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პატარა ქვეყანა-მოლდოვა, ტურისტული დანიშნულების

ადგილის თვალსაზრისით, საკმაოდ მოცულობითია

პროექტი - BSB831 HERIPRENEURSHIP
შავი ზღვის აუზში, UNESCO-ს მიერ დადგენილ ტერიტორიებზე, ტურიზმსა და კულტურულ თუ
კრეატიულ ინდუსტრიებში გრძელვადიანი პარტნიორობის დამყარება მემკვიდრეობაზე
დაფუძნებული შეთავაზებების განახლებისა და ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების შექმნის
მიზნით. 

5 მიზეზი, თუ რატომ უნდა ეწვიოთ მოლდოვას:
 

ესარის „ტურისტული რანჩოს“ ქვეყანა. თუ სხვა ქვეყნები განთქმულია ეგზოტიკური პიზაჟები,
მოლდოვა ცნობილია თავისი სულისკვეთებითა და მოლდაველი ხალხის საქმიანობით
სოფლად.
ღვინო. რა თქმა უნდა, მოლდოვის ღვინოები ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული

პროდუქტია, რომლებსაც ხშირად მოაქვთ ჯილდო ღვინის მწარმოებელთათვის.
ავთენტური ღონისძიებები. ქვეყანაში იმართება უამრავი ავთენტური ღონისძიება, რომელიც

ეძღვნება უშუალოდ მოლდოველებსა თუ ადგილობრივ წეს-ჩვეულებებს.



ქვეყნის წეს-ჩვეულებებისა და ფოლკლორის გაცნობის
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დღით ესტუმრნენ მოლდოვას

ტრადიციული კერძები. “მამალიგა” (ფაფის სახეობა), „კუსმა ლუი გუგუტა“ (დესერტის
სახეობა) - იმ გამორჩეული კერძების ჩამონათვალშია, რომელსაც მოლდოველი

დიასახლისები ამზადებენ.
წეს-ჩვეულებები. ზამთრის საშობაო სიმღერა და ფუძის დღე/დღესასწაული - ეს ის ადათ-
წესებია, რომლებსაც აქტიურად იცავს ქვეყნის მოსახლეობა.

გთხოვთ, ჩვენთან ერთად აღმოაჩინოთ მოლდოვა. პროექტის Heripreneurship დახმარებით
ყველგან შეგიძლიათ იმოგზაუროთ!

როგორც პროექტის პარტნიორი, მოლდოვა წარმოდგენილი იყო მოლდოვის შემომავალი და
შიდა ტურიზმის ეროვნული ასოციაციის (ANTRIM) სახით, რომელმაც, კულტურული მნიშვნელობის

მქონე დანიშნულების ადგილების წარდგენის მიზნით, 2022 წლის 16-17 მაისს პროექტის
პარტნიორებისთვის მოაწყო სასწავლო ვიზიტი. 

https://heripreneurship.eu/heripreneurship-partners-arrived-in-moldova-for-3-days-experiencing-moldovan-customs-and-folklore/


პროექტის პარტნიორები საბერძნეთიდან, ბულგარეთიდან,
რუმინეთიდან, საქართველოდან და თურქეთიდან შეხვდნენ

კიშინიოვში, რათა განეხილათ ის მნიშვნელოვანი საკითხები,
რომლებიც გამოარჩევს მოლდოვას, როგორც საინტერესო და
მიმზიდველ ტურისტულ დანიშნულების ადგილს. 

დღის წესრიგში, პირველ დანიშნულების ადგილად ჩანიშნული

იყო „არტა რუსტიკა“ (სახელოსნო კომპლექსი), სადაც
განთავსებულია წარმოება და ნაციონალური ელემენტების

შემცველი ტრადიციული ხალიჩების მდიდარი კოლექცია. ეს
უკანასკნელი შესულია იუნესკოს მემკვიდრეობის ნუსხაში.
სხვა დანიშნულების ადგილებთან ერთად, ეს გახლავთ ერთ-
ერთი საპილოტე მარშუტი, რომლის პოპულარიზება მოხდება
HERIPRNEURSHIP-ის მეშვეობით მოლდოველი პარტნიორის

მხრიდან. 

