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საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის პროფესიული 
განვითარების შესწავლის საკითხისთვის 

ლეკაשვილი ეკა  
თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი,  

ტურიზმის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი 

დოდაשვილი ვეკო 
თსუ-ის დოქტორანტი,  

ტურიზმის კვლევითი ცენტრის წევრი 

საქართველოს ეკონომიკაשი ტურიზმი ყველაზე სწრაფად მზარდი ინდუსტრიაა. שესამჩნევი 
წარმატებული שედეგები გამოვლინდა მას שემდეგ, რაც ხელისუფლებამ იგი პრიორიტეტულ 
დარგად აღიარა და მისი მასტიმულირებელი პოლიტიკა გაატარა.  

ტურიზმის მიმართულებებს שორის მოწინავე ადგილი კულტურულ ტურიზმს უკავია, რადგანაც 
ყველა ტურისტული პროდუქტი, პირდაპირ თუ ირიბად, უკავשირდება ქვეყნის სპეციფიკურ და 
ავთენტურ კულტურულ ძეგლებს. მათ שესახებ წარუשლელი שთაბეჭდილების שექმნა კი კარგად 
დახელოვნებულ კულტურული მემკვიდრეობის გიდებს שეუძლიათ שესაბამისი ინფორმაციის 
მიწოდებით, ადეკვატური ხერხებით. 
ნაשრომשი წარმოდგენილია კვლევის שედეგები, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
გიდის პროფესიული განვითარების წინაשე არსებული გამოწვევების שესწავლის და שესაძლებ-
ლობების გამოვლენის მიზნებიდან გამომდინარე. კვლეის שედეგები დაეხმარება „საქართველოს 
კულტურული მემკვიდრეობის გიდის“ მოდულური პროფესიული და სხვა აღნიשნულ პროფესიის 
განვითარებაზე მიმართული მოკლევადიანი პროგრამების სრულყოფას.  

საკვანძო სიტყვები: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი, გიდის ბიზნესი 

პრობლემის აქტუალურობა: ტურიზმი שთაბეჭდილებების ეკონომიკაა, რადგანაც ტურისტე-
ბი ეძებენ მოცემული ადგილისთვის ავთენტურ და שინაარსობრივად დატვირთულ שთაბეჭდილე-
ბებს. ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია მატერიალური და არამატერიალური კულტუ-
რისა და მემკვიდრეობის გაცნობას უკავשირდება, რაც კულტურული ტურიზმის პროდუქტზე 
მოთხოვნას ზრდის. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების שესახებ „ახალი“ და „განსხვავებული“, 
ან „დამახასიათებელი“, „სპეციფიკური“ და „ავთენტური“ ინფორმაციის მიწოდება და წარუשლელი 
 ექმნა კი კულტურული მემკვიდრეობის გიდის მაღალკვალიფიციურობაზეש თაბეჭდილებისש
მეტყველებს.  

საქართველოשი, კულტურული ტურიზმის განვითარების საჭიროებებიდან გამომდინარე, שე-
მუשავდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის დიპლომირებული პროგრამა. აღმოჩ-
ნდა, რომ ბაზარზე უამრავი გიდი ეწევა საქმიანობას, რომელთაც არ აქვთ שესაბამისი კვალიფიკა-
ცია და უნარები, რაც აფერხებს მაღალხარისხიანი მომსახურების გაწევას და ტურისტთა კმაყო-
ფილების ზრდას. 

კვალიფიციური კადრების მომზადების და დასაქმების ხელשეწყობის მიზნით საქართველოשი 
მოდულური პროფესიული პროგრამების დანერგვა საპილოტე რეჟიმით 2016 წლიდან დაიწყო, 
პროფესიული უნარების განვითარების საფუძველზე თვითდასაქმებისა და მეწარმეობის ხელשეწ-
ყობის მიზნით. პროგრამებს שორის წარმოდგენილია „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
გიდის“ მოდულური პროფესიული პროგრამა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს საქართველოს 
კულტურული მემკვიდრეობის კვალიფიციური გიდის მომზადება საჭირო თეორიული ცოდნით და 
პრაქტიკული უნარ–ჩვევებით, რათა კურსდამთავრებულმა שეძლოს კვალიფიკაციის שესაბამისად 
დასაქმება. პროგრამის დასრულების שემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა שეძლოს უფლებამოსილი 
ორგანიზაციის მიერ ტურისტებისათვის שემუשავებული ტურისტული მარשრუტისა და שესაბამისი 
პროგრამის განხორციელება; საექსკურსიო მომსახურება მთელი საქართველოს ან/და კონკრე-
ტული რეგიონის მასשტაბით; ტურისტული ჯგუფის მართვა; ტურის საორგანიზაციო სამუשაოების 
განხორციელება; პრობლემური სიტუაციების მართვა; ექსკურსიის მომზადება და ჩატარება.  

