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Abstract 

The study is about Georgian hospitality on the example of Peace Corps volunteers residing in 

Georgia. Hospitality is a crucial part of Georgian society and it has a great impact on everyday 

life of volunteers. The Study analyzes importance of the guest in Georgian society, their role 

and the expectations that the host society is setting for them. The study also covers the 

volunteers’ social interactions with host society and difficulties of being a guest while living 

in Georgia. The study analyzes the training that Peace Corps volunteers had. What sort of 

strategies did the guests use to become a part of society. Paper summarizes the roles of the 

Volunteers as guests and Georgian society as a host.  

For discussion of above mentioned topics was used qualitative research methods, such as 

participant observation, in-depth interviews and content analysis. 

Key words: Hospitality, tradition, Peace Corps, volunteer, guest, host, culture norms, roles, 

self-presentation. 
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