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11.10.22 

ძვირფასო მეგობრებო,   

გვაქვს პატივი, მივაქციოთ თქვენი ყურადღება ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივას, რომელიც მიზნად 

ისახავს უნივერსიტეტების ტურიზმის დეპარტამენტების ბაკალავრიატის, მაგისტრანტებისა 

დოქტორანტებისა და ყველა დაინტერესებული პირის ჩართვას სამეცნიერო ტურიზმის, როგორც    ახალი 

მიმდინარეობის პოპულარიზაციაში. 

გეძლევათ შესაძლებლობა თქვენი იდეები აქციოთ შედეგებად.  

 გიწვევთ  გაცნობით-საინფორმაციო შეხვედრაზე. იხ. თანდარუილი განცხადება და პროგრამა  

თქვენი აქტიური ჩართულობა მეტად მნიშვნელოვანია 
 

• რა არის სამეცნიერო ტურიზმი? 

არსებობს სამეცნიერო ტურიზმის რამდენიმე განმარტება: 
a/ სამეცნიერო ტურიზმი არის თემატური მოგზაურობა, რომელიც აერთიანებს სამეცნიერო 

ღირშესანიშნაობებს 

b/ „სამეცნიერო ტურიზმი არის აქტივობა, სადაც ვიზიტორები მონაწილეობენ სამეცნიერო ცოდნის 

გენერირებასა და გავრცელებაში, რომელსაც ახორციელებენ კვლევისა და განვითარების ცენტრები“. 
ის მოიცავს ინტერესებს სამეცნიერო ღირსშესანიშნაობების მონახულებისა და შესწავლის მიმართ, მათ 

შორის მუზეუმების, ლაბორატორიების, ბუნებრივი რესურსების, ობსერვატორიებისა და 

უნივერსიტეტების ჩათვლით. იგი ასევე მოიცავს ვიზიტებს სამეცნიერო ინტერესის მქონე 

ღონისძიებების სანახავად. 

სამეცნიერო ტურიზმის ერთგულებს შორის ძირითადად არიან მკვლევარები, რომლებსაც აინტერესებთ 

რა ხდება სხვადასხვა ქვეყანაში იმ თემებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ისინი ინდივიდუალურად 

იკვლევენ მეცნიერთა ჯგუფთან ერთად. 

• როგორ არის დაკავშირებული მეცნიერება ტურიზმთან? 
ტურიზმი არ არის მეცნიერება, მაგრამ მჭიდროდ არის დაკავშირებული მთელ რიგ მეცნიერებებთან, 

მისი მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს მათ განვითარებას: გააუმჯობესოს ცხოვრების წესი და 

დაეხმაროს მსოფლიოს მოსახლეობის დასაქმებაში. ამიტომ, ICCT  ლოგოტიპი ამბობს "ტურიზმი 

ამდიდრებს" 

• სამეცნიერო ტურიზმი შექმნილია ტურიზმის თეორიული გაგების უზრუნველსაყოფად. 
სამეცნიერო ტურიზმი ჩაფიქრებულია, როგორც ხიდი მეცნიერებასა და ტურიზმის სამყაროს შორის, 

რომელიც აერთიანებს ტერიტორიების მაცხოვრებლებს და მათ ვიზიტორებს, ყველა ეროვნებისა და 

კულტურის, მოტივირებული ტურიზმის კვლევებით (როგორც ტურიზმის გამოყენებითი შესწავლა) 

შექმნილია ჩვენი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ეფექტურად მართოს დანიშნულების ადგილი 

და ამით გაზარდოს ტურისტული დანიშნულების ადგილის მცხოვრებთა კეთილდღეობა. 

ლაბორატორია არის სამუშაო ადგილი და ბევრს აქვს მუდმივი სამეცნიერო კვლევა. ისინი შეიძლება არ 

იყოს ღია ფართო საზოგადოებისთვის, ან შეიძლება შესთავაზონ მხოლოდ ხანდახან სპეციალური 

შესაძლებლობებ ისაზოგადოებისთვის. ბევრი ობსერვატორია ღიაა საზოგადოებისთვის რეგულარულ 

საათებში და აქვს ტურები, სადაც ასახავს მათ ასტრონომიულ კვლევებს. 

