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რეგიონული ან უმცირესობათა 
ენების ევროპული ქარტია 
წარმოადგენს ევროპის საბჭოს 
კონვენციას, რომელიც ხელს 
უწყობს იმ უმცირესობათა 
ენების დაცვას, რომლებზეც  
ტრადიციულად საუბრობენ 
ქვეყანაში. ენათა ქარტია 
ითვალისწინებს ხელშეწყობის 
სხვადასხვა ღონისძიებებს, 
რომლებიც შექმნილია იმის 
უზრუნველსაყოფად და 
წასახალისებლად, რომ მოხდეს ამ 
ენების საჯაროდ, განსაკუთრებით 
სკოლებში, კულტურულ 
ღონისძიებებში, მედიაში, 
კომპანიებსა და ადმინისტრაციულ 
ორგანოებში გამოყენება. 

1999 წელს ევროპის საბჭოში 
გაწევრიანების დროს, 
საქართველომ იკისრა რეგიონული 
ან უმცირესობათა ენების 
ევროპული ქარტიის რატიფიცირება. 
როგორც კი საქართველოს 
ხელისუფლება მოახდენს ქარტიის 
რატიფიცირებას და დოკუმენტი 
შევა ძალაში, იგი ხელს შეუწყობს 
პოლონური ენის დაცვასაც, 
რადგან იგი წარმოადგენს 
უმცირესობათა იმ ერთ-ერთ 
ენას, რომელზეც ტრადიციულად 
საუბრობენ საქართველოში. 
მოცემული ენის გზამკვლევი 
მოიცავს ენების ევროპული 
ქარტიით გათვალისწინებულ 
ხელშეწყობის იმ ღონისძიებებს, 
რის გამოყენებასაც საქართველო 
აპირებს პოლონურის მიმართ. 

Europejska karta języków regionalnych 
i mniejszościowych jest przedstawiona 
jako  konwencja RadyEuropy w celu 
zagwarantowania praw mniejszościom, 
które tradycyjnie mówią w kraju. Karta 
Europejska wspiera różne wydarzenia, 
które służą rozwojowi kultury, języka, 
zakładania szkół dla mniejszości, używanie 
ich  języka w mediach itp, twierdzi także że  
prawo do używania języków regionalnych 
lub mniejszościowych w życiu prywatnym i 
publicznym jest niezbywalnym prawem.

W 1999 roku kiedy Gruzja dołączyła do 
Rady Europy, wzięła na siebie obowiązek 
ratyfikacji Karty Europejskich Języków 
Regionalnych i Mniejszościowych. Kiedy 
Gruzja podpisze ratyfikację Karty to będzie 
oznaczać, że musi chronić i wspierać języki 
regionalne i mniejszościowe, wśród nich 
będzie język polski, jako język, którym 
tradycyjne mówią w Gruzji. Ten drogowskaz 
jest wsparciem Karty Europejskiej, która w 
przyszłości będzie chronić język polski jako 
język mniejszościowy. 
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მხარი დაუჭირეთ ამ ღონისძიებებს: 
თუ თქვენც რეგულარულად იყენებთ 
პოლონურ ენას სხვადასხვა 
სფეროში, თქვენ მნიშვნელოვან 
წვლილს შეიტანთ პოლონურის, 
როგორც საქართველოს ენის, 
შენარჩუნებისა და განვითარების 
საქმეში.     

  miznebi da principebi  

– საქართველო საკუთარ 
პოლიტიკას, კანონმდებლობასა 
და პრაქტიკულ საქმიანობას 
პოლონური ენის მიმართ იმ 
ტერიტორიის ფარგლებში, 
სადაც ეს ენა გამოიყენება და ამ 
ენის კონკრეტული სიტუაციის 
შესაბამისად, ააგებს შემდეგ 
მიზნებსა და პრინციპებზე 

დაყრდნობით:

 f პოლონური ენის აღიარება 
კულტურული სიმდიდრის 
გამოხატულებად

 f პოლონური ენის გეოგრაფიული 
არეალის პატივისცემა 
იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ არსებული ან ახალი 
ადმინისტრაციული 
დაყოფა დაბრკოლებას არ 
წარმოადგენდეს პოლონური 
ენის განვითარებისათვის

 f საჭიროების შემთხვევაში, 
პოლონური ენის 
განვითარებისათვის 
გადამჭრელი მოქმედების 
აუცილებლობის უზრუნველყოფა, 
მისი დაცვის მიზნით

Wspieraj to zdarzenie:  Jeśli regularnie 
używacie języka polskiego w różnych 
obszarach możecie wnieść własny wkład w 
utrzymanie i rozwój języka polskiego.

