ფრანკოფონიის თვის პროგრამა
ლიტერატურა

კულინარია

პარასკევი, 3 მარტი
მებო რენარის კონცერტი

20:00

(საქართველო)
კლუბი Backstage 76
ვაკის პარკი
(ი. აბაშიძის ქუჩის მხრიდან)

ფასიანი
დასწრება

თბილისი

შაბათი, 4 მარტი
ზღაპრების ინტერაქტიული კითხვა
ფრანგულ ენაზე

17:00

ბავშვებისთვის 5 წლიდან
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის
მედიათეკა
ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

წინასწარ
ჩაწერით

ხათუნა მზარელუას პოეზიის
საღამო

18:30
თავისუფალი
დასწრება

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის
მედიათეკა
ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

18:30

მარგერიტ იურსენარის ნაწარმოების
“ადრიანეს მოგონებები”

თავისუფალი
დასწრება

M&M WORLD THERAPY -ს
კონცერტი

20:30

(საფრანგეთი-ბრიტანეთი)
კლუბი Backstage 76
ვაკის პარკი
(ი. აბაშიძის ქუჩის მხრიდან)

ფასიანი
დასწრება

WWW.INSTITUTFRANCAIS.GE

თარგმანის პრეზენტაცია
მთარგმნელი მერაბ ფიფია
გია ქარჩხაძის გამომცემლობა
საქართველოს მწერალთა სახლი
ი. მაჩაბლის ქ. 13

შაბათი, 11 მარტი

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

20:00

“საყვარელი გოგონები”, რეჟ. ჟან-პოლ
კარდინო და გზავიე რუიზი (შვეიცარია, 2015 წ.)
თავისუფალი
ფრანგულ ენაზე, ინგლისური და ქართული
დასწრება
სუბტიტრებით
კინოთეატრი რუსთაველი, დარბაზი 2
შოთა რუსთაველის გამზ. 5

ოთხშაბათი, 15 მარტი
ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

“ფრანცი”, რეჟ. ფრანსუა ოზონი
(საფრანგეთი, 2016 წ.)
თავისუფალი
ფრანგულ და გერმანულ ენაზე, ფრანგული
დასწრება
და ქართული სუბტიტრებით
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი - დავით აღმაშენებლის გამზ. 40

ხუთშაბათი, 16 მარტი
ფრანკოფონი მწერლები ენებსა და
ტერიტორიებს შორის

18:30

კონცერტი-სიმფონიეტა ჟან ტარდიეს
კამერულ თეატრში

თავისუფალი
დასწრება

სპექტაკლი მარი ბროსეს სკოლის
მოსწავლეებისა და მასწავლებლების
მონაწილეობით
მარი ბროსეს სკოლა
ზ. ფალიაშვილის ქ. 42

“სიყვარულის შემდეგ”, რეჟ. იოაკიმ ლაფოსი
(ბელგია, საფრანგეთი 2016 წ.)
ფრანგულ ენაზე, ქართული სუბტიტრებით
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის გამზ. 40

20:00
თავისუფალი
დასწრება

ორშაბათი, 20 მარტი
შეხვედრა უნივერსიტეტების სტუდენტებთან
ფრანგულ ენაზე
15:00
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კორპ.5,
ფრანგულენოვანი
CNF/AUF, აუდიტ. 309
სტუდენტებისთვის
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 36

თავისუფალი
დასწრება

“ფილანთროპია”, რეჟ. ნაე კარანფილი
(რუმინეთი, 2002 წ.)
რუმინულ ენაზე, ფრანგული სუბტიტრებით
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის გამზ. 40

პარასკევი, 17 მარტი

თავისუფალი
დასწრება

ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღე
15:00
თავისუფალი
დასწრება

ფრანკოფონია 2017-ის
კონკურსების გამარჯვებულთა
დაჯილდოება

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
გლდანი, გმირ კურსანტთა ქ. 1

დასწრება

მწერალ ოლივიე როლენის ვიზიტი

თავისუფალი
დასწრება

ხუთშაბათი, 23 მარტი
ვოლტერი - ტოლერანტობის პიონერი

სამშაბათი, 21 მარტი
მწერალ ოლივიე როლენის ვიზიტი
18:00
თავისუფალი
დასწრება

თავისუფალი
დასწრება

წინასწარ ჩაწერით

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

“აფრიკელი ჯარისკაცები”, რეჟ. რაშიდ
ბუშარები (საფრანგეთი, ალჟირი, ბელგია,
თავისუფალი
მაროკო, 2006 წ.)
დასწრება
ფრანგულ ენაზე, ქართული სუბტიტრებით
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი - დავით აღმაშენებლის გამზ. 40