ტურიზმის სამი ძირითადი ფორმა: შიდა ტურიზმი, შემომავალი ტურიზმი და გამავალი ტურიზმი. ეს 

შეიძლება სხვადასხვა გზით გაერთიანდეს სამეცნიერო ტურიზმთან, რათა მივიღოთ ტურიზმის 

დამატებითი ფორმები: შიდა ტურიზმი, ეროვნული ტურიზმი და საერთაშორისო ტურიზმი. 

• არის თუ არა ტურიზმი სამეცნიერო კურსი 

ტურიზმი იყენებს სხვადასხვა ინსტრუმენტებს, როგორიცაა მარკეტინგი, სტატისტიკა, ფსიქოლოგია, 

ეკონომიკა და ა.შ., რომელთაგან არც ერთი არ არის მეცნიერება, გარდა სტატისტიკისა (მათემატიკა). 

სამეცნიერო ტურიზმი ჩაფიქრებულია, როგორც ხიდი მეცნიერებასა და ტურიზმის სამყაროს შორის, 

რომელიც აერთიანებს ტერიტორიების მაცხოვრებლებს და მათ სტუმრებს, ყველა ეროვნებისა და 
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კულტურის წარმომადგენელს, რაც მოტივირებულია ადამიანური ცოდნის წინსვლით. სამეცნიერო 

ტურიზმი ეფუძნება მეცნიერულ მეთოდს და ცოდნის წინსვლას, რათა ხელი შეუწყოს ტურიზმისთვის 

მიმზიდველი ტერიტორიების გარემოსდაცვითი და სოციალურიგამოწვევების  გაგებასა და გადაჭრას. 

 

 
 

➢ სამეცნიერო ტურიზმი ცდილობს ხელი შეუწყოს სამეცნიერო კვლევებს ტურიზმისა და სასწავლო 

მოგზაურობის ფარგლებში 

სამეცნიერო ტურიზმის ფორმები 

➢ სამეცნიერო-კვლევითი ტურიზმი 

➢ სათავგადასავლო და კვლევითი ტურიზმის სპეციფიკა 

➢ კულტურული ტურიზმის სამეცნიერო ხედვა 

➢ მეცნიერების ეკო-მოხალისეობა 

➢ სუსტი და მეორადი მხარეები 

➢ ძლიერი და ცენტრალური მხარეები 

 

➢   სამეცნიერო ტურიზმის სფეროები 

➢   ინიციატივა და მისი მიმდინარეობა 

 
სამეცნიერო ტურიზმის კატეგორიები 

- კულტურული მოგზაურობები 

აქცენტი კეთდება ცოდნის გადაცემაზე. 

- სამეცნიერო ექსპედიციები 
სამეცნიერო მიზნების მქონე ექსპედიციები ან სათავგადასავლო და სპორტული მოგზაურობები 

- ეკო-მოხალისეობრივი აქტივობები 



აქცენტი კეთდება მიმდინარე კვლევის პროცესში არა მეცნიერებისა და მსმენელების მონაწილეობაზე. 

- სამეცნიერო კვლევა 
მიდგომა არის წმინდა მეცნიერული, მაგრამ ცოდნის გადაცემის კომპონენტით და კვლევის პროცესებით 

პროექტის მონაწილეების ან პარტნიორების მიერ.  

აქცენტი კეთდება ცოდნის გაზიარებაზე. 

ქვეყნები სადაც სამეცნიერო ტურიზმი შედარებით უკეთ არის განვითარებული: 

ჩილე, აშშ, ბრაზილია, საფრანგეთი, კანადა, პორტუგალია, გაერთიანებული სამეფო. 
 

სამეცნიერო ტურიზმის საერთაშორისო ქსელი 

https://scientific-tourism.org/scientific-tourism/?lang=en 

სამეცნიერო ტურიზმის ერთ-ერთი დანიშნულებაა ტურისტული მოგზაურობისა და სწავლის 

ფარგლებში ხელი შეუწყო სამეცნიერო კვლევებს. 

კვლევისა და განვითარების საერთაშორისო ქსელი (ISTN) აერთიანებს ინსტიტუტებსა და აქტორებს 

საუნივერსიტეტო განათლების, სამეცნიერო კვლევებისა და ტურიზმის მენეჯმენტის სფეროებში. ეს 

ვებგვერდი ცდილობს ხელიშეუწყოს მკვლევარებს, ტრენერებს, მეწარმეებს, საჯარო მენეჯერებსა და 

ადგილობრივ თემებს შორის დაკავშირებას, თანამშრომლობას და მხარდაჭერა გაუწიოს ტურიზმის ამ 

მიმართულების ანალიზისა და პოპულარიზაციის მიზნით. 

