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საქართველო და რუსეთი - რეფორმების 25 წელი 

(ეგორ გაიდარის ფონდი - რუსეთი,  ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო 

 და კავკასიური სახლის ერთობლიობით) 

ხუთშაბათი, 9 ივნისი 2016, თბილისი საქართველო 

სასტუმრო ბეტსის, (Betsy´s Hotel) მაყაშვილის ქ. 32/34 

ღონისძიება ითარგმნება სინქრონულ რეჟიმში ინგლიდურად, ქართულად და რუსულად 

18: 00 სთ.     მისალმება 

                     პეტერ-ანდრეას ბოხმანი 

                     ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისათვის მუდმივი წარმომადგენელი                  

         სამხრეთ კავკასიაში. 

                     ირინა ბუილოვა  

                     ეგორ გაიდარის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი - რუსეთი 

                     ანა დვალი 

                     მშვიდობისა და ინტეგრაციის პროგრამის ხელმძღვანელი - კავკასიური სახლი 

  

         საქართველო და რუსეთი - რეფორმების 25 წელი 

                    სადისკუსიო ნაწილი 

                    პაატა შეშელიძე  

                    ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო,  პრეზიდენტი  

                    ანდრეი კოლესნიკოვი 

                    ეგორ გაიდარის ფონდის საბჭოს წევრი, მოსკოვის კარნეგის ცენტრის შიდა                 

        პოლიტიკისა და პოლიტიკური ინსტიტუტის პროგრამების თავმჯდომარე 

        პროფსორი დიმიტრი ტრავინი 

        მოდერნიზაციის შესწავლისა და კვლევების ევროპული უნივერსიტეტის             

        ხელმძღვანელი სანქტ-პეტერბურგში 

        ვიქტორ იაროშენკო 

        გაიდარის ფონდის საბჭოს წევრი,  ჟურნალ „ევროპული მაცნის“ მთავარი    

        რედაქტორი 

                    ვატო ლეჟავა  

                    თავისუფალი უნივერსიტეტის კანცლერი  

   

        მოდერატორები 

                    ბორის გროზოვსკი 

                    გაიდარის ფონდის შემოქმედებითი დირექტორი 

                    ჟურნალ „ფორბსის“ და „ვედმოსტის“ ეკონომიკური დამკვირვებელი 

                    ია ბარათელი - ჟურნალისტი, საქართველო 
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19:30 სთ.                       ეგორ გაიდარის წიგნის „იმპერიის დაცემა“ - პრეზენტაცია 

                                      

                 მანფრედ რიხტერი  

    ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის დირექტორთა     

                საბჭოს  წევრი 

                                       ირინა ბუილოვა  

                გაიდარის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი 

                                       პიოტორ გაიდარი 

    გაიდარის ფონდის საბჭოს წევრი 

                                       

    „იმპერიის დაცემა“ 

   დოკუმენტური ფილმის ჩვენება 

 

21 00 სთ.                         მიღება 

 

 

კონტაქტები 

 

 
 
 
 

პეტერ - ანდრეას ბოხმანი 

ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი  

მუდმივი წარმომადგენელი 

სამხრეთ საქართველოში 

+995 577 40 20 61 peter-andreas.bochmann@fnst.org 

მაია კობაიძე 

პროექტის კოორდინატორი 

+995 555 20 85 61 
+995 577 34 72 52 

maia.kobaidze@fnst.org 

Hotel Betsy´s  +995 322  93 14 04 info@betsyshotel.com 

იაგო წიტაიშვილი 

კომუნიკაციის ოფიცერი 
+995 597 67 91 19 iago.tsitaishvili@fnst.org 
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