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ГРУЗИЯ: Нека преоткрием тази уникална и все още недокосната

страна

Проект BSB831 HERiPRENEURSHIP
Подобряване на туристическите услуги в обекти на ЮНЕСКО с цел създаване на нови
инвестиционни възможности в Черноморския басейн.

Грузия (на грузински: საქართველო) е трансконтинентална държава и пресечната връзка
между Източна Европа и Западна Азия. Тя е част от Кавказкия регион, заобиколена от Черно
море на запад, от Русия – на север и североизток, от Турция – на югозапад, от Армения – на юг
и от Азърбайджан – на югоизток. Площта на страната е 69,700 км2, а населението е 3,7 млн.
души. Столица е Тбилиси, който е и най-голям град и дом на близо една трета от населението.



Може да е една от най-малко посещаваните държави в Европа, но определено можем да
кажем, че ако пътувате до тази невероятна страна, ще си спомняте цял живот!

Нека да споделим някои интересни факти, които правят Грузия толкова уникална:
1. Това е родното място на виното! Грузинците правят и подобряват вкуса на това
великолепно питие от повече от 8 000 години. При винопроизводството използват глинени
стопмни, наречени кверви, които са част от списъка на ЮНЕСКО.
2. Грузинците обожават да посрещат гости! В Грузия се вярва, че гостът е дар от Бог. Когато
се организира традиционно събиране на трапезата, наречено „супра“, гостите се посрещат с
отворени обятия, а водещият на тостовете и на трапезата - „тамада“, ще се увери, че сте добре
нахранени и забавлявани.
3. Тук има 3 основни обекта, включени в списъка на ЮНЕСКО! Впечатляващият катедрален
комплекс, познат като Манастир Гелати, древният град и старата столица Мцхета, както и
планинският регион Горен Сванети са част от списъка, а има и още много.



Партньорите по HERiPRENEURSHIP проследиха пилотния маршрут

по време на 3-дневното работно посещение

4. Има своя уникална азбука! Грузинският език има уникално влияние от гръцкия и
италианските езици. Има три различни промени в историята на езика, а използваната в
днешно време азбука се състои от 33 букви.
5. Грузинската музика е известна с полифоничното изпълнение на песни! Полифоничната
музика се изпълнява обикновено от двама или повече души, известна от преди въвеждане на
християнството в Грузия (началово на IVв.).
6. Грузия има свое име на грузински език! Грузинците я наричат Сакартвело, а себи си
определят като Картвели, което най-вероятно произлиза от централния регион на Грузия –
Картли. Има дискусии откъде произлиза името на Грузия – от Св. Георги, покровител на
страната, или от името Георги, гръцкото название на стопанските племена, или от персийско-
арабската дума Гург, означаваща земя на вълци.

Приканваме ви да опознаете Грузия с нас! С проект HERiPRENERSHIP можете да пътувате
навсякъде!

Държавният Университет в Теляви (TESAU), бе домакин на срещата в периода 27-30 ноември
2022 г. Представители на партньорите от шестте държави се срещнаха, за да усетят и
преживеят местния дух, споделен чрез избрани места от марщрута.

Първите спирки в посещението бяха манастирите Джвари и
Самтавро, църквата Светисховели, близо до гр. Мицхета на 28
ноември, където участниците научиха повече за историческото
развитие и установяването на християнството в страната.

На следващия ден делегатите имаха организиран тур в Теляви
– столицата на регион Кахетия, за да опознаят местните
обичаи и развитието на града в общата история на Грузия.
Сред посетените обекти бяха многовековния гигантски чинар
(над 900 год.), паметника на цар Ираклий II, историческия
музеен комплекс с разнообразни експозиции на местни
обичаи, инструмени и др., и замъка на цар Ираклий II.

https://heripreneurship.eu/heripreneurship-partners-arrived-in-moldova-for-3-days-experiencing-moldovan-customs-and-folklore/
http://www.tesau.edu.ge/
https://cdn.smore.com/u/cd43/368a0881f51c61b201df406576cca841.jpeg
https://cdn.smore.com/u/6314/84bb508d563513c47c4b21418c68c7b9.jpeg


Николаос Томаидис, координатор на проекта:
“Чрез представяне на защитени от ЮНЕСКО обекти, ще бъде
разработен продукт, обединяващ образование и забавление и
достъпен за всички възрасти. Ще бъде еднакво интересен за
туристи от всички възрастови групи, ще бъде разработена
електронна книга, ще бъдат подготвени и обучителни модули
свързани с пилотните обекти. Туристическият коридор ще
предостави уникална мултимедийна реклама на територията на Черноморския басейн".