კულტურული მემკვიდრეობის აღიარების სულისკვეთებით, 17
მაისს პარტნიორებმა მოინახულეს კიშინიოვის ზოგიერთი

ყველაზე შთამბეჭდავი მუზეუმი - ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი
ისტორიის ეროვნული მუზეუმი და მოლდოვის ისტორიული

მუზეუმი, რომლებიც გაჯერებულია ეროვნული ღირსებითა და
იდენტობით. 

https://s.smore.com/u/2abf/5b495222368426f9ee0974b0ac9d0296.jpeg
https://s.smore.com/u/a1ec/009500c92a53091774a539480c49bb6c.jpeg
https://s.smore.com/u/37fc/2723aea38f77858636d4406325b3c4c2.jpeg


ანდრეი ჩისტოლი,
კულტურის

სამინისტროს

სახელმწიფო

მდივანი

„ეს მეტად მნიშვნელოვანი

პროექტია საერთო
კულტურული

მემკვიდრეობის

კაპიტალიზაციისა და
ეროვნული ტურისტული

შეთავაზების

მაქსიმალურად

პოპულარიზაციის

თვალსაზრისით. ამ
მიზეზით, კულტურის

სამინისტრო მოლდოვის

ANTRIM-თან ერთად
ახორციელებს არა
მხოლოდ გარკვეულ
აქტივობებს ტურიზმის
პოპულარიზაციისთვის,
არამედ შეიმუშავებს
პოლიტიკას ეროვნული

ტურისტული პროდუქტის
მხარდაჭერისა და
განვითარების მიზნით. ჩვენ
ვმუშაობთ ტურიზმის
განვითარების პროგრამაზე
მოლდოვას რესპუბლიკაში

და კულტურული

მემკვიდრეობის

კომპონენტი არის საკვანძო
ასპექტი ამ პროგრამის
შემუშავებასა და
პოპულარიზაციაში“.

ნატალია ტურკანუ,
მოლდოვის

შემომავალი და
შიდა ტურიზმის
ეროვნული

ასოციაციის

(ANTRIM)
აღმასრულებელი

დირექტორი

“დაარსებიდან დღემდე,
ANTRIM-ის მისიაა

მოლდოვაში შემომავალი

და შიდა ტურიზმის

განვითარების

მხარდაჭერა. სწორედ

ამიტომ, შევეცადეთ ჩვენი
ქვეყანა გამხდარიყო

HERIPRENEURSHIP
პროექტის ნაწილი,
რომელიც მიზნად ისახავს
მოლდოვას, როგორც

ტურისტული დანიშნულების

ადგილის

პოპულარიზაციის

ხელშეწყობას

საერთაშორისო დონეზე,
ხილვადობის ელემენტის

გაზრდის გზით; ასევე,
ბიზნესისა და მეწარმეობის
ხელშეწყობას ტურისტული

და კულტურული სექტორის
დივერსიფიკაციის გზით

შავი ზღვის აუზში“. 

ნიკოს თომაიდისი,
საბერძნეთის

წარმომადგენელი

პროექტში

„ვიზიტის მიზანია პროექტის
ფარგლებში არსებული 10
ლოკაციის ნახვა და იმის
გაგება, თუ რამდენად