  CELE I ZASADY   

– Gruzja własną politykę, prawo i 

działanie praktyczne wobec języka 

polskiego, na terenie  gdzie jest używany 

ten język, będzie budować kierując się 

następującymi celami i zasadami:

 f Uznanie języka polskiego jako 
wyrażenie bogactwo kulturalne

 f Poszanowanie terenu 
geograficznego polskiego języka,by 
się upewnić że już istniejące 
lub nowopowstałe podziały 
administracyjne nie stanowią 
przeszkody w rozwoju języka 
polskiego.

 f Pilne działania aby się wzmocnić 
rozwój języka polskiego w celu jego 
ochrony
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 f ზეპირი და წერილობითი 
ფორმით, საჯაროდ და პირად 
ცხოვრებაში პოლონური ენის 
გამოყენების ხელშეწყობა და/ან 
წახალისება

 f ქარტიით გათვალისწინებულ 
სფეროებში პოლონურ ენაზე 
მოლაპარაკე ჯგუფებს შორის 
კონტაქტების შენარჩუნება 
და განვითარება, აგრეთვე 
კულტურული ურთიერთობების 
დამყარება სახელმწიფოში 
მცხოვრებ სხვა ჯგუფებთან, 
რომლებიც განსხვავებულ ენებზე 
საუბრობენ

 f განათლების სისტემის 
ყველა შესაბამის საფეხურზე 
პოლონური ენის სწავლებისა 
და შესწავლის სათანადო 
ფორმებისა და საშუალებების 
უზრუნველყოფა

 f პოლონურ ენაზე არამოსაუბრე 
პირებისათვის ენის 
შესასწავლად პირობების 
შექმნა, თუ ისინი ცხოვრობენ 
იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს 
ენა გამოიყენება და აქვთ მისი 
შესწავლის სურვილი

 f უნივერსიტეტებსა ან შესაბამის 
დაწესებულებებში პოლონური 
ენის შესწავლისა და კვლევის 
ხელშეწყობა

 f ამ ქარტიით 
გათვალისწინებულ სფეროებში 
სახელმწიფოთაშორისი 
გაცვლების შესაბამისი 
ფორმების ხელშეწყობა 
პოლონური ენისთვის.

 f Promowanie/wspieranie używania 
języka polskiego w życiu publicznym 
lub prywatnym w formie ustnej i 
pisemnej. 

 f Utrzymania i rozwój kontaktów 
między grupami polskojęzycznymi 
w obszarze ujętym w Karcie 
Europejskiej, a także w kraju 
nawiązanie kontaktów kulturowych z 
innymi  grupami mówiącymi rożnymi 
językami  

 f Zagwarantowanie odpowiednich 
form i środków w systemie 
edukacyjnym na wszystkich 
odpowiednich poziomach nauczania 
języka polskiego 

 f Zagwarantowanie miejsca i środków 
dla osób nie mówiących po polsku, 
które mieszkają na terenie Gruzji i 
chcą uczyć się języka polskiego.

 f Wspieranie nauczania języka 
polskiego i badań na bazie 
uniwersytetu lub innej uczelni.

 f Wspieranie programów wymian 
międzynarodowych dla rozwoju 
języka polskiego w obszarze 

objętych kartą
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პოლონური ენის გამოყენების 

მიმართ, საქართველო იღებს 

ვალდებულებას აღკვეთოს, თუ 

ჯერ არ აღუკვეთავს, ნებისმიერი 

გაუმართლებელი გამორჩევა, 

გამორიცხვა, შეზღუდვა ან 

უპირატესობის მინიჭება, რომელიც 

მიმართულია ამ ენის შენარჩუნებისა 

და განვითარებისათვის ხელის 

შეშლისა ან საფრთხეში 

ჩაგდებისაკენ. ამასთან, პოლონური 

ენის სასარგებლოდ სპეციალური 

ზომების მიღება, რომლებიც მიზნად 

ისახავს ამ ენაზე მოლაპარაკეთა 

და დანარჩენ მოსახლეობას შორის 

თანასწორობის ხელშეწყობას, 

ან რომლებიც სათანადოდ 

იღებს მხედველობაში ამ ენის 

განსაკუთრებულ პირობებს, არ 

ჩაითვლება დისკრიმინაციის აქტად 

უფრო გავრცელებულ ენებზე 

მოლაპარაკეთა მიმართ.

საქართველო იღებს 

ვალდებულებას, შესაბამისი 

ღონისძიებებით ხელი შეუწყოს 

ურთიერთგაგებას ქვეყნის ყველა 

ლინგვისტურ ჯგუფს შორის. 

