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ლევან ბერძენიშვილი 
 

 
დაბადების თარიღი: 

 
1953 წლის 23 ოქტომბერი 

 

 
დაბადების ადგილი: 

 
ქ. ბათუმი 

 

 
განათლება: 
 

  

1990 საკანდიდატო დისერტაცია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 
 
1972-1977 

 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის 
განყოფილება, დიპლომი 

 
1970-1972 

 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატიკისა და 
გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, 2 კურსი 

  
შრომითი საქმიანობა:  
 
2015 მაისიდან 
დღემდე 
 
2015 სექტემბრიდან 
დღემდე 
 
2012-დღემდე 
 
2008-2012 

 
საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის 
თავმჯდომარე 
 
ილიას სახელობის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის 
პროფესორი 
 
საქართველოს პარლამენტის წევრი 
 
რესპუბლიკური ინსტიტუტი, თავმჯდომარე 
 

2011-დღემდე 
 
 
2011-დღემდე 
 
2010-2011 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, მოწვეული სრული 
პროფესორი 
 
კავკასიის უნივერსიტეტი, მოწვეული ასოცირებული პროფესორი 
 
აშშ დემოკრატიის ეროვნული ფონდი, რეიგან-ფასელის დემოკრატიის 
პროგრამა, უფროსი თანამშრომელი (მკვლევარი-სტიპენდიანტი) 

 
2004-2008 

 
საქართველოს პარლამენტი, პარლამენტის წევრი, განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტის წევრი 

 
2004, IV-VII 

 
საქართველოს პარლამენტი, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე  

 
1998-2004 

 
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 
ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი 

 
1997-1998 

 
საქველმოქმედო ფონდ „ქართუს“ დირექტორი 

  



1994-1997 გაეროს განვითარების პროგრამა: სახელმწიფო მართვის რეფორმის 
ხელშემწყობი ჯგუფი (CMSU, Change Management Support Group), 
უფროსი კონსულტანტი 

 
1987-1994 

 
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის „ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის 
ლაბორატორია“, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, გამგის 
მოადგილე, გამგე 

 
1984-1987 

 
პოლიტიკური პატიმარი მორდოვეთის ასსრ ტენგუშევოს რაიონის 
დასახლება ბარაშევოში, მკერავი-მემანქანე 

 
1980-1984 

 
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის „ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის 
ლაბორატორია“, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

 
1979-1980 

 
სოხუმის მაქსიმ გორკის სახელობის უნივერსიტეტის უცხო ენათა 
კათედრა, გამგის მოადგილე 

 
1977-1979 

 
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის „ბერძნულ-ლათინური ბიბლიოთეკა“, უფროსი 
რედაქტორი 

   
უცხო ენები: ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად), ფრანგული (საშუალოდ), 

ძველი ბერძნული და ლათინური (სპეციალისტის დონეზე) 
  
წიგნები: ჰომეროსი, ილიადა, ძველი ბერძნული ენიდან თარგმნა, 

წინასიტყვაობა, კომენტარები და სახელთა ლექსიკონი დაურთო 
ლევან ბერძენიშვილმა, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი 
2015. 
 
დემოკრატია და ქართული კულტურა, მთ. რედაქტორი ლ. 
ბერძენიშვილი, თბილისი 2011. 
წმინდა წყვდიადი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი 
2010. 

  
ლათინური ენა ორ ტომად (I ტომი მანანა ფხაკაძესთან ერთად), 
პროგრამა „ლოგოსი“, თბილისი 2008. 

  
ადამიანის უფლებები და ქართული კულტურა, რედ. ლ. 
ბერძენიშვილი, თბილისი 2004. 

  
არისტოფანე, კომედიები ხუთ ტომად, ძვ. ბერძნული ენიდან თარგმნა 
ლევან ბერძენიშვილმა, თბილისი, ლოგოსი 2003- (გამოცემულია 
ოთხი ტომი) 

  
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო 
სამართლებრივი აქტების კრებული, რედ. ლ. ბერძენიშვილი, 
თბილისი 2001. 

  
ბაყაყების და თაგვების ომი, ძვ. ბერძნული ენიდან თანგმნა ლ. 
ბერძენიშვილმა, თბილისი, ლოგოს პრესი, 2001. 



  
სამოქალაქო საზოგადოება, რედ. ლ. ბერძენიშვილი და გ. ბოკერია, 
თბილისი, 1998 

  
ინტერნეტი ჟურნალისტებისთვის, თბილისი 1996. 

  
ოჯახური 
მდგომარეობა: 

ჰყავს მეუღლე და ერთი ქალიშვილი 

  
ჰობი: კითხვა, მოგზაურობა, კომპიუტერი 
 