ფრანგი მწერლის
ოლივიე როლენის
ვიზიტი
საქართველოში

რატომ უნდა ავირჩიოთ ფრანგული
უნივერსიტეტი ERASMUS+ -ის
მობილობისთვის

18:00

მომხსენებლები: თამარ მარკოზაშვილი,
მარეხ ალთუნაშვილი, ნინო ლელაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აუდიტ. E207
ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ.3/5

თავისუფალი
დასწრება

ღვინის დეგუსტაციის სახელოსნო

20:00

დისკუსია თემაზე “საბჭოთა ისტორია”
გ. ლეონიძის სახ. ლიტერატურის მუზეუმის
დირექტორ ლაშა ბაქრაძესთან ერთად
ქართულ ენაზე
გ. ლეონიძის სახ. ლიტერატურის მუზეუმი
გ. ჭანტურიას ქ. 8

თავისუფალი
დასწრება

კინოჩვენება ბავშვებისთვის
“ბიჭი-მოჩვენება”, რეჟ. ალენ განიოლო და ჟანლუ ფელისიოლი
ფონდ “მოლიერის” ბენეფიციარი
სკოლებისთვის
კავკასიის ფრანგული სკოლა
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 76ბ

13:00
წინასწარ
ჩაწერით

შვეიცარია, რუმინეთი, პოლონეთი,
საფრანგეთი, საქართველო - კაფე “აპერო”
დავით აღმაშენებლის გამზ. 61

ფრანკოფონია ფერებში
14:00

ოთხშაბათი, 29 მარტი

23-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ნახატების გამოფენა და სპექტაკლი
23-ე საჯარო სკოლა
დ. უზნაძის ქ. 59

თავისუფალი
დასწრება

17:00
თავისუფალი
დასწრება

GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE
19:00

ფრანგული ვახშამი ქართულ
რესტორნებში

LE MARAIS, ი.აბაშიძის ქ. 32
PUR PUR, ლ. გუდიაშვილის მოედანი
MONTRACHET, ბეთლემის ქ. 23
THE KITCHEN, სასტუმრო რუმსი, მ. კოსტავას ქ. 14
LE CABERNET, ე. ტატიშვილის (ყოფილი ყაზბეგის) ქ. 8
RADISSON BLU TBILISSI, ვარდების რევოლუციის
მოედანი

დაჯავშნეთ
რესტორნებში

“ბიჭი-მოჩვენება”, რეჟ. ალენ განიოლო და ჟანლუ ფელისიოლი
ფონდ “მოლიერის” ბენეფიციარი სკოლებისთვის
წინასწარ
კავკასიის ფრანგული სკოლა
ჩაწერით
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 76ბ

“ჟამი ჩემია და ჟამისა მე ვარ იმედი!”
ნიკოლოზ ბარათაშვილი
16:00
ანუ გზა უნივერსალური პოეზიისკენ
პოეტური საღამო თსუ-ს სტუდენტების
თავისუფალი
მონაწილეობით
დასწრება
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კორპ.1,
დიდი დარბაზის ფოიე - ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1

საქართველოს ფრანგული ენის
პედაგოგთა ასოციაციის 25 წლის
იუბილე
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
კორპ.1, დიდი დარბაზი
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1

პარასკევი, 31 მარტი

კინოჩვენება ბავშვებისთვის
13:00

თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტთა
პერფორმანსი
თავისუფალი უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ

ხუთშაბათი, 30 მარტი

“შაირობა პირველადვე სიბრძნისაა
ერთი დარგი”
ფრანგული და ქართული ლექსები
18:00
ორიგინალში და თარგმანში უნივერსიტეტის
ფრანგულენოვანი სტუდენტების
თავისუფალი
მონაწილეობით
დასწრება
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, წიგნის
სახლი “ლიგამუსი” - ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32

საფრანგეთი და საქართველო კულტურათა შერწყმა

15:00

სამშაბათი, 28 მარტი

აქტივობები პლანშეტის გამოყენებით
17:00

ჟაკ გოდიეს, ლიტერატურის პროფესორის,
საჯარო ლექცია ფრანგულ ენაზე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
წიგნის სახლი “ლიგამუსი”
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32

16:00

ორშაბათი, 27 მარტი

“ავგუსტინის გატაცება”, რეჟ. ლეა პული
(კანადა, 2015 წ.)
ფრანგულ ენაზე, ქართული სუბტიტრებით
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის გამზ. 40

ფრანგულ ენაზე
ბავშვებისთვის 3 წლიდან
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის
მედიათეკა - ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

