
 
 
 

Ҳафтаи фарҳангии Аврупо 2012 - «Даст ба даст - сӯи оянда» 

Душанбе, 23 октябри соли 2012 – Маҷмааи ҳарсолаи намоишҳои фарҳангии Ҳафтаи 

Аврупо 2012 тариқи муаррифӣ сохтани фарҳангу урфу одатҳои гуногуни Аврупо, пайваст 

сохтани мардуми тарафайн ҷомеаҳои Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 

ҳам наздик месозад. Ҳафтаи фарҳангии Аврупо олоти муҳими тақвият додани огоҳонии 

мардум оиди равобити дутарафаи Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 

нақши Иттиҳоди Аврупоро дар Тоҷикистон ва раванди интегратсиониро батафсил баён 

менамояд. 

Барномаи Ҳафтаи фарҳангии Аврупо 2012 якчанд чорабиниҳоро дар бар мегирад, ки аз 

тарафи Маркази фарҳангии "Бохтар" ва шарикони он бо мақсади шинос намудани аҳли 

ҷомеа бо ҷанбаҳои  гуногуни маорифии фарҳанги мамлакатҳои Аврупо ва наздик 

сохтани мардуми тарафайн тайёр карда шудаанд. 

Ҳафтаи фарҳангии Аврупо 2012 чунин чорабиниҳоро дар бар мегирад: 

30 октябри соли 2012, 18:00 – Консерти асарҳои бастакорони Афрупо дар иҷроиши 

солистони Театри опера ва балети ба номи С. Айнӣ - дар Консерваторияи Миллии 

Тоҷикистон   ба номи Т. Сатторов. 

31 октябри соли 2012, 14:00 - лексия дар мавзӯи "Таъсири синамои аврупо ба 

санъати синамои тоҷик" -  дар золи синамои Маркази фарҳангии "Бохтар" -  

магистр Екатерина Иванова.  

31 октябри соли 2012, 16:00 дар Хонаи Синамо (собиқ театри синамои "Зебунисо") 

– Кушодашавии фестивали синамои Аврупо: намоиши филми "Дахлнопазирон" - 

Фаронса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 
 

    
 
Маркази фарҳангии "Бохтар" 
 

Суроға: к. Ак. Раϳабовҳо  

Душанбе, Тоϳикистон 
 
Тел: (+992 37) 221 92 89, 227 03 67 
www.bactriacc.com  
 

 
 

 
Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  
 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 
Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 
Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои 

бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад.  Аз ин 

лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 

1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. 

евро кӯмак фароҳам менамояд. 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  



 

 

1 ноябри соли 2012, 14.00 - Лексияи Туйчибой Ҷумъаев дар мавзӯи нависандагони 

фаронсавӣ дар золи синамои Маркази фарҳангии "Бохтар" 

1 ноябри соли 2012, 16.00 дар Хонаи Синамо – намоиши филми   "Лила, Лила"- 

Олмон 

2 ноябри соли 2012, 16.00 дар Хонаи Синамо - намоиши филми "Модари Мийра"  - 

Финляндия      

3 ноябри соли 2012, 16.00 дар Хонаи Синамо - намоиши филми "Аробаҳои оташин" 

- Шоҳигарии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ 

4 ноябри соли 2012, 14.00 дар Хонаи Синамо - намоиши филми "Лихтер" - Олмон 

3-4 ноябри соли 2012, 9.00-18.00 – Озмуни музокирот байни ҷавонон дар Маркази 

фарҳангии "Бохтар" 

3 ноябр, соати 10.00 дар шаҳри Ваҳдат, Хонаи Фарҳанг – нишасти ахборотӣ, 

консерти навозандагони маҳаллӣ, намоиши филм  

4 ноябр, 16.00 – Анҷоми Ҳафтаи фарҳангии Аврупо, консерти навозандагони ҷавон – 

дар театри Академии ба номи А. Лоҳутӣ  

Даромад барои ҳама чорабиниҳо бепул мебошад.  

 

 

 

 

 

 
 
 