ჯდება ისინი ამ

პროგრამაში.
დარწმუნებულები ვართ,
რომ დიდებული შედეგი

გვექნება. ეს 10 ლოკაცია

არის შავი ზღვის აუზში

პროექტის 6 პარტნიორი

ქვეყნის 60
გეოლოკაციისგან

შემდგარი ჯგუფის ნაწილი.
ამ პროექტებისა და

პროგრამების დახმარებით,
მოლდოვა გახდება შავი

ზღვისა და ევროპის

მასშტაბით კულტურული

მარშრუტების ქსელის

ნაწილი. მსგავსი პროექტი
ხელს უწყობს ქვეყნის

კულტურულ პოტენციალს

და ეხმარება ქვეყნებს

განვითარებასა და

პოპულარიზაციაში,
აგრეთვე, მათ ინტეგრაციას
ევროკავშირში.“ 

https://s.smore.com/u/6482/79ceb593ba9dc44117002b5236af1ba0.jpeg
https://s.smore.com/u/920d/9529ae4e28afae67fba01223f56f055c.jpeg
https://s.smore.com/u/ae1a/b162a5768a32d2c052de7cc6ec0892a5.jpeg


მოიწონეთ პროექტის Facebook გვერდი!მოიწონეთ პროექტის Facebook გვერდი!

ყველა ერს საკუთარი წმინდა ადათ-წესი გააჩნია!

შემაჯამებელ სემინარზე, შეხვედრებსა და დისკუსიებზე,
კონსორციუმმა განიხილა მოლდოვაში კულტურული ობიექტების
მდგომარეობა, განვითარების შესაძლებლობები და

კონკრეტული ტექნიკური დეტალები, რომლებიც გარკვეულ

წარმოდგენებს შექმნის HERIPRENRUSHIP-ის გრძელვადიან

პერსპექტივაში. 

მაგალითად, რამადანი, მუსლიმურ რელიგიაში, თავისი
მნიშვნელობით უტოლდება აღმოსავლეთის

მართლმადიდებელი ქრისტიანების დიდ მარხვას.
რამადანის პერიოდში მუსულმანები დღის განმავლობაში

თავს იკავებენ ჭამისგან, ალკოჰოლური სასმელების

მიღებისგან, მოწევისგან.
მარხვა იწყება გამთენიისას (დილის აზანის შემდეგ) და
მთავრდება შებინდებისას (საღამოს აზანის შემდეგ).
მუსლიმთა მხრიდან ღვთისადმი ერთგულება მეტად
მაგიურია.

HERIPRNEURSHIP გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე

დღესასწაულს!
 
აღდგომა უძველესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ქრისტიანული

დღესასწაულია. ყოველწლიურად, გაზაფხულზე აღინიშნება
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, რომელიც სავსეა წეს-
ჩვეულებებითა და ტრადიციებით. მნიშვნელოვანია, რომ
აღდგომის ყველა ტრადიციას თითოეული ჩვენგანი შინაგანი
სისპეტაკით, ერთგულებითა და ელვარებით მივუდგეთ. 

https://www.facebook.com/HERIPRENEURSHIP.EU
https://s.smore.com/u/3ea2/b3a45f35842c54aba20e25991c918c21.jpeg
https://s.smore.com/u/3abe/4cfd914b91945aa290aed7260bc2f7ea.jpeg
https://s.smore.com/u/8897/b6d32ce2749f42d89d990b4cba2a4cae.jpeg
https://s.smore.com/u/ddc9/137df417122a6a075acce39ae49f534b.jpeg
https://s.smore.com/u/de3f/966a71ed7a14c40ad223a05dcfe45f2e.jpeg
https://s.smore.com/u/d7c7/0864e1d7cb78e8169a283a8b52b64739.jpeg


HERiPRENEURSHIP არის თქვენი მეგზური სხვა ერის

რელიგიის, ადათ-წესებისა და ცხოვრების სტილის

მშვენიერების შესასწავლად.

პროექტის ვებგვერდიპროექტის ვებგვერდი

თითოეულ ქვეყანას თავისი დამახასიათებელი აღდგომის
ტრადიცია გააჩნია.

