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რევაზ გაჩეჩილაძე

დაბადების თარიღი და ადგილი: 1943 წლის 4 მაისი, ქ. თბილისი
მოქალაქეობა: საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე - მზია მარსაგიშვილი, ორი შვილი
მისამართი:

ბინის: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, მე-5 კვარტალი, კორპუსი 1, ბ. 58 ,
ტელეფონი: 2 31 45 67; ელ-ფოსტა: revazg@gmail.com
სამსახურის : თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1:  ელ-ფოსტა: revazg@gmail.com
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შ. ჩიტაძის ქ. 4,
ტელეფონი: 2 94 50 00; ელ-ფოსტა: rgachechiladze@mfa.gov.ge

განათლება:
უმაღლესი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1960-1965)
სტაჟირება: ლონდონის უნივერსიტეტის კინგს კოლეჯი (1973-1974)

სამეცნიერო ხარისხები და წოდებები:
გეოგრაფიულ მეცნიერებათა კანდიდატი (1969);
გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი (1990);
დოცენტი (1970); პროფესორი (1996).

სხვა წოდებები და რანგი:
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
(2009 წლიდან);
ოქსფორდის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) მიწვეული პროფესორი
(2003-2011);
სამეფო გეოგრაფიული საზოგადოების (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი)
საპატიო უცხოელი წევრი (1999 წლიდან);
რანგი: საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი (1998 წლიდან).

სამუშაო გამოცდილება
ა. სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობა:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
(1968 წლიდან დღემდე: ასისტენტი - 1968-1970, დოცენტი - 1968-1991, პროფე-
სორი - 1991 წლიდან დღემდე; ეკონომიკური გეოგრაფიის კათედრის გამგე -
1978-1981, 1993-1998);

ბ. სამეცნიერო-ორგანიზაციული მოღვაწეობა
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სოციოლოგიური კვლევის ცენტრის
დირექტორი (1987-1990); დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტი-
ტუტის დირექტორის მოადგილე (1990-1998)

გ. პარტიულ-ადმინისტრაციული მუშაობა:
საქართველოს კპ თბილისის კომიტეტის მეცნიერებისა და სასწავლებლების
განყოფილების გამგე (1981-1985), საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის
მეცნიერებისა და სასწავლებლების განყოფილების გამგის მოადგილე (1985-
1987)

დ. დიპლომატიური საქმიანობა:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციების დეპარტამენტის დირექტორი (1997-1998);
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ისრაელის
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სახელმწიფოში (1998-2004);
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სომხეთის
რესპუბლიკაში (2005-2009);
საგანგებო დავალებათა ელჩი (2009-2010);
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დიდი ბრიტანეთისა და
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში (2014-2016);
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სლოვაკეთის

რესპუბლიკაში (2016 წლიდან დღემდე)
სამეცნიერო ინტერესების სფეროები:

ა. სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გეოგრაფია;
ბ. ახლო აღმოსავლეთისა და კავკასიის გეოგრაფია და გეოპოლიტიკა
გ. დიპლომატიის ისტორია

სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
მონაწილეობა (როგორც მომხსენებელი ან მოდერატორი) 50-ზე მეტ საერთა-
შორისო სამეცნიერო კონფერენციაში, სიმპოზიუმსა და სემინარში. მისი ინი-
ციატივითა და ხელმძღვანელობით მოეწყო ქართულ-ბრიტანული (1993,
1995,1997), ქართულ-რუსული (1995), ქართულ-პოლონური (1996, 1999), ქარ-
თულ-ისრაელური (2000, 2002) სამეცნიერო-გეოგრაფიული სემინარები და
დაიბეჭდა მათი მასალები. 2015 წლიდან ყოველწლიურად ხელმძღვანელობს
საერთაშორისო კონფერენციას „ პოლიტიკა კავკასიის გარშემო“ (თსუ).

