის: 

კოსტავას ქ. 22, რუსთავი 

 

დოკუმენტური ფილმის „რა ვიცი ...“ ჩვენება და შემდგომი 

დისკუსია.  

სპიკერი - ფილმის რეჟისორი, ლია ჯაყელი.   

 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს. 

31 მარტი   

15:00 

 

საგარეჯოს დემორკატიული 

ჩართულობის ცენტრი -რუსთაველის 

ქ. 240, საგარეჯო. 

 

მწერლისა და ფემინისტის, თამთა მელაშვილის ლექცია და 

დისკუსია საქართველოში ქალთა ისტორიის წერის 

მეთოდებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამ 

გამოჩენილ ქართველ ქალ მოღვაწეს - ეკატერინე გაბაშვილს, 

ნინო ტყეშელაშვილს და ლიდია მეგრელიძეს. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