  სასარგებლო ბმულები ერთობლისი პროექტებისათვის გრანტების მოპოვებისა და 

პარტნიორების პოვნისათვის   : 

info@eucalls.net 

https://www.wowessays.com/research-proposal/tourism-research-proposals/ 

https://youthnetworks.net/available-grants/ 

https://www2.fundsforngos.org/category/latest-funds-for-ngos/ 

https://eucalls.net/dashboard/call?id=40972 
. 

მოკლედ ჩვენს შესახებ 

 
კავკასიური ტურიზმის საერთაშორისო ცენტრი - ICCT, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

რომელიც დაფუძნებულია  2007 წელს, ორგანიზაცია 2015 წლიდან გახლავთ GEF (გლობალური 

გარემოსდაცვის ხელშეწყობა) 

• გუნდი ქმნის დაახორციელებს   EU, UNDP, WWF, EaPTCs და რეგიონული მუნიციპალიტეტების 

მიერ დაფინანსებულ პროექტებს 

• ორგანიზაცია აქტიურად არის ჩართული UNWTO (გაეროსთან არსებული ტურიზმის მსოფლიო 

ორგანიზაცია) ST-EP (Smart Traveler რეგისტრაციის პროგრამა)პროგრამაში და კონკურსებში 

პრიორიტეტები: 

• ადგილობრივი მოსახლეობის ტურისტულ ინდუსტრიაში აქტიური ჩართულობითა და სოფლად 

მათი შესაძლებლობების გაძლიერების გზით სიღარიბის და მიგრაციის შემცირება 

• ახალგაზრდობის ჩართვა ტურისტულ ბიზნესში 

• სამეცნიერო ტურიზმის პოპულარიზაცია 

• ახალგაზრდობაში სამეცნიერო კვლევების პოპულარიზაცია. 

საინფორმაციო  შეხვედრა გაიმართება საქართველოს უნივერსიტეტში 2022 წლის  27 

ოქტომბერს დღის 15 საათზე; მისამართი: 77ა, კოსტავას  ქუჩა, თბილისი 0171, საქართველო;    

საუკეთესო სურვილებით      ორგანიზაციის გუნდი 
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                                  INTERNATIONAL   CENTER   FOR   CAUCASUS   TOURISM 

                 7, Murman Lebanidze Str., 0119, Tbilisi, icct.ngo.2007@gmail.com, +995 599 50 23 36  

 

11/10/2022 

Dear participants,   

 

  We have an honor to draw your kind attention to the initiative. Related Announcement and Program are 
attached.  Involvement of Bachelor, graduate and doctoral students of Universities’ Tourism Departments , 

stakeholders  is valuable  in popularization of Science Tourism as the novelty in our country. Creation of 

Joint Network will facilitate to increase the interest towards this initiative.  

You are welcome to turn ideas into impacts.  

 

What is scientific tourism?  

There are some definitions: 

a/ Science tourism is a travel topic grouping scientific attractions. 

b/ “Scientific tourism is an activity where visitors participate in the generation and dissemination of scientific 

knowledge, carried out by research and development canters". 

It covers interests in visiting and exploring scientific landmarks, including museums, laboratories, natural 

resources, observatories and universities. It also includes visits to see events of scientific interest. 

Among devotes of Science tourism mostly are researchers, who are interested in what is happening in various 

countries regarding the topics they investigate individually or with a group of scientists. 

 

How is science related to tourism? 

Tourism is not a science, but is tightly bound with number of sciences to enrich its main purpose: to 

improving the way of life and assist in employment of the world's population. Therefore, ICCT logotype 

says "Tourism Enriches” 

 

Tourism science is designed to provide a theoretical understanding of tourism.  

Tourism studies (as the applied study of tourism) are designed to enhance our ability to effectively manage 

the destination and, in doing so, enhance the well-being of the residents of a tourism destination. 