ბულგარეთში, მაგალითად, კვერცხი უნდა მოიხარშოს
ხუთშაბათს ან შაბათს დილით.
პირველი კვერცხი უნდა შეიღებოს წითელი ფერით,
რომელიც მომდევნო აღდგომამდე ინახება. მიჩნევენ, რომ
მას ჯანმრთელობა, იღბალი და კეთილდღეობა მოაქვს
ოჯახისთვის. შეღებილ კვერცხს, თავდაპირველად, ბავშვის,
შემდეგ კი ოჯახის დანარჩენი წევრების შუბლზე ჯვრის სახით
გამოსახავენ. დანარჩენ კვერცხებს ღებავენ და აფორმებენ
ისე, როგორც მათ სურთ.

ბერძნებისთვის აღდგომა რელიგიური და საერო დღესასწაულია.
ბერძნები ამ დღეს ფეიერვერკით, საჩუქრებით, ცეკვითა და
მუსიკით აღნიშნავენ.
სააღდგომო კვირის დასაწყისში დიასახლისები იწყებენ
სადღესასწაულო მზადებას, რომელშიც მოიაზრება
გენერალური დალაგება, ფხვიერი ნამცხვრების
„კულურაკაიას“ ცხობა, საჩუქრების შეძენა, კვერცხების
შეღებვა და „ჩურეკების“ (ულამაზესი წნულ ყუათიანი პური)
გამოცხობა.
სააღდგომო ნამცხვარი რძის, კვერცხისა და კარაქისგან
დამზადებული საფუვრიანი პურია, რომელსაც

სპეციალურად სააღდგომოდ აცხობენ - ეს უძველესი

ისტორიული ტრადიციაა. ჩვენი პროექტის პარტნიორ
მრავალ ქვეყანაში (საბერძნეთი, რუმინეთი, მოლდოვა,
საქართველო, ბულგარეთი და თურქეთი) ცხვება მსგავსი
ნამცხვარი.

http://heripreneurship.eu/
https://s.smore.com/u/9e87/f5cc496f6bf2d1ce9d6b8fe279f2a35d.jpeg
https://s.smore.com/u/ba28/afe10b2e5d7fb30d0639ac0b22290f90.jpeg


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...

Heripreneurship აკავშირებს სრულიად რეგიონებს და
ხალხს!
პროექტი როდი მოიაზრებს მხოლოდ იუნესკოს დაცულ ტერიტოებზე მოგზაურობას; იგი, ასევე,
აერთიანებს იმ ადამიანურ ურთიერთობებს, გრძნობებსა და ემოციებს, რომლებიც ასეთი
მოგზაურობის დროს მიიღება. 

E- AND ONSITE VISIT… heripreneurship.eu

Dear readers and users, We would like to have your opinion and thoughts
about the tourist services and products offered in your regions related to
culture and historic heritage. For the purpose we present to you the following
survey which we would kindly invite to �ll in.

ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა “შავი ზღვის აუზი 2014-2020”
მასალების რედაქტორი:ბულგარეთის შავი ზღვის ადგილობრივი ორგანიზაციების კავშირი

გამოცემის თარიღი: მარტი 2022
 

ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა „შავი ზღვის აუზი 2014-2020“ თანადაფინანსებულია

ევროკავშირის მიერ ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტისა და მონაწილე ქვეყნების მიერ:
სომხეთი, ბულგარეთი, საქართველო, საბერძნეთი, მოლდოვის რესპუბლიკა, რუმინეთი, თურქეთი

და უკრაინა.
აღნიშნული გამოცემა მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, რომლის

შინაარსზე ერთადერთი პასუხისმგებელი ორგანოა ბულგარეთის შავი ზღვის ადგილობრივი

ორგანიზაციების კავშირი; არ არის აუცილებელი მომზადებული დოკუმენტი ასახავდეს
ევროკავშირის შეხედულებებს.

“Common borders. Common Solutions.”
 

https://www.facebook.com/HERIPRENEURSHIP.EU
https://heripreneurship.eu/e-and-onsite-visitor-survey/


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