კერძოდ, ქვეყანაში განათლებისა 

და პროფესიული მომზადების 

სფეროში შემუშავებულ 

სამოქმედო მიზნებს შორის 

მოახდინოს პოლონური ენის 

Gruzja ma obowiązek zapobiegać,  

jeśli jeszcze tego nie zrobiła, 

nieuzasadnionemu rozróżnianiu, 

wykluczaniu, ograniczaniu lub 

uprzywilejowaniu wobec polskiego 

języka, które ma na celu przeszkodzić 

lub zagrozić utrzymaniu i rozwojowi 

tego języka. Specjalne działania 

na rzecz umocnienia polskiego 

języka w celu promowania równości 

w społeczeństwie , nie będzie 

aktem dyskryminacji wobec ludzi 

mówiących bardziej powszechnymi 

językami. 

Gruzja bierze na siebie obowiązki 

na rzecz promowania wzajemnego 

zrozumienia między wszystkimi 

grupamy językowymi, a szczególnie, 

państwo musi w procesie kształcenia 

i edukacji włączyć szacunek, 

zrozumienie i tolerancję wobec 

języka polskiego i promować w 
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ენის ეს გზამკვლევი წარმოადგენს რეგიონული 

ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის 

იმ დებულებებს გამარტივებული ფორმით, 

რომლებიც მოხსენიებულია საქართველოს 

პარლამენტის დეკლარაციის პროექტში 

“რეგიონული ან უმცირესობათა ენების 

ევროპული ქარტიის” რატიფიკაციის შესახებ. 

ეს დოკუმენტი მომზადდა 2013 წლის ივნისში 

„რეგიონული და უმცირესობათა ენების შესახებ 

ევროპული ქარტიის“ თაობაზე საქართველოს 

ვალდებულების შესრულებასთან 

დაკავშირებით შექმნილი უწყებათაშორისი 

კომისიისა და ევროპის საბჭოს ექსპერტების 

მიერ. ქარტიის სრული ავთენტური ვერსია 

შეგიძლიათ იხილოთ ევროპის საბჭოს ვებ-

გვერდზე: 

http://conventions.coe.int (treaty No. 148)  

მიმართ პატივისცემის, გაგებისა და 

ტოლერანტული დამოკიდებულების 

ჩართვა  და ასევე წაახალისოს 

მასმედია ამავე მიზნების 

მისაღწევად.

პოლონური ენის მიმართ 

პოლიტიკის განსაზღვრისას, 

საქართველო მხედველობაში 

მიიღებს ამ ენაზე მოლაპარაკე 

ჯგუფების საჭიროებებსა და მათ 

მიერ გამოთქმულ სურვილებს. 

აუცილებლობის შემთხვევაში, 

საქართველოს მიერ წახალისდება 

ისეთი ორგანოების შექმნა, 

რომელთა მიზანია ხელისუფლების 

ორგანოებისათვის რჩევების მიცემა 

პოლონურ ენასთან დაკავშირებულ 

ყველა საკითხზე.

środkach masowego przekazu żeby 

osiągnąć ten cel. 

W określenie polityki wobec języka 

polskiego, Gruzja będzie brać pod 

uwagę potrzeby i życzenia wyrażane 

przez grupy językowe. Ze strony 

gruzińskiej będzie chęć stworzenia  

instytucji mającej na celu doradzanie 

władzom we wszystkich sprawach 

związanych z językiem polskim.

Ten przewodnik językowy w formie uproszczonej 

przedstawia postanowienia Europejskiej Karty Języków 

Regionalnych lub Mniejszościowych, umieszczone 

w projekcie deklaracji o ratyfikacji  „Europejskiej 

Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. 

Dokument ten został opracowany przez  komisję 

międzyagencyjną i ekspertów Rady Europy w czerwcu 

2013 roku o wykonywaniu zobowiązań ze strony Gruzji 

w temacie Europejska Karta Języków Regionalnych 

i Mniejszościowych. Pełną autentyczną wersję Karty 

można znaleźć na stronie internetowej Rady Europy:  

http://conventions.coe.int (treaty No. 148)   
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თქვენ, როგორც პოლონური ეროვნული 

უმცირესობის წარმომადგენელი, ასევე 

სარგებლობთ ეროვნულ უმცირესობათა 

დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს ჩარჩო 

კონვენციით. ამ ხელშეკრულებით, 

სახელმწიფო ხელს უწყობს შესაბამისი 

პირობების შექმნას ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენელთათვის, 

