PRO EXTOUR. «Սևծովյան ավազանում ժառանգության և մշակույթի վրա
հիմնված փորձառական զբոսաշրջության խթանում» ծրագիր
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1, 2021
ԵՐԵՎԱՆ

Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու PRO EXTOUR նախագծի շրջանակներում
կազմակերպվող միջազգային կոնֆերանս-քննարկմանը, որը տեղի կունենա 2021թ.
հոկտեմեբերի 1-ին, ժամը 10.00-ին ԵՊՀ Գիտխորհդի դահլիճում:
Կոնֆերանսի ընթացքում բանախոսները կներկայացնեն Կարիքների գնահատման
վերլուծությունը Սևծովյան ավազանի երկրներում փորձառական զբոսաշրջության
զարգացման հեռանկարները, մարտահրավերները, տեսլականները: Կներկայացվեն
նաև ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված զբոսաշրջության տեսլականը և
նպատակաները Սևծովյան ավազանի երկրներում և Տարածաշրջանում:

Նախնական ծրագիր
9.30 - 10.00

Գրանցում

10.00-10.30

Ողջույնի խոսք

ԵՊՀ ներկայացուցիչներ
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կամ ՀՀ ԱԳՆ ներկայացուցիչներ (սպասում է
հաստատման)
Ցվետալինա Գենովա – PRO EXTOUR ծրագրի ներկայացում, ծրագրի կոորդինատոր,
Վառնայի մենեջմենթի համալսարան
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ՄԱՍ 1 –ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
10.30 – 12.00
Ցվետալինա Գենովա – Վառնայի մենեջմենթի համալսարան
Կարիքների գնահատման վերլուծություն Սև ծովի ավազանում փորձառական
զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ
Պրեսլավ Պեև - Խոհարարական արվեստի և հյուրընկալության ասոցիացիա և
Բուլղարիայի Գիտությունների ակադեմիայի Օվկիանոսագիտության ինստիտուտ
Կարիքների գնահատման վերլուծությունը Բուլղարիայում փորձառական
զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ
Սեյրան Սուվարյան - Աշխ.գիտ.թկն, դոցենտ, ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոնի վարիչ,
Գոռ Ալեքսանյան - Աշխ.գիտ.թկն, ԵՊՀ Սերվիս ամբիոնի դոցենտ
Կարիքների գնահատման վերլուծությունը ՀՀ- ում փորձառական զբոսաշրջության
զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ
Լելա Խարթիշվիլի, Մակա Դվալիշվիլի, Նաթիա Թրապաիձե, Նանա Խարթվելիշվիլի,
Թամար Կիկնաձե, Մարիամ Կախնիաշվիլի – Վրաստանի արվեստի և մշակույթի
կենտրոն
Վրաստանի՝ ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված փորձառական զբոսաշրջության
կարիքներն ու մարտահրավերները
Աթենա Յիանակու, Անգելինա Ապոստոլու, Վասիլիկի Բիրու-Աթանասիու, Ապոստոլոս
Պապագիանակիս- Սալոնիկի Արիստոտելի Համալսարան via ZOOM
Մշակույթի և ժառանգության վրա հիմնված փորձառական տուրիզմի կարիքների
գնահատումն ու մարտահրավերները Հունաստանում
ՓՄՁ-ների/ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ
Հարց ու պատսախան
12.00- 12.30 Սուրճի ընդմիջում
12.30 – 14.00
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Կլոր-սեղան քննարկում - Լուծումների քննարկում, տեսակետներ, տեսլականներ,
քայլեր
14.00 - 15.00 Ճաշ
ՄԱՍ 2 ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ/ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
15.00 – 17.00
Աթենա Յիանակու, Անգելինա Ապոստոլու, Վասիլիկի Բիրու-Աթանասիու, Ապոստոլոս
Պապագիանակիս- Սալոնիկի Արիստոտելի Համալսարան via ZOOM
Հունաստանի՝ մշակույթի և ժառանգության վրա հիմնված փորձառական
զբոսաշրջության հեռանկարներն ու գործողությունները
Լելա Խարթիշվիլի, Մակա Դվալիշվիլի, Նաթիա Թրապաիձե, Նանա Խարթվելիշվիլի,
Թամար Կիկնաձե, Մարիամ Կախնիաշվիլի – Վրաստանի արվեստի և մշակույթի
կենտրոն
Վրաստանի՝ մշակույթի և ժառանգության վրա հիմնված փորձառական զբոսաշրջության
հեռանկարներն ու գործողությունները
Պրեսլավ Պեև - Խոհարարական արվեստի և հյուրընկալության ասոցիացիա և
Բուլղարիայի Գիտությունների ակադեմիայի Օվկիանոսագիտության ինստիտուտ
Ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված զբոսաշրջության տեսլականը և
նպատակաները Բուլղարիայում
Ցվետալինա Գենովա – Վառնայի մենեջմենթի համալսարան
Ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված զբոսաշրջության տեսլականը և
նպատակաները Սևծովյան ավազանի երկրներում
Գոռ Ալեքսանյան, Սեյրան Սուվարյան - ԵՊՀ
Ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված զբոսաշրջության տեսլականը և
նպատակաները ՀՀ-ում
Քննարկում
ՓՄՁ-ների տեսակետներ
Այլ շահառուներ (ՄԱԿ, այլ միջազգային կառույցներ, Երևանի քաղաքապետարան, ՏԻՄ
ներկայացուցիչներ), ՀԿ-ներ կարծիքներ
Ամփոփում
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Ծրագրի նկարագրություն
Ծրագրի հակիրճ նկարագրություն: PRO EXTOUR- ը նախագիծ է, որի նպատակն է
խթանել փորձառական տուրիզմը` որպես կայուն զարգացման ուղի Սևծովյան
ավազանի երկրներում-ում զբոսաշրջության բիզնեսի համար` արժևորելով բնիկ
ժառանգության և մշակույթի ներուժը, նորարարական լուծումներ և միջսահմանային
համագործակցություն:
Ծրագիրը
երեք
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունների համատեղ նախաձեռնությունն է, որոնք ունեն զբոսաշրջության
ոլորտում կիրառական հետազոտական փորձ՝ Վառնայի կառավարման համալսարան
(Բուլղարիա), Երևանի պետական համալսարան (Հայաստան) և Սալոնիկի
համալսարան
(Հունաստան),
ինչպես
նաև
մշակութային
ցանցային
կազմակերպությունը` Վրացական արվեստի և մշակույթի կենտրոնը (Վրաստան) և
հյուրընկալության տարածաշրջանային կլաստերը՝ Խոհարարական արվեստի և
հյուրընկալության ասոցիացիան (Բուլղարիա):
Ծրագրի նպատակներն են.
•

