
თოჯინების თეატრი 

15150 53 თჯ.თ 1 გ. როსებას  პიესა - ''ცაცო''. 1934 წ.  
სკოლის ასაკამდე აღზრდის 
კოოპერაციასთან  არსებული - 
თოჯინების თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - კ. 
ჭანკვეტაძე. 

ქაღალდი მძიმე 

15151 53 თჯ.თ 2 აკ. ბელიაშვილის მიერ რუსულიდან 
ნათარგმნი პიესა -''თეთრი ფინია''. 
1935 - 36 წ. თოჯინების თეატრი 
(განათლების სახალხო 
კომისარიატი). რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - მ. აბჟანდაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

15152 53 თჯ.თ 3 აკ. ბელიაშვილის მიერ რუსულიდან 
ნათარგმნი პიესა -''თეთრი ფინია''. 
1935 - 36 წ. თოჯინების თეატრი 
(განათლების სახალხო 
კომისარიატი). რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - მ. აბჟანდაძე. 

ქაღალდი მძიმე 

15153 53 თჯ.თ 4 აკ. ბელიაშვილის მიერ რუსულიდან 
ნათარგმნი პიესა -''თეთრი ფინია''. 
1936 - 37 წ. თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- მ. აბჟანდაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

15154 53 თჯ.თ 5 გ. როსებას  პიესა - ''ცაცო''. 1937 - 38 
წწ.   თოჯინების და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - 
ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15155 53 თჯ.თ 6 გ. როსებას - ''ცაცო''. 1937 - 38 წწ. 
სეზონი. თოჯინების და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - 
ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15156 53 თჯ.თ 7 გ. როსებას  - ''ცაცო''. 1937 - 38 წწ. 
სეზონი. თოჯინებისა და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - 
ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15157 53 თჯ.თ 8 გაუფის ზღაპრის მიხედვით ვ. 
კობელის მიერ ნათარგმნი - პიესა - 
''წკიპა''. 1938 - 39 წწ. თოჯინებისა და 
ლანდების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 



15158 53 თჯ.თ 9 გაუფის ზღაპრის მიხედვით ვ. 
კობელის მიერ  ნათარგმნი პიესა - 
''წკიპა''. 1938 - 39 წწ. თოჯინებისა და 
ლანდების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15159 53 თჯ.თ 10 ქართული ხალხური ზღაპრის 
მიხედვით შექმნილი პიესა - 
''მებადური''. 1938 - 39 წწ. 
თოჯინებისა და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - 
ს. ცაგარეიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

15160 53 თჯ.თ 11 ქართული ხალხური ზღაპრის 
მიხედვით შექმნილი პიესა - 
''მებადური''. 1938 - 39 წწ. 
თოჯინებისა და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - 
ს. ცაგარეიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

15161 53 თჯ.თ 12 ქართული ხალხური ზღაპრის 
მიხედვით შექმნილი პიესა - 
''მებადური''. 1938 - 39 წწ. 
თოჯინებისა და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. კოსტავა. მხატვარი   - 
ს. ცაგარეიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

15162 53 თჯ.თ 13 გ. ჯუღელის მიერ ნათარგმნი პიესა - 
''თედო ქალაქში''. 1938 - 39 წწ. 
თოჯინებისა და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- თ. სილაევი. 

ქაღალდი საშუალო 

15163 53 თჯ.თ 14 კ. გოგიაშვილის პიესა - ''ბეკეკა''. 
1939 - 40 წწ. თოჯინებისა და 
ლანდების სახელმიწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - კ. 
გოგიაშვილი. მხატვარი   - ს. 
ცაგარეიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

15164 53 თჯ.თ 15 კ. გოგიაშვილის პიესა - ''ბეკეკა''. 
1939 - 40 წწ. თოჯინებისა და 
ლანდების სახელმიწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - კ. 
გოგიაშვილი. მხატვარი   - ს. 
ცაგრეიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 



15165 53 თჯ.თ 16 კ. გოგიაშვილის პიესა -''ბეკეკა''. 1939 
- 40 წწ. თოჯინებისა და ლანდების 
სახელმიწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - კ. გოგიაშვილი. 
მხატვარი   - ს.ცაგარეიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

15166 53 თჯ.თ 17 კ. ჩუკოვსკის პიესა - ''ექიმი 
აიბოლიტი''. 1939 - 40 წწ. 
თოჯინებისა და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი - კ. გოგიაშვილი. 
მხატვარი   - ი. ვოიცკულიანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15167 53 თჯ.თ 18 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის საგასტროლო 
რეპერტუარი. 1941 - 42 წწ. 