კვლევის მიზანია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის პროფესიული 
განვითარების წინაשე არსებული გამოწვევების שესწავლა და שესაძლებლობების გამოვლენა. 

აღნიשნული მიზნიდან გამომდინარე, שევისწავლეთ „საქართველოს კულტურული მემკვიდ-
რეობის გიდის“ პროფესიული სტანდარტი, ასევე, „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
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გიდის“ მოდულური პროფესიული პროგრამა და „საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების 
 ესახებ“ (20 სექტემბერი 2018; N 3442-Iს), პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარებისש
ხელשეწყობის პროგრამა „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი“ – სახელმძღვანელო 
და აღნიשნულ თემატიკასთან დაკავשირებული ქართველი და უცხოელი მეცნიერების שრომები, 
საერთაשორისო ორგანიზაციების ანგარიשები; ანკეტური გამოკითხვისათვის კითხვარის ფორ-
მირების პროცესשი გვქონდა დარგის ექსპერტებთან კონსულტაციები. ასევე, კვლევა ეფუძნება 
საკვლევ თემაზე არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის שესწავლას, ექსპერტულ და დაკვირვების 
მეთოდებს.  

კვლევის მეთოდოლოგია კვლევის ჩასატარებლად ვისარგებლეთ რაოდენობრივი კვლევის 
მეთოდით – ელექტრონული ფორმით ანკეტური გამოკითხვის ინსტრუმენტით. კვლევა განხორ-
ციელდა 2018 წლის დეკემბერשი. 

გამოკითხვის ჩასატარებლად გამოვიყენეთ დეტერმინირებული მეთოდი, კონკრეტულად კი 
ზედაპირული שერჩევის (Judgmental Sampling) და שერჩევა „თოვლის გუნდის” პრინციპით (Snow-
ball Sampling) მეთოდების კომბინაცია (წულაძე, 2006). პირველ ეტაპზე მიზნობრივად שევარჩიეთ 
რესპოდენტების კანდიდატურები, გამოკითხვის שემდგომ კი ისინი დაგვეხმარნენ სხვა რეს-
პოდენტების მოძიებაשი და გამოკითხვაשი. რადგან კვლევის მიზანი საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის გიდის პროფესიული განვითარების საკითხებს ეხება, მიზანשეწონილად მივიჩნიეთ 
უשუალოდ მოქმედი გიდების გამოკითხვა – როგორც თვითשეფასების ინსტრუმენტი – და მათ წი-
ნაשე არსებული გამოწვევების שესწავლა. ამრიგად, მიზნობრივ აუდიტორიაზე მორგებული კვლევა 
უფრო ეფექტურად მიგვაჩნია კვლევის ამოცანების გადასაწყვეტად. ანკეტური გამოკითხვის სა-
ფუძველზე გამოვიკითხეთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის მოდულური პრო-
ფესიული პროგრამის კურსდამთავრებულები, რომელთაც აქვთ გიდის პროფესიული კვალიფიკა-
ცია, ასევე მოქმედი გიდები პროფესიული გამოცდილებით, რომლებიც საქმიანობენ კულტურული 
ტურიზმის სფეროשი (სულ 69 ადამიანი). 

კითხვარი שედგება 19 კითხვისგან, სადაც თითოეულს აქვს სავარაუდო პასუხები და ღია პა-
სუხის ვარიანტიც, რაც რესპოდენტს საკუთარი აზრის გამოხატვის שესაძლებლობას აძლევს. 

კვლევის שედეგად დადგინდა გიდების პროფილი: 

დიაგრამა 1. 

 

გამოკითხული 69 რესპოდენტიდან 80,8 %-ს 25-55 წლამდე ასაკის გიდები שეადგენენ, რაც 
გამორიცხავს „დაბერების“ პრობლემას და მათან დაკავשირებულ საფრთხეებს და უარყოფით 
მოლოდინებს. ამასთან, გამოკითხულთა 63,8% მდედრობითი სქესის წარმომადგენელია. 
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დიაგრამა 2. 