Սևծովյան

տարածշրջանում

փորձառական

տուրիզմի

խթանման

համար

կարիքների գնահատան և գործողությունների պլանի մշակումը
•

ժառանգության և մշակույթային հիմունքներով իրականացվելիք միջոցառումներ.
Բիզնես մոդելների պաշար,

•

Փորձառական տուրիզմի գործիքակազմի և ռեսուրսների առցանց պահոց,

•

Փորձառական տուրիզմի սևծովյան կենտրոնների միջսահմանային ցանց,

•

միջազգային

համաժողովներ

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

(ՏՏ)

տոնավաճառներ:
Անդրազգային համագործակցությունն ունի բարձր արժեք, քանի որ այն մոբիլիզացնում
է

տարածաշրջանային

դերակատարների

կարողությունները

և

հանգեցնում

է

հարմարեցված լուծումների, զբոսաշրջության և հյուրընկալության տնտեսական և
սոցիալական կենսունակությանը:
PRO EXTOUR “Promoting Heritage- and Culture-based Experiential Tourism in the Black Sea
Basin”. PRO EXTOUR «Սևծովյան ավազանում ժառանգության և մշակույթի վրա հիմնված
փորձառական զբոսաշրջության խթանում»
Ծրագրիտևողությունը՝ 1.06.2020 -30.11.2022 (Սևծովյանտարածաշրջան. ENI CBC 20142020 ծրագրիաջակցությամբ):
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