რათა მათ შეინარჩუნონ და განავითარონ 

საკუთარი კულტურა და მათი იდენტობის 

ძირითადი ელემენტები (ენა, რელიგია, 

ტრადიციები და კულტურული 

მემკვიდრეობა) და იცავს ასეთ პირებს 

ასიმილაციისგან. ჩარჩო კონვენცია 

იცავს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

უმცირესობის ენის გამოყენების უფლებას 

და იგი ვრცელდება ისეთ ასპექტებზე, 

როგორიცაა სახელმძღვანელოების 

ქონა, კერძო საგანმანათლებლო და 

პროფესიული მომზადების ცენტრების 

შექმნისა და მართვის უფლება, სახელების 

გამოყენებისა და ქუჩის დასახელებების 

უმცირესობის ენაზე განთავსების, 

კერძო ხასიათის წარწერების 

უმცირესობის ენაზე გაკეთების 

უფლება, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

ეფექტური მონაწილეობა (მათ შორის 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში) და 

სხვა სახელმწიფოებთან უმცირესობათა 

დაცვაზე ხელშეკრულებების გაფორმება. 

Ty jako przedstawiciel miejszości narodu 

polskiego również korzystasz (jesteś 

uprawniony) Konwencję ramową Rady Europy o 

ochronie mniejszości narodowych. W niniejszej 

umowie, państwo przyczynia się do tworzenia 

warunków niezbędnych dla mniejszości 

narodowych, tak aby mogły one utrzymać i 

rozwijać własną kulturę i kluczowe elementy 

tożsamości (język, religia, tradycja, dziedzictwo 

kulturowe) i chroni to przed asymilacją. 

Ramowa Konwencja chroni prawo używania 

języka mniejszości w życiu publicznym i ma 

zastosowanie do następujących  aspektów: 

prawo do podręczników, centrum edukacyjne 

prywatne lub szkolenie zawodowe, używać 

nazw lub umieszczenie nazw ulic w języku 

mniejszości, prawo pokazywania inskrypcji 

prywatnego charakteru, skuteczny udział 

w życiu publicznym (w tym organizacji 

pozarządowej) i prawo podpisywania umów 

z innymi państwami w zakresie ochrony 

mniejszości.
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Europejska karta języków regionalnych 

i mniejszościowych jest przedstawiona 

jako  konwencja RadyEuropy w celu 

zagwarantowania praw mniejszościom, które 

tradycyjnie mówią w kraju. Ten drogowskaz 

jest wsparciem Karty Europejskiej, która w 

przyszłości będzie chronić język polski jako 

język mniejszościowy. 

Zeby uzyskać więcej informacji o Europejskiej 

Karcie Języków Regionalnych lub 

Mniejszościowych i Rady Europy, prosimy 

odwiedzić nasze strony internetowe:

coe.int/minlang

coe.int

coe.ge

ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა 
მოწინავე ორგანიზაცია კონტინენტზე. იგი 
47 წევრი სახელმწიფოსაგან შედგება, 
რომელთაგან 28 ევროპის კავშირის წევრიცაა. 
ევროპის საბჭოს ყველა წევრმა სახელმწიფომ 
ხელი მოაწერა ადამიანის უფლებათა
ევროპულ კონვენციას – ხელშეკრულებას, 
რომელიც გამიზნულია ადამიანის უფლებების, 
დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის 
დასაცავად. ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლო ზედამხედველობს კონვენციის 
შესრულებას წევრ სახელმწიფოებში.

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების 
ევროპული ქარტია წარმოადგენს 
ევროპის საბჭოს კონვენციას, რომელიც 
ხელს უწყობს იმ უმცირესობათა ენების 
დაცვას, რომლებზეც  ტრადიციულად 
საუბრობენ ქვეყანაში. მოცემული ენის 
გზამკვლევი მოიცავს ენების ევროპული 
ქარტიით გათვალისწინებულ 
ხელშეწყობის იმ ღონისძიებებს, რის 
გამოყენებასაც საქართველო აპირებს 
პოლონურის მიმართ.

რეგიონული ან უმცირესობათა 
ენების ევროპული ქარტიისა და 
ევროპის საბჭოზე დამატებითი 
ინფორმაციისათვის გთხოვთ, ეწვიოთ 
ჩვენს ვებ-გვერდებს:

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

Rada Europy to wiodąca na kontynencie 
organizacja praw człowieka. Ma 47 państw 
członkowskich, w tym 28 członkow Unii 
Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie 
Rady Europy przystąpiły do Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, traktatu stworzonego po to, by chronić 
prawa człowieka, demokrację i rządy prawa. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka nadzoruje 
implementację Konwencji w państwach 
członkowskich.
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