 

 
გამოკითხულთა 46,4 %-ს 3-10 წლამდე სამუשაო გამოცდილება აქვს, თუმცა მნიשვნელოვანი 

ნაწილი (39,1%) დამწყებია და მხოლოდ 3 წლიანი პროფესიული საქმიანობის სტაჟი აქვთ, რაც იმას 
ნიשნავს, რომ ტურიზმის ბაზარზე მზარდი მოთხოვნის שესაბამისად მოხდა პროფესიით 
დაინტერესება და დასაქმება.  

გამოკითხულთა 53,6%-ს არ აქვს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის პრო-
ფესიული კვალიფიკაცია, თუმცა მათ აქვთ კვალიფიკაცია ეკონომიკის, პედაგოგიკის, ტურიზმის, 
საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულებით და ასევე არაფორმალური განათლება გიდის 
პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით. 

დიაგრამა 3. 

 

 

 
გამოკითხულთა 50 %-მდე თვითდასაქმებულია, 7, 2% – שტატგარეשე მომუשავე, რაც საქარ-

თველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის პროფესიული პროგრამის ერთ-ერთ მთავარ მიზან – 
თვითდასაქმებისთვის ხელשეწყობას გამოხატავს. 18,8 % ტურისტულ სააგენტოשი მუשაობს, 8,7% 
ტუროპერატორ კომპანიაשი, დარჩენილი 26 % სხვადასხვა ტურისტული მომსახურების 
საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანიზაციებשი მუשაობენ. 
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გამოკითხულთა მნიשვნელოვანი ნაწილი თავის საქმიანობას ეწევა კახეთის, მცხეთა – 

მთიანეთის, ქვემო ქართლის, שიდა ქართლის, აჭარის და იმერეთის რეგიონებשი. 
აღსანიשნავია, რომ გამოკითხულთა 87% ფლობს ქართულ ენას, 73,9% რუსულ და 58 % 

ინგლისურ ენებს. 5,8 % იტალიურის, 4,3% თურქულის და გერმანულის მცოდნეა. ძირითადად 
მომსახურებას ახორციელებენ ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. ამასთან, მשობლიურ ენაზე 
ტურისტული მომსახურების მიახლოებითი დღიური სრული განაკვეთის ანაზღაურება 50 -100 
ლარამდეა 50,7 %-სთვის, 101-150 ლარამდეა 26,1%-სთვის. 14,5 %-სთვის ეს მაჩვენებელი 50 
ლარამდეა, ხოლო 10% იღებს 151 ლარის ზემოთ დღიურ ანაზღაურებას. უცხო ენაზე ტურისტული 
მომსახურების მიახლოებითი დღიური სრული განაკვეთის ანაზღაურება უფრო მაღალია და 46,4% 
სთვის 101-150 ლარს שეადგენს. თუმცა, 26 % -სთვის ანაზღაურების მაჩვენებელი 100 ლარამდეა. 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდებს მუשაობა ძირითადად მცირე ჯგუფებთან 
უწევთ: გამოკითხულთა 66,7 % მომსახურებას უწევს მცირე ჯგუფებს (10 კაცამდე), 13 % დიდ 
ჯგუფებს, მხოლოდ 13%-ია ინდივიდუალური მომსახურების წილი. 

აღნიשნულთან ერთად, დავინეტერესდით გამოგვეკვლია ის პრობლემებიც, რაც თავს იჩენს 
ადგილობრივ და უცხოელ ტურიტებთან მომსახურების გაწევისას. გამოკითხულები ადგილობრივ 
ტურისტებთან ურთიერთობის მთავარ პრობლემებשი მიანიשნებენ დროსი მენეჯმენტის, ჯგუფის 
მართვის, ეთიკის და კვებასთან, ღამისთევასთან და ტრანსპორტთან დაკავשირებულ პრობლემებს. 
უცხოელ ტურისტებთან ძირითადად თავს იჩენს კულტურული განსხვავებების, კვებასთან, 
ღამისთევასა და ტრანსპორტთან დაკავשირებული, დროის მენეჯმენტის და კომუნიკაციის 
პრობლემები. ნათელია, რომ პრობლემები ძირითადად ერთი და იგივეა და უკავשირდება ტურიზმის 
მენეჯმენტის საკითხებს. שესაბამისად, ტურისტული პროდუქტის ხარისხის ამაღლების მიზნით 
მეტი აქცენტირება უნა გაკეთდეს ტურის დაგეგმვისა და ორგანიზების საკითხებზე. 