A laboratory is a workplace and many have ongoing scientific research. They may not be open to the general 

public, or may only offer occasional special opportunities for public access. Many observatories are open to 

the public at regular hours, and have tours showcasing their astronomical research. 

Three main forms of tourism: domestic tourism, inbound tourism, and outbound tourism. These can be 

combined in various ways with scientific tourism to derive the additional forms of tourism: internal 

tourism, national tourism and international tourism. 

 

Is tourism a science course? 

By definition, Tourism cannot be a science. Tourism uses different tools such as marketing, statistics, 

psychology, economics, etc., none of which are sciences except for statistics (math). 

“Scientific tourism is an activity where visitors participate in the generation and dissemination of scientific 

knowledge, carried out by research and development canters". 

Scientific tourism is conceived as a bridge between the world of science and tourism, bringing together 

inhabitants of the territories and their visitors, of all nationalities and cultures, motivated by the advancement 

of human knowledge.Scientific tourism is based on the scientific method and the advancement of knowledge 

to contribute to the understanding and resolution of environmental and social challenges of territories 

attractive for tourism. 
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Scientific Tourism seeks to promote scientific research within tourism and learning travels   

➢ Forms of scientific tourism 

 

➢ Spheres of scientific tourism 

 

➢ Initiative Life Cycle 

 

Categories of Scientific Tourism 

CULTURAL TRIPS’ 

Focusing mainly on the transmission of knowledge. 

SCIENTIFIC EXPEDITIONS 

Expeditions or adventurous and sport trips with scientific purpose 

ECO-VOLUNTEERING 

The focus is on the participation of non-scientists or trainees in ongoing research processes. 

SCIENTIFIC RESEARCH 

https://scientific-tourism.org/scientific-tourism/?lang=en
https://scientific-tourism.org/scientific-tourism/?lang=en
https://scientific-tourism.org/scientific-tourism/?lang=en
https://scientific-tourism.org/scientific-tourism/?lang=en
https://scientific-tourism.org/scientific-tourism/?lang=en
https://scientific-tourism.org/scientific-tourism/?lang=en
https://scientific-tourism.org/scientific-tourism/?lang=en


The approach is purely scientific production but with a component of knowledge transmission and research 

processes by members or associated actors of the project. Focusing mainly on the transmission of knowledge. 

 

Countries where Science Tourism is considerably developed: 

Chile, USA, Brazil. France, Canada. Portugal, United Kingdom  

 

International Network for Scientific Tourism    

https://scientific-tourism.org/scientific-tourism/?lang=en  

Scientific Tourism seeks to promote scientific research in the framework of tourist trips and learning. 

The International Network for Research and Development in TC (ISTN) brings together institutions and 

actors in the fields of university education, scientific research and tourism management. 

This website seeks to promote links, collaboration and support between researchers, trainers, entrepreneurs, 

public managers and local communities in order to analyze and promote this form of tourism. 

Defining Scientific Tourism» 

Scientific tourism is a concept in debate and in continuous evolution; several academic publications propose 

definitions and conceptual analysis. 

Outstanding Initiatives» 

In order to strengthen the development of scientific tourism, successful or developing initiatives are 

presented. This space is open to those who want to promote their scientific tourism initiative. 

 

Useful links for submission your ideas or proposal and finding partners abroad  

info@eucalls.net 

https://www.wowessays.com/research-proposal/tourism-research-proposals/ 

https://youthnetworks.net/available-grants/ 

https://www2.fundsforngos.org/category/latest-funds-for-ngos/ 

https://eucalls.net/dashboard/call?id=40972 

 

In very brief about us  

ICCT, NGO founded in 2007 GEF membership from 2015 

 

• Team creates and implements projects funded by EU, UNDP, WWF, EaPTCs and regional 

municipalities     

•  Actively participates UNWTO program ST-EP and competitions   

Priorities: 

•  Reduction of poverty and migration in Rural Areas through    capacity building of localpopulation for 
active involvement in tourism industry 

• Youth involvement in tourism entrepreneurship 

• Popularization of  science tourism 

• Scientific research promotion among youth. 

 
The introductory meeting will be held at the University of Georgia at 15 PM on the 27 October 

2022; Address: 77a, Kostava Str., Tbilisi 0171, Georgia; Tel.: 599 502 336 - Marina; 577 262002 - Mzia; 

593 253544- Eka.  

 

Best regards  

ICCT Team.  
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