
პროექტი 
,,ტოლერანტობის ბილიკი“

განმხორციელებელი ორგანიზაცია: მწვანე სექტორი
დონორი: საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი



სიტუაციური ანალიზი 

ტურიზმი საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებაა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს 
საექსპორტო შემოსავლების ზრდას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. საქართველოში ტურიზმის ერთ-ერთი 
უმთავრესი ზონა - აჭარის რეგიონია, სადაც ტურისტული ნაკადების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება აჭარაში 
ვიზიტორთა შემოდინება ძირითადად საზღვაო ტურიზმს უკავშირდება, მაშინ როცა რეგიონს ტურიზმის გაცილებით 
ფართო პროფილის ათვისების პოტენციალი გააჩნია და ნოვაციური ტურისტული პროდუქტების განვითარების 
აუცილებლობა დიდია, კომპლექსურმა მიდგომამ, ადექვატურად უნდა უპასუხოს არსებულ მზარდ ინტერესს და 
რეგიონი წლის ყველა სეზონზე ტურისტებისთვის მიმზიდველი გახადოს. 

კულტურული ტურიზმი

საერთაშორისო პრაქტიკაში, ტურიზმის სექტორებს შორის
განსაკუთრებული ადგილი უკავია კულტურულ ტურიზმს, 

რომლის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული
მიმართულებაა - რელიგიური ტურიზმი. UNWT0-ის

მონაცემებით, მსოფლიოში ტურისტულ ობიექტთა 70%-ზე
მეტი დაკავშირებულია რელიგიასთან, ყოველწლიურად,

300-350 მილიონი ადამიანი მიემგზავრება სხვადასხვა
ქვეყანაში, რელიგიური ძეგლების მოსანახულებლად და

კულტურული თავისებურებების გასაცნობად.



რელიგიური მრავალფეროვნება

აჭარის რეგიონი გამოირჩევა თავისი რელიგიური
მრავალფეროვნებით, მრავალი წელია, რაც აჭარაში
მართლმადიდებელი ქრისტიანები, მუსლიმები და
სხვა კონფესიის წარმომადგენლები ერთ სივრცეში

თანაარსებობენ, მათი ყოველდღიური ყოფა
ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, რამაც გამოიწვია

კულტურისა და ტრადიციების შერწყმა და უაღრესად
საინტერესო, ჰიბრიდული მოდელი შექმნა. 



რელიგიური ტურიზმის ეკონომიკური და სოციალური ღირებულება

აჭარის რელიგიური მრავალფეროვნება ის კულტურული 
ფენომენია, რომლის კრეატიული შეფუთვა მას 

მიმზიდველ ტურისტულ პროდუქტად აქცევს და 
როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი ვიზიტორების 

მოზიდვას შეუწყობს ხელს. რელიგიური ტურების ახალი 
ნოვაციური სერვისის ამოქმედება, აჭარის ტურისტული 

მომსახურების პაკეტს უფრო კომპლექსურს და 
საინტერესოს გახდის

რელიგიური ტურიზმის განვითარების შედეგად, სამუშაო ადგილების
შექმნა და შემოსავლის წყაროს გაჩენა, საზოგადოებაში, რელიგიური

მრავალფეროვნების, როგორც კულტურული ღირებულებისა და
სოციალური სიკეთისადმი პოზიტიურ განწყობას გააძლიერებს. 

რელიგიური პლურალიზმის ტურისტული ინტერესის ობიექტად
გადაქცევა, ხაზს გაუსვამს აღნიშნული კულტურული რესურსის დიდ

მნიშვნელობას სოციალურ-ეკონომიკური კუთხით და მისი დაცვის
მოტივაციას გაზრდის



პროექტის მატრიცა

საზოგადოებრივი ფუნქცია

რელიგიურ-შემეცნებითი ტურების ორგანიზება, წარმოადგენს მულტიკულტურული კომუნიკაციისა და
დიალოგის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ინსტრუმენტს, რომელიც განსხვავებული მენტალობის მქონე ადამიანებს,
ერთმანეთის სულიერი და კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის გაცნობის საშუალებას აძლევს, აფართოვებს
მათი ცნობიერების დიაპაზონს. კომუნიკაცია და ინფორმაციის ინტენსიური ურთიერთმიმოსვლა, განსხვავებული
რელიგიურ ჯგუფების წარმომადგენლებს გაუცხოების დაძლევაში ეხმარება, ხსნის სოციალური დაძაბულობის
ფონს და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული, ტოლერანტული გარემოს შექმნას უწყობს ხელს.