აღსანიשნავია, რომ გამოკითხულები გიდის ბიზნესის წარმატებისთვის მნიשვნელოვან 
ცოდნა-უნარებად თვლიან გიდის ბიზნესთან დაკავשირებულ ყველა ორგანიზაციულ საკითხს, 
თუმცა მხოლოდ 1% თვლის ბიზნეს განათლებას წარმატების ფაქტორად. שეუსაბამო პასუხებიდნ 
ჩანს, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდები ნაკლებად არიან გათვით-
ცნობიერებულნი ბიზნესის მენეჯმენტის საკითხებשი. ბიზნესש წარმატის მიღწევა שეუძლებელია 
დაგეგმვის, მენეჯმენტისა და ორგანიზაციის საკითხების ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გარეשე. 

კვლევის პროცესשი გვსურდა გაგვერკვია სპეციალიზებული ტურების განვითარების 
-ესაძლებლობები საქართველოსთვის. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულებს საქართველოსთვის პერש
სპექტიულ სპეციალიზებულ ტურებად მიაჩნიათ ღვინის, კულტურული, მომლოცველთა, 
გასტრონომიული და ეკოლოგიური ტურები. ნაკლებ აქცენტს აკეთებენ სამედიცინო, საფეხ-
მავლო, საკრუიზო და MICE ტურებზე. 



 252

დიაგრამა 5. 

 

ამასთან, კულტურული მემკვიდრეობის გიდების თვითשეფასების და განვითარების საჭი-
როებების გამოვლენის მიზნით კითხვარשი წარმოდგენილი იყო საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის გიდის პროფესიული სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნა და უნარ-ჩვევები. 

 

დიაგრამა 6. 

 

 

გამოკითხვაשი ჩართული გიდები, საკუთარი რესურსის თვითשეფასების საფუძველზე, 
მიზანשეწონილად მიიჩნევენ უცხო ენის, პირველადი სამედიცინო დახმარების, ბიზნესის მართვის, 
და სტრესული სიტუაციების მართვის უნარების განვითარებას. თუმცა ნაკლებ ყურადღებას 
უთმობენ სოციალურ-ემოციური, საკომუნიკაციო და שემოქმედებითი უნარების განვითარებას, 
რაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2019 წლის ანგარიשით მომავალი 10 წლის განმავლობაשი 
ყველაზე მოთხოვნადი უნარები იქნება. 

ამრიგად, გამოკითხულთა მნიשვნელოვან ნაწილს სხვა კვალიფიკაციის მატარებელია, თუმცა 
მოახდინეს პროფესიის მოდიფიცირება ტურიზმის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე; ყველა 
გამოკითხული მשობლიურ ენასთან ერთად ფლობს ორ უცხო ენას. მათი სამუשაო დატვირთვა 
სეზონურია. שემოსავლები მერყეობს საათობრივად 40 – 200 ლარის ზემოთ ფარგლებשი. გიდების 
პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, მნიשვნელოვანია ისეთი სასწავლო თემების წინ 
წამოწევა და გაღრმავება, როგორიცაა: გასტრონომიური კულტურა საქართველოשი, საქარ-
თველოს მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, საქართველო პოლი-
ტიკურ რუქაზე, ეთნოლოგია, ეკოლოგია და ა.ש. უნარ – ჩვევების განვითარების მიზნით საჭიროა 
აქცენტი გაკეთდეს უცხო ენის, პირველადი სამედიცინო დახმარების, ბიზნესის მართვის, და 
სტრესული სიტუაციების მართვის უნარების განვითარებაზე. კვლევის שედეგებმა, გვიჩვენა, რომ 
პროცესის שემდგომი გაღრმავებისთვის მნიשვნელოვანია שევისწავლოთ კვალიფიკაციის, 
გამოცდილებისა და שემოსავლების კორელაცია, שემოსავლების გეოგრაფიული სტრუქტურა, 
მოცულობა და დინამიკა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის ბიზნესის განვითა-
რებზე დაკვირვების მიზნით. 
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Tourism is the fastest growing industry in Georgian Economy. Significant success has been demonstrated after 
the government recognized it as a priority industry and implemented a stimulating policy.  
The leading sector in tourism is cultural tourism, because every touristic product, directly or indirectly, is 
connected to the specific and authentic cultural monuments of the country. While creating long-lasting 
impressions is connected to the well-trained cultural heritage guides, by providing relevant information, with 
adequate means. 
The work presents the results of the research for the purpose of exploring the challenges and opportunities 
facing the professional development of Georgian cultural heritage guides. The results of the research will help 
to improve modular vocational program of „the Georgia 
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