Незабутня подорож до Грузії
По древніх вулицях Тбілісі,
Неспішне бродить забуття,
Мов легкість танцю Сухішвілі Так почуваюсь в цих краях!
Земля, що прихистком для Лесі
І клаптик неба – Кобзарю,
Натхнення нашій поетесі Кавказ схиляв до ніг зорю!
Любі читачі, ви напевно багато чули про Грузію, про її любов до гостей, вишукану їжу,
щедрість людей та про багатогранність сортів вин. Всі ці коментарі та розповіді людей
зацікавили мене особисто, тому я з великою радістю погодилась взяти участь у науковій
конференції у місті Тбілісі.
Тбілісі зустріло нас сонячною погодою і великою кількістю тепла. І мова йде не тільки про
погодні умови, але й тепло місцевих жителів. Ти ніколи не залишишься без уваги,
особливо якщо потребуєш допомоги. Коли ми вперше познайомилися із Тбілісі, вперше
що пришло на думку: «Це місто любові і контрастів». Чому любові, спитаєте Ви, а я легко
дам відповідь на Ваше питання. У місті Тбілісі все насичене коханням. Навіть у аєропорті
підключення до вайфаю має назву Tbilisi loves you. Дрібнички, але як приємно, коли тебе
приймають з любовью. Місцеві жителі дуже люблять своє місто, з повагою розповідають
історії та легенди які мандрують містом Тбілісі. Ще однією особливістю є те, що жителі
вміють не тільки зацікавити слухача, а й вразити своєю оригінальністю розповіді,
міфологічні, казкові елементи розповіді є тією родзинкою, яку ми всі так полюбляємо. Це
дуже цікаві люди, яким є що сказати і розказати. Саме це підтвердила наша зустріч із
студентами національного університета імені Явакашвілі. Нас зустріла пані Ірина, яка
провела нас стінами цього величного університету. Цікаві розповіді і навіть експозиції у
самом університеті вразили мене найбільше. Треба зазначити, що експозиції
оновлюються. Найцікавішим моментом подорожі була зустріч із студентами. Вони дуже
прямолінійні, знаючі і поважаючі свої права та обовязки. Активісти і борці за
справедливість влаштовують навіть бойкоти, якщо вони чимось невдоволені.
Порадувало й те, що були студенти, які вже побували у нашому університеті Віадріна і
дуже тепло відзивалися про своє перебування у ньому. Мені здається, що нам всім є
чому вчитися у грузинських студентів, а саме прагнути неперевершеності у всьому!
Хочеться подякувати пані Дорманн та партнерському університетові у місті Тбілісі за
організацію цієї незабутньої подорожі та конференції, і винести особливу подяку нашій
колежанці Жанні та її родині за теплий прийом та надзвичайну культурну та освітню
програми.

Anna Desiatnikova, Kulturwissenschaften