მიზანი

აჭარის რეგიონში რელიგიური ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით, რელიგიური მრავალფეროვნების
სოციალური ღირებულების ფართოდ წარმოჩენა და მულტიკულტურული კომუნიკაციების გააქტიურება,

ამოცანები

➢ რელიგიურ-შემეცნებითი ტურისტული მარშუტის შექმნა და ტესტირება;
➢ რელიგიური ტურების გიდების საკადრო რესურსის მომზადება;
➢ რელიგიური ტურიზმის პოპულარიზაციის კამპანიის ჩატარება.



რელიგიური ტურიზმის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა და 
არსებული საჭიროებების ანალიზი



ტოლერანტობის მეგზურთა სასწავლო კურსი

ახალგაზრდები დეტალურად გაეცნენ აჭარის რელიგიურ 
მრავალფეროვნებას და განსხვავებული კონფესიების კულტურულ-

ისტორიულ მემკვიდრეობას, შეისწავლენ რეგიონის 
მულტიკულტურული ღირებულებების წარმოჩენის მეთოდოლოგია, 

სხვადასხვა სოციალური და ასაკობრივი ჯგუფებისთვის 
ინფორმაციის მიწოდების სპეციფიკა, თხრობის კულტურა და 
ტურისტებთან ეფექტური კომუნიკაციის ძირითადი წესები   



საინფორმაციო ტური ზემო 
აჭარის მუნიციპალიტეტებში

რელიგიურ-შემეცნებითი ტურის 
ტესტირებისა და პოპულარიზაციის 
მიზნით მიმდინარე წლის 29 ივნისს, 
ზემო აჭარის მუნიციპალიტეტებში 
მოეწყო საინფორმაციო-
შემეცნებითი ტური. რეგიონში 
მოქმედი ტურისტული 
სააგენტოების, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და მედია 
საშუალებების წარმომადგენლებმა 
მოინახულეს ძველი ხის მეჩეთები, 
გაეცნენ მათ ისტორიულ-
კულტურულ ღირებულებებს და 
შეაფასეს ზემო აჭარაში რელიგიურ-
შემეცნებითი ტურიზმის 
განვითარების პერსპექტივები

სოფლები: ზუნდაგა, გულები, 
ნიგაზეული, ღორჯომი. 



აჭარის ხის მეჩეთები
(ისტორიულ-კულტურული 

ღირებულება)



ხუროთმოძღვრულ-დეკორატიული თავისებურებანი 





ხეზეკვეთა და მოხატულობა

(მცენარეული, გეომეტრიული და ასტრალური ორნამენტები) 





ლაზი ოსტატების ზეგავლენა



ქართული ტრადიციების 
გავლენა



სოფელი ზუნდაგა



სოფელი ნიგაზეული



სოფელი კვირიკე

კვირიკეს ჯამე (1860-1862)

წმ. ელენეს და კონსტანტინეს 

სახელობის ეკლესია (1898-1910) 
ელენე დედოფლის სახელობის 

ეკლესია (2013-2014)



ბათუმი 
ინტერრელიგიური ქალაქი

ბათუმი ერთ-ერთი ყველაზე 
ინტერრელიგიური ქალაქია 

საქართველოში, სადაც ფართოდ არის 
წარმოდგენილი სხვადასხვა კონფესიები 

(მართლმადიდებელი, მუსლიმი, 
იუდეველი. კათოლიკე, სომხურ 

სამოციქულო ეკლესია), თავიანთი 
საკულტო ნაგებობებით





რელიგიის მუზეუმი და ეთნიოგრაფიული მუზეუმი ,,ბორჯღალო“



სეზონური მეჩეთი

ანგარის ტიპის ლითონის კონსტრუქცია მოქმედი მეჩეთია, 

რომელიც ზღვის დონიდან დაახლოებით 2300 მეტრზე, 

გომისმთაზე, მთაპატარას უბანში მდებარეობს. 

აღნიშნული ანგარის კონსტრუქცია ადგილობრივებმა
ყოფილი საბჭოთა სამხედრო ბაზიდან გადმოიტანეს და
საბჭოთა რეჟიმის მიერ გაუქმებული მეჩეთის ადგილზე

განათავსეს. აქ ლოცვა პარასკეობით აღევლინება, ის
სეზონური მეჩეთია და ზაფხულში გომისმთის

მემთეურები სარგებლობენ.





 მადლობა ყურადღებისთვის !