20-24 მარტი
2017

შეხვედრა საზოგადოებასთან
ფრანგულ ენაზე
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის
მედიათეკა - ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

18:00

მოსაწვევებით

შაბათი, 18 მარტი

20:00

თსუ-ს სტუდენტების და სენტ-ეგზიუპერის
სკოლის მოსწავლეების შეხვედრა
თავისუფალი
სენტ-ეგზიუპერის სკოლა - ფალიაშვილის ქ. 42

პარასკევი, 24 მარტი

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

20:00

სხვადასხვა

ვისაუბროთ ზღაპრებზე

15:00

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

20:00

სპექტაკლი

ოთხშაბათი, 22 მარტი

მწერალ ოლივიე როლენის ვიზიტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორის, მზაღო დოხტურიშვილის
საჯარო ლექცია
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა
ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

7-12 წლის ბავშვებისთვის
ფრანგულ ენაზე
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი
დავით აღმაშენებლის გამზ. 75

წინასწარ
ჩაწერით

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

თავისუფალი
დასწრება

პაპიე-მაშეს სახელოსნო

15:00

სენტ-ეგზიუპერის სკოლის მოსწავლეების
მონაწილეობით
სენტ-ეგზიუპერის სკოლა
ზ. ფალიაშვილის ქ. 42

თავისუფალი
დასწრება

საუნივერსიტეტო

კვირა, 19 მარტი

პოეტების გაზაფხული

15:00

18:30

პარასკევი, 10 მარტი

კინო

სამშაბათი, 14 მარტი

20:00

ხუთშაბათი, 9 მარტი

საბავშვო

17:00
თავისუფალი
დასწრება

15სთ
-18სთ
თავისუფალი
დასწრება

კულტურთეკის პრეზენტაცია
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის
ციფრული ბიბლიოთეკა
მედიათეკა ვაკის პარკში
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 76

ღია კარის დღე კავკასიის
ფრანგულ სკოლაში
კავკასიის ფრანგული სკოლა
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 76ბ

GÉORGIE

ქუთაისი
ხუთშაბათი, 16 მარტი
ფრანგული ენა და კულტურა

13:00

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თავისუფალი
კორპ. 1, აუდიტ. 1114 - თამარ მეფის ქ. 59
დასწრება

პარასკევი, 17 მარტი

მწერალ ორლივიე როლენის ვიზიტი
შეხვედრა ქუთაისის აკაკი წერეთლის
უნივერსიტეტის სტუდენტებთან
15:00
ფრანგულ ენაზე
თავისუფალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
კორპ. 1, კლუბი - თამარ მეფის ქ. 59
დასწრება

თავისუფალი
დასწრება

მე-17 საჯარო სკოლის მე-4 კლასის
მოსწავლეების მონაწილეობით
მე-17 საჯარო სკოლა - ნიკეას ქ. 44

თავისუფალი
დასწრება

ფატი გოკიელის ხსოვნისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება

13:00

რეგიონული ფრანგულენოვანი კონკურსის
J’AIME LE FRANÇAIS გამარჯვებულთა
თავისუფალი
დაჯილდოება
დასწრება
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
კორპ. 1, კლუბი - თამარ მეფის ქ. 59

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
კორპ. 3, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის
თავისუფალი
ბიბლიოთეკა - თამარ მეფის ქ. 59
დასწრება

ბათუმი

შაბათი, 18 მარტი
რეგიონული ფრანგულენოვანი
კონკურსი J’AIME LE FRANÇAIS

11:00
თავისუფალი
დასწრება

ორშაბათი, 20 მარტი
ვიქტორინა SUPER CONCOURS

11:00
თავისუფალი
დასწრება

30-ე საჯარო სკოლის მე-4 კლასის
მოსწავლეების მონაწილეობით
30-ე საჯარო სკოლა - ნ. მუსხელიშვილის ქ. 1

ღია გაკვეთილი

12:00
თავისუფალი
დასწრება

კვირა, 19 მარტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
კორპ. 3, აუდიტ. 3412 - თამარ მეფის ქ. 59

30-ე საჯარო სკოლის მე-9 კლასის
მოსწავლეების მონაწილეობით
30-ე საჯარო სკოლა - ნ. მუსხელიშვილის ქ. 1

11:00
კონკურსის
მონაწილეთათვის

დასწრება

ფრანგული ენა და კულტურა

13:00

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
სამეცნიერო კონფერენცია
თავისუფალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
დასწრება
კორპ. 1, აუდიტ. 1114 - თამარ მეფის ქ. 59

