Giriş
Turizmin təşkili işi istirahət və əyləncənin ən fəal formalarından biri olmaqla
yanaşı həm də bir çox sosial- iqtisadi, mədəni-siyasi və kulturoloji funksiyaların
həyata keçirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Turizm müasir dünyanın qlobal
əhəmiyyətə malik olan, sosial və iqtisadi əlaqələrini tənzimləyən, müxtəlif ölkələr
və xalqlar arasında qarşılıqlı münasibətlər yaradan, biznes maraqlarının əhatə
dairəsini genişləndirən sahədir.
Dünyanın hər yerində turizmin
səviyyəsində böyük maraq göstərilir.

inkişafına dövlətlər və sivilizasiyalar
Elə buna görə də, hazırda beynəlxalq

maliyyə qurumları və təşkilatları turizmin inkişafına öz maraq və diqqətlərini
artırırlar. Aparılan sosialоji tədqiqatlardan məlum olmuş- dur ki, hələ keçən
yüzilliyin sonlarında turizm sahəsindən dünyada əldə olunan gəlirin həcmi ABŞ
dolları ilə 450 milyardı ötüb keçmişdir. Onun inkişafının orta illik artım faizi isə
4.3 faizdən çox olmuşdur.
Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan
Respublikasında da turizmin inkişafına maraq artmış və bu sahəyə dövlət
səviyyəsində xüsusi qayğı göstərilir. Hələ 2002-ci ilin avqust ayının 27-də
«Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət
Proqramı» qəbul olunmuşdur. Ölkədə turizmin inkişafını təşkil edə biləcək dövlət
strukturları yaradılmışdır. Respublikamızın bir sıra ali məktəblərində turizmin
təşkili- nin elmi əsaslarının tədris olunması bu sahəyə göstərilən maraqı əks etdirir.
Məhz bu baxımdan «Turizmin əsasları» dərsliyi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetində «Turizmin əsasları» fənninin tədrisində əsas yer tutur.
Turizmə olan bu münasibətin əsasında sözsüz ki, ilk növbədə ölkənin sosialiqtisadi maraqları dayanır. Bu sosial-iqtisadi maraqların təminatı üçün isə,
Azərbaycan Respublikasının kifayət qədər imkanları və təbii-coğrafi potensialı
vardır. Dünyada mövcud olan 11 iqlimin 9-nun Azərbaycanda olması bu ölkənin
turizm üçün əlverişli bir məkan olması haqqında aydın təsəvvür yaradır. Elə bu
faktın özü Azərbaycanın beynəlxalq turizm marşrutuna daxil olması üçün kifayət
edir. Ölkəmizin dənizi, aranı, dağı, meşələri, çayları, bulaqları, gölləri, yaylaqları

turistlərin buraya cəlb olunması üçün diqqəti çəkən obyektlərdir. Ölkəmizdə
sahibkarlıq inkişaf etdikcə bu obyektlərin hər birində turizm mərkəzlərinin
yaradılması imkanları artır.
Digər tərəfdən Azərbaycan xalqının maddi rifahı yaxşılaşdıqca turizm
səfərlərinə çıxmaq meylləri də çoxalır. Artıq imkanlı azərbaycanlıların xarici
turizm səfərlərinə çıxanlarının da sayı gündən-günə artır. Bu gün insanların hər
birinin maraqlarının tam şəkildə təminatı üçün turiz- min təşkili ilə məşğul olan
peşəkar kadrlara çox böyük ehtiyac vardır. Peşəkar turizm mütəxəssisləri ayrı-ayrı
böl- gələrin fiziki və iqtisadi coğrafiyasını dərindən öyrənməli, həmin bölgələrdə
turizmin təşkilinin təcrübi və elmi əsaslarını işləyib hazırlamağı bacarmalıdırlar.

Norveçdə turizm işinin təşkilinin təhlili və qiymətləndirilməsi
I FƏSİL. Norveç haqqında ümumi məlumat
Norveç

Krallığı, Norveç (Norveç

Norge (bokmål); Kongeriket

Noreg (nynorsk))

dilində Kongeriket
– Şimalı

Avropada,Skandinaviya yarımadasının qərb hissəsində və ona yaxın adalarda
yerləşən dövlət. Ölkənin adı qədim skandinav dillərində Norðrvegr — "şimala yol"
deməkdir .

Gerbi

Bayrağı

Konstitusiyalı monarxiyadır. Paytaxtı Oslo şəhəridir. Norveç Skandinaviya
yarımadasının qərbində yerləşib İsveç, Finlandiya və Rusiya ilə həmsərhəddir.
Şimal ərazi boyu uzanan fyordlar Norveç təbiətinin ən ecazkar fenomenlərindən
sayılır.
Norveç Krallığına Arktikada yerləşən bir neçə ada, Svalbard (Şpitsbergen adası
və qonşu adalar daxildir) və Yan Mayen adaları da daxildir. Norveç Krallığının
Svalbard üzərindəki mülkiyyət hüququ Svalbard Sazişi əsasında razılaşdırılmışdır.
Bu saziş Yan Mayen adasına şamil edilmir. Cənubi Atlantik Okeanında yerləşən

