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მოკლე მეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი 
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ფრანკოფონია 2021 

01-25 
მარტი  

ფრანკოფონია 2021-ის კონკურსები 

17 მარტი 
17:00 

მერაბ მამარდაშვილის საგამომცემლო დახმარების პროგრამით და საფრანგეთის წიგნის 
ეროვნული ცენტრის დახმარებით 2020 წელს გამოცემული წიგნების პრეზენტაცია 

ნახვამდის, ერთმანეთს ზეცაში შევხვდებით - 

ალტონელი განდეგილები -  

მოძრაობა და უძრაობა დუვისა - 

ტანიოსის კლდე - 
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ფრანკოფონია 2021 

18 მარტი 
16:00 

ღია კარის დღე საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში 

18 მარტი  
14:30  

ფრანგები და ფრანკოფონია საქართველოსა და ნორვეგიაში 

https://zoom.us/j/91231099396
https://zoom.us/j/91231099396


ფრანკოფონია 2021 

19 მარტი 
16:00  

ლადო გუდიაშვილის  პარიზული დღესასწაული 

23 მარტი 
16:00  

24 მარტი 
17:00 

ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღე 
ონლაინ კონფერენცია „ფრანგული ენა - ენა, რომელიც გვაახლოებს“  

 
 

გერონტი ქიქოძის სახელობის ლიტერატურული პრემია - 

სეროტონინი  -  
-

რევოლუციები -

http://bit.do/gudiashvili
http://bit.do/gudiashvili
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ფრანკოფონია 2021 

25 მარტი 
16:00 

ვებინარი „სასარგებლო ფრანკოფონია საქართველოში პანდემიის დროს“ 

31 მარტი 
17:00  

კანადის ხელოვნების საბჭოს მხარდაჭერით გამოცემული კვებეკელი მწერლების 
რომანების ქართული თარგმანების პრეზენტაცია  

გოგონა, რომელსაც ძალიან უყვარდა ასანთი - 
ბავშვი, რომელიც ძაღლების ენაზე ლაპარაკობდა - 
როგორ ვისწავლე სიყვარული -  

30 მარტი 
11:00 

იმოგზაურეთ და აღმოაჩინეთ ფრანკოფონია ჩვენთან ერთად 

https://zoom.us/j/93019118289
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ფრანკოფონია 2021 

3 აპრილი 
11:00 

აირჩიე სწავლა საფრანგეთში - 

http://www.facebook.com/CampusFranceGeorgie


ფრანკოფონია 2021

30 მარტი 
12:00  

ფრანკოფონია პატარძეულში 

ელექტრონული წიგნების შექმნა და პრეზენტაცია 

„ცეროდენა“ - ზღაპრის ინტერაქტიული კითხვა 
 
პატარძეულის ფრანგულ-ქართული სკოლის მოსწავლეთა მიერ შექმნილი ზღაპრის ილუსტრაციების გამოფენა 

26 მარტი 
12:00 

ფრანგული ენა და კულტურა  

29-30 
მარტი 

12:00 

ფრანკოფონიის მერიდიანები 

პატარძეული 

ქუთაისი 



ფრანკოფონია 2021 
ბათუმი 

23 მარტი 
15:00 

ფრანგულენოვან მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა 

23 მარტი 
15:00 

რარიტეტული ფრანგულენოვანი წიგნების გამოფენა 

15-19 
მარტი 

ფრანკოფონიისადმი მიძღვნილი ინტერდისციპლინარული კვირეული 



ფრანკოფონია 2021 
ბათუმი 

23 მარტი 
15:00 

ფოტოგამოფენა „ჟორჟ სიმენონის მოგზაურობა ბათუმში“ 

24 მარტი 
16:00 

ფრანგული კინოს საღამო 

23 მარტი 
16:30 

აჭარის ფრანგული ენის მასწავლებელთა ასოციაციასა და აკაკი წერეთლის 
სახელობის ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკას შორის მემორანდუმის ხელმოწერის 
ცერემონია 



ფრანკოფონია 2021 
ბათუმი 

26 მარტი 
15:00 

25 მარტი 
18:00 

ფრანგული მუსიკის საღამო 

ბათუმელი ფრანკოფონები 
 
 



ფრანკოფონია 2021 
ბათუმი 

27 მარტი 
12:00 

ხატვის სახელოსნო 

28 მარტი 

14:00

27 მარტი 
13:00 

თამაში „აღმოაჩინე საფრანგეთი“ 

სამეცნიერო კონფერენცია 