ოთხშაბათი, 22 მარტი
13:00
თავისუფალი
დასწრება

რეგიონული ფრანგულენოვანი
კონკურსი BONJOUR LA FRANCE

11:00

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
კონკურსის
უნივერსიტეტი – ე. ნინოშვილის ქ. 35
მონაწილეთათვის

ორშაბათი, 20 მარტი

16:00
თავისუფალი
დასწრება

ფრანგულენოვანი ფილმების ჩვენება
მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – ე. ნინოშვილის ქ. 35

15:00
თავისუფალი
დასწრება

სამშაბათი, 21 მარტი
ინტელექტუალური ვიქტორინა
CIVILISATION FRANÇAISE

16:00
თავისუფალი
დასწრება

ფრანკოფონია სცენაზე

სტუდენტებისა და პროფესორმასწავლებლების შეხვედრა ქუთაისის
სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში
ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
ლ. ნუცუბიძის ქ. 1

ფრანკოფონია 2017
პროგრამა

პარასკევი, 24 მარტი
ბათუმელი ფრანკოფონები

16:00

მონაწილეობენ ბათუმის ალექსანდრე დიუმას
ფრანგულ-ქართული სკოლის მოსწავლეები
თავისუფალი
კ. გამსახუდიას ქ. 37
დასწრება

შაბათი, 25 მარტი
ფრანკოფონიის დღეების დახურვა

რეგიონული ფრანგულენოვანი კონკურსის
BONJOUR LA FRANCE გამარჯვებულთა
თავისუფალი
დაჯილდოება
დასწრება
პრეზენტაცია: საფრანგეთში სწავლის
უპირატესობები
პრეზენტაცია: პროგრამა EURODYSSÉE
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ე. ნინოშვილის ქ. 35

პატარძეული
ოთხშაბათი, 29 მარტი
მომიყევი ზღაპარი - იყო და არა
იყო რა…

15:00
თავისუფალი
დასწრება

მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – ე. ნინოშვილის ქ. 35

თავისუფალი
დასწრება

GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE
19:00
დაჯავშნეთ
რესტორნებში

ფრანგული ვახშამი ქართულ
რესტორნებში
SHERATON, შოთა რუსთაველის ქ. 22

ფრანგულენოვანი მოსწავლეების
პერფორმანსი
პატარძეულის ქართულ-ფრანგული სკოლალიცეუმი
სოფ. პატარძეული, საგარეჯოს რაიონი

ზღაპრების ილუსტრაციების
გამოფენა

15:00

- Le plaisir des doigts de la main
- La cigale et la fourmi
- Le corbeau et le renard
- Le déjeuner du matin

ფრანგული ეტიკეტი, ფრანგული
ცხოვრების წესი

სამოდელო სააგენტო “ნატალის” პრეზენტაცია
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
თავისუფალი
უნივერსიტეტი – ე. ნინოშვილის ქ. 35
დასწრება

12:00

სპექტაკლები 32-ე საჯარო სკოლის
მოსწავლეთა მონაწილეობით

32-ე საჯარო სკოლა - ავტომშენებლის ქ. 2

14:00

ფრანგულენოვანი მოსწავლეებისთვის
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – ე. ნინოშვილის ქ. 35

კვირა, 19 მარტი

პატარა პრინცი

32-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეთა სპექტაკლი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თავისუფალი
კორპ. 1, აუდიტ. 1114 - თამარ მეფის ქ. 59

მოდა იცვლება, სტილი კი
მარადიულია

კალიგრაფიის კონკურსი

სამშაბათი, 21 მარტი
12:00

აჭარის ფრანგული ენის მასწავლებელთა
ასოციაციის მიერ ორგანიზებული
პრეზენტაცია
მე-5 საჯარო სკოლა – ვ. მაიაკოვსკის ქ. 56

ხუთშაბათი, 23 მარტი

ფრანკოფონიის დღეების დახურვა

16:00

EMBASSY OF ROMANIA
IN GEORGIA

სწავლა საფრანგეთში

13:00

ღია გაკვეთილი

10:00

WWW.INSTITUTFRANCAIS.GE

ოთხშაბათი, 22 მარტი

ხუთშაბათი, 23 მარტი

პატარძეულის სკოლის მოსწავლეების
შემოქმედება
პატარძეულის ქართულ-ფრანგული სკოლალიცეუმი
სოფ. პატარძეული, საგარეჯოს რაიონი

ხუთშაბათი, 30 მარტი
ანიმაციური ფილმები ბავშვებისთვის
15:00
თავისუფალი
დასწრება

ფრანგულ ენაზე
პატარძეულის ქართულ-ფრანგული სკოლალიცეუმი
სოფ. პატარძეული, საგარეჯოს რაიონი
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