Колегите в HERIPRENEURSHIP се насладиха на посещението и

историите свързани с великолепното културно наследство на

Грузия 🙌

Полифоничната музика е отличителния белег на грузинците и
запазена като нематериално наследство, част от ЮНЕСКО.
Като част от проект HERIPRENEURSHIP, тя ще е водещия акцент
в грузинския маршрут за пресъздаване на преживявания и
емоции за бъдещите туристи.

Работното посещение продължи с международна работна
среща в Университета в Теляви, на която бе представен
пилотния маршрут на Грузия пред представители на местните
администрации и власти, медиите и местната общност от
регион Какхетия.

По време на последвалия семинар за оценка на ресурсите,
партньорите обсъдиха основни аспекти и ключови моменти от
иновативния пилотен проект, част от туристическия марщрут
по HERIPRENEURSHIP, който ще създаде модел за дигитална
реклама и ще мотивира интереса за онлайн търсене на
информация от бъдещи туристи и посетители, извън обхвата на
Черноморския регион.

https://cdn.smore.com/u/ce0e/ed82fccfb51d600fe9de20e81ceaadff.jpeg
https://cdn.smore.com/u/83f7/ee61f1c5049d34eb70ac2a5bc7baa239.jpeg
https://cdn.smore.com/u/2bfd/9786bd87cab2ad23a9789481c94da9f6.jpeg
https://cdn.smore.com/u/f124/f824fd95feee3f8dfb08c8e1b8942f85.jpeg


Харесайте фейбук страницата на проекта!Харесайте фейбук страницата на проекта!

На 3 октомври официално стартира електронния обучителен курс

по Heripreneurship

https://www.facebook.com/HERIPRENEURSHIP.EU
https://courses.heripreneurship.eu/


Обучителна програма по HERIPRENEURSHIPОбучителна програма по HERIPRENEURSHIP

Обучителната програма по HERIPRENEURSHIP бе официално обявена на 3 октомври 2022 г.
като част от проектните дейности. Тя представя възможности за обмяна на опит и обучение за
историци, есперти по културно наследство, мениджъри, бизнес структури и представители на
културните и творческите индустрии, специалисти по аудио-визуални приложения и
платформи, управление на информация и визуализиране на бази данни.

Обучителният курс /HERIPRENEURSHIP e-course/ е съставен от 6 модула, които целят да
повишат разбирането относно икономическото развитие свързано с туризма, управление на
наследството, културните и творческите индустрии. Продължителността на курса е 6 месеца, с
времетраене 1 месец за всеки от модулите:

1. Туристическа индустрия
2. Управление на наследството
3. Планиране на туризма
4. Маркетинг на туризма
5. Комуникация в областта на културата
�. Културни и творчески индустрии

Опитни фасилитатори ръководят процеса на обучение на английски език, като представят и
споделят истински истории и преживявания, обучителни дейности свързани с последните
постижения в тази област.

Всички заинтересовани могат да се запишат за курса чрез следния линк:

https://courses.heripreneurship.eu/courses
https://heripreneurship.eu/wp-content/uploads/2022/09/e_course-presentation.pdf


Обучителният курс е с продължитленост 20 седмици

Уебсайт на проектаУебсайт на проекта

Обучителната програма е разработена за дейкстващи лица и оператори в туризма,
специалисти по аудио-визуални и мултимедийни изкуства, управление на наследството,
културни и творчески индустрии, както и за всеки, който се интересува от хибридна
форма на обучение

Участниците в курса ще могат да дадат предложения за структурирани промени свързани
с туризма и да подобрят начина на взаимодействие между ресурсите, инфраструктурата и
човешкия капитал, както и да повишат уменията си в областта на културания туризъм. В
края на курса ще получат сертификат!

Heripreneurship Heripreneurship www.facebook.com

Heripreneurship. 304 likes · 24 talking about this. Project title:
ESTABLISHING LONG-LASTING PARTNERSHIPS TO UPGRADE HERITAGE-
BASED OFFERS AND CREATE NEW INVESTMENT OPPORTUNITIES IN
TOURISM AND THE...

Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“
Реадктор на материала: Асоциация на Българските Черноморски Общини

Дата на публикуване: Декември 2022 г.

Съвместна Оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ е финансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Инструмент за Съседство и от участващите държави:

Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
Тази публикация е публикувана с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. За

съдържанието на тази публикация носи отговорност Асоциация на Българските Черноморски
Общини и по никакъв начин на отразява позицията на Европейския Съюз.

http://heripreneurship.eu/
https://www.facebook.com/HERIPRENEURSHIP.EU


“Common borders. Common Solutions.”

Black Sea Basin Programme 2014-2020
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations

https://blacksea-cbc.net/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/about/directorate-general_en