პედაგოგიური მოღვაწეობა:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
(1968 წლიდან დღემდე);

მაუნთ ჰოლიოკის კოლეჯი (აშშ): მიწვეული პროფესორი (1996)

ოქსფორდის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი): მიწვეული პროფესორი
(1994-2011)

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი: პროფესორი (2009-2010)

სამეცნიერო-საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
NATO-ს მეცნიერ-მკვლევარი (1995-1997)

AAAS-ის (ამერიკის მეცნიერების ხელშემწყობი ასოციაცია) გრანტი (1996)

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი:
„საქართველოს ფარგლებს გარეთ მდებარე ხუროთმოძღვრული ძეგლების
ინტერაქტიური ისტორიულ-გეოგრაფიული რუკისა და საცნობარო-საი-
ლუსტრაციო მონაცემთა ბანკის შექმნა“ (პროექტის ხელმძღვანელი). (საგ-
რანტო ხელშეკრულება # 17/05, 2011 წ. 1 დეკემბერი - 2014 წ. 1 დეკემბერი)

საზღვარგარეთული გრანტი "Coping with marginality and exclusion: can
refugees communities successfully integrate into mainstream urban societies in

Georgia" (უფროსი მკვლევარი). დამფინანსებელი: ASCN. (2011 წ. სექტემბრი-
დან 2013 წ. სექტემბრამდე).
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სამეცნიერო პრემიები:
მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში საქართველოს სახელმწიფო პრემია
(2002) მონოგრაფიისათვის : The New Georgia: Space, Society, Polititics UCL
Press,  London, 1995; Texas A&M University Press, Station Vagon, Texas, 1995
ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის მეცნიერებათა აკადემიის პრემია (2010)
მონოგრაფიისათვის: ახლო აღმოსავლეთი. სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2008

პროფესიული და სამეცნიერო ორგანიზაციებისა და რედკოლეგიების
წევრობა:

ალექსანდრე ჯავახიშვილის საქართველოს სახელობის გეოგრაფიული
საზოგადოების წევრი (1965 წლიდან), პრეზიდენტი (2008-2016 წლებში)

თსუ საქართველოს სამეზობლოს კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი
(2014 წლიდან დღემდე)

სამეცნიერო ჟურნალის „Caucasus Geographical Review” მთავარი რედაქტო-
რი (2015 წლიდან დღემდე)

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური -- თავისუფლად;
ფრანგული, თურქული, პოლონური, სლოვაკური -- საშუალოდ;
ესპანური, გერმანული, სომხური, ებრაული -- ლექსიკონის დახმარებით

პუბლიკაციების რაოდენობა:
160-ზე მეტი, მათ შორის:

The New Georgia: Space, Society, Polititics. UCL Press,  London and Texas A&M
University Press, Station Vagon, Texas, 1995 (226 p.)

Population Migration in Georgia and its Socio-Economic Consequences. UNDP –
Georgia, Tbilisi, 1997 (62 p.)

ახლო აღმოსავლეთი: სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა. თბილისი: „დიოგენე“,
2003 (404 გვ.) მეორე გამოვცემა. თბილისი: „ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა“, 2008 (528 გვ) მესამე გამოცემა. იქვე (451 გვ)

ჩემი მეოცე საუკუნე: წინა საუკუნის საქართველო მსოფლიო ისტორიისა და
გეოპოლიტიკის კონტექსტში. ტომი 1.  თბილისი: „ბაკურ სულაკაურის გა
მომცემლობა“, 2008 (490 გვ.). ტომი 2, 2011 (503 გვ.).

საქართველო მსოფლიო კონტექსტში:  მე-20 და 21-ე  საუკუნეების
პოლიტიკური ცხოვრების ძირითადი მომენტები. თბილისი: „ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა“, 2013. (816 გვ.) მეორე განახლებული
გამოცემა, 2017 (702 გვ.)

გაერთიანებული სამეფო: სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა. თბილისის
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. (480 გვ.)

Georgien im Welpolitisches Kontext. Weiner-Verlag. Klagenfurt (Ősterreich),
2017 (570 p.)

ახლო აღმოსავლეთი (ორ ტომად). ტომი 1. გეოგრაფიული და ისტორიული
ნიშანსვეტები. თბილისი: „ბაკურ სულაკაურის გამომც-ბა“, 2018. (297 გვ.)
(ძირითადი პუბლიკაციების ჩამონათვალი თან ერთვის)
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