


 
ტურიზმის განვითარება თანამედროვე პირობებში ახალ მასშტაბებს იძენს  და რიგი 

თავისებურებებით  ხასიათდება.  საქართველოს    მდგრადი  ეკონომიკური  ზრდისთვის 
სათანადო  პირობების  შექმნა  და  რეგიონების  დაბალანსებული  სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების უზრუნველყოფა სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვან  გამოწვევას 
წარმოადგენს. ტურიზმი და რეკრეაცია  საქართველოს  რეგიონებში სულ უფრო 
მნიშვნელოვანი ხდება. საქართველოში  ეფექტიანი  რეგიონული  ეკონომიკური  
პოლიტიკის  შემუშავებისა  და რეალიზაციის პროცესში  უდავოდ პრიორიტეტულ 
მნიშვნელობას იძენს ქვეყნის რეგიონების ბუნებრივ-რესურსული  პოტენციალის  
თავისებურებათა  გათვალისწინება, 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ტურიზმის რესურსული  ბაზის  ეფექტიანი  
მართვის  მიზნით,  წიგნში  განხილულია ტურისტული რესურსების  განსაზღვრის  
(შეფასების)  ცნობილი  მიდგომების  სისტემატიზაციის,  ტურიზმის განვითარების  
რესურსების  შეფასების  მეთოდოლოგიის  საკითხები.  ნაჩვენებია,  რომ ტურისტული  
რესურსების  გამოყენების  ეფექტიანობის  ამაღლებისა  და  ტურიზმის  მართვის სფეროში  
მომზადებისა  და  მხარდაჭერის  გადაწყვეტილებების  მიღების  სისტემა  ამჟამად 
საჭიროებს  შემდგომ  დახვეწას.  საქართველოში  ტურიზმის  განვითარების  სწორად 
დაგეგმვისთვის  აუცილებელია  ტურიზმის  განვითარების  არსებული  რესურსების 
კომპლექსური  შეფასება,  რაც  შესაძლებელს  გახდის  უფრო  სრულად  
გათვალისწინებული იქნეს  როგორც  ბუნებრივი,  ასევე  ისტორიულ-კულტურული  
პოტენციალი,  საერთოდ,  რეგიონში ტურისტული საქმიანობის არსებული 
შესაძლებლობანი. ტურიზმის  განვითარების  რეგიონული  და  მუნიციპალური  
მიზნობრივი  პროგრამების ღონისძიებების  მეცნიერული  დასაბუთება  ხელს  შეუწყობს  
მიმზიდველი  რეგიონების გამოვლენას  ინვესტიციების  მოსაზიდად,  შესაძლებელს  
გახდის  ფინანსური  საშუალებების რაციონალურ  და  ეფექტიან  ხარჯვას,  ტურიზმის  
განვითარებით  მთლიანი  რეგიონული პროდუქტის ზრდას.  

რეგიონის  ტურიზმის  განვითარების  კომპლექსური  შეფასების  მეთოდიკა  შეიძლება 
გამოყენებული  იქნეს  საქართველოს  სხვადასხვა  რეგიონის  ტურისტული  პოტენციალის 
ეფექტიანი  გამოყენების  ანალიზისთვის.  შეფასების  იმ  კრიტერიუმებისა  და  
პარამეტრების წონის  ახსნის  გათვალისწინებით,  რომლებიც  განპირობებულია  
რეგიონების  ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობებისა და სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების თავისებურებებით.  საქართველოს  რეგიონების  ტურიზმის  რესურსული  
ბაზის  შეფასებასა  და განვითარებასთან  დაკავშირებული საკითხების რთული კომპლექსი  
ჯერ-ჯერობით არ არის ყოველმხრივ და დეტალურად გაშუქებული.   

ნაშრომის  მიზანია  საქართველოს  რეგიონული  ტურიზმის  განვითარების 
რესურსული  ბაზის  ფორმირების  პერსპექტივებისა  და  თანამედროვე  ტენდენციების 
კვლევების,  ტურიზმის  განვითარების  რესურსების  შეფასების  თეორიისა  და  პრაქტიკის  
განხილვა და გაანალიზება უახლესი მიდგომების გათვალისწინებით. 

წიგნი  მომზადდა  საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის  ი.ჟორდანიას  
სახელობის  საქართველოს  საწარმოო  ძალებისა  და  ბუნებრივი  რესურსების  
შემსწავლელი  ცენტრის სამეცნიერო  თემატიკის შესრულების ფარგლებში.  

ავტორები გულითად მადლობას  მოვახსენებთ ცენტრის  დირექტორს და  ამ  წიგნის  
რედაქტორს, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორს, ბატონ ზურაბ ლომსაძეს.   

მადლობას  ვუხდით  წიგნის  რედაქტორს,  ცნობილ  მეცნიერს  და  საზოგადო  
მოღვაწეს, პროფესორს,  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის  
აკადემიკოსს,  მრავალი    ახალგაზრდა    მეცნიერის    აღმზრდელს,    ბატონ    ნოდარ    



ჭითანავას;    წიგნის რეცენზენტებს:    აკადემიკოსს,  პროფესორ  თენგიზ    ურუშაძეს,    
პროფესორ    მაია აზმაიფარაშვილს,    პროფესორ    ნანა    ბერძენიშვილს.    მადლობა    ბატონ  
ანტონ  დვალაძეს  წიგნზე  მუშაობისას  გაწეული  ტექნიკური  დახმარებისთვის.  მადლობა    
ყველა  კეთილისმსურველს,  ვინც  რაიმე  სახით  მიიღო  მონაწილეობა წიგნზე მუშაობის 
პროცესში. 

მონოგრაფიის ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები (ნაწილი პირველი) 
,,ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასების თეორიულ - მეთოდოლოგიური   
საფუძვლები’’,  ავტორები არიან:    

ნოდარ გრძელიშვილი - ეკონომიკის  დოქტორი,  ახალი  უმაღლესი  სასწავლებელის 
აფილირებული  პროფესორი,   ი.ჟორდანიას სახელობის  საქართველოს  ტექნიკური  
უნივერსიტეტის  საწარმოო  ძალებისა  და  ბუნებრივი  რესურსების  შემსწავლელი  
ცენტრის  უფროსი  მეცნიერი  თანამშრომელი;  

ლაურა  კვარაცხელია  -  ქიმიის  დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს  საწარმოო  ძალებისა  და  
ბუნებრივი  რესურსების  შემსწავლელი  ცენტრის,  ადამიანური  და  ბუნებრივ-
რეკრეაციული რესურსებისა  და  ტურიზმის  განყოფილების  უფროსი  მეცნიერი 
თანამშრომელი. 

წიგნი ეძღვნება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს   


