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Abstract 

 

The museum is quite an important institution, both independently, in terms of its essence and 

functions, as well as it is an important part in the development of tourism. Therefore, it is 

necessary to properly understand and present its role. The research topic of the master thesis is 

to define the role of museums in the development of tourism and also to present the problems 

that hinder their proper functioning. The research issues of the paper include defining the 

essence of museums, the stages of their development, understanding their role in the field of 

tourism, as well as studying the impact of the pandemic on museums. 

To achieve the purpose of the research topic, a cabinet and qualitative research was conducted 

and based on them, an important role of museums in the development of tourism was identified. 

There were also a number of problems with museum policy in Georgia. Also, find out what 

impact the pandemic had on museums both in the world and in Georgia. 

The research revealed the role of museums in the development of tourism and the problems that 

exist in museums. Based on the results of the research, it is possible to determine the future, 

correct visions and take appropriate measures. 
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