ქაღალდი საშუალო 

15168 53 თჯ.თ 19 გ. მიქელაძის მიერ ნათარგმნი პიესა 
- ''მოგზაურობა უცხოურ ქვეყნებში''. 
1942  -43 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
გასტროლი   კულტურის სახლში. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ე. ლალაევა. 

ქაღალდი საშუალო 

15169 53 თჯ.თ 20 ვ. სუხოდოლსკის  პიესა 
''ქარიშხალში'' და ს. სერპინკის პიესა 
- ''როგორ მიჰყიდა ჰიტლერმა სული 
ეშმაკს''.  1942 - 43 წწ. თბილისსი 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლი კულტურის 
სახლში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15170 53 თჯ.თ 21 ს. პრეობრაჟენსკის და ს. 
ობრაზცოვის პიესა - ''დიდი ივანე''. 
1942 - 43 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
გასტროლი კულტურის სახლში. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ა. მოვშოვიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

15171 53 თჯ.თ 22 ვ. პოლიაკოვის პიესა - ''მოგზაურობა 
უცნაურ ქვეყნებში''. 1942 - 43 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ე. - ლალაევა. 

ქაღალდი საშუალო 

15172 53 თჯ.თ 23 ს. პრეობრაჟენსკის და ს. 
ობრაზცოვის პიესა - ''დიდი ივანე''. 
1943 - 44 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
გასტროლი. რეჟისორი  - გ. 

ქაღალდი კარგი 



მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 
მოვშოვიჩი. 

15173 53 თჯ.თ 24 ვ.სუხოდოლსკის პიესა - 
''ქარიშხალში'' და ს. სერპინსკის 
პიესა - ''როგორ მიჰყიდა ჰიტლერმა 
სული ეშმაკს''. 1943 - 44 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15174 53 თჯ.თ 25 ბალაბანის პიესა - ''წკიპა''. 1943 - 44 
წწ. თოჯინების და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15175 53 თჯ.თ 26 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1945 - 46 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15176 53 თჯ.თ 27 ვ. პოლიაკოვის პიესა - ''მოგზაურობა 
უცნაურ ქვეყნებში''. 1945- 46 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ე. ლალაევა. 

ქაღალდი კარგი 

15177 53 თჯ.თ 28 ს. ცაგარეიშვილის პიესა - ''წიქარა''. 
1945 - 46 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15178 53 თჯ.თ 29 ვ. შვერმბერგერის პიესა ''ნანა 
ტყეში''. 1945 - 46 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი 

ქაღალდი კარგი 

15179 53 თჯ.თ 30 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 
გადმოკეთებული აკ. ბელიაშვილის 
მიერ. 1945 - 46 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლი მოსწავლეთა სახლში. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 



15180 53 თჯ.თ 31 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 
გადმოკეთებული აკ. ბელიაშვილის 
მიერ. 1945 - 46 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრის გასტროლი 
მოსწავლეთა სახლში. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15181 53 თჯ.თ 32 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთაში'' და ნ. გერნეტის პიესა - 
''ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 
1945 - 46 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
გასტროლები მოსწავლის სახლში.  

ქაღალდი   

15182 53 თჯ.თ 33 აკ. ბელიაშვილის პიესა ''სვანეთის 
მთებში''. 1945 - 46 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები.  რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვ. - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15183 53 თჯ.თ 34 'ბებია დარეჯანის ზღაპრები'', ''ნანა 
ტყეში''.  1945 - 46 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლი მოსწავლის 
სახლში.  

ქაღალდი კარგი 

15184 53 თჯ.თ 35 'ბებია დარეჯანის ზღაპრები'',  ''ნანა 
ტყეში''. 1945 - 46 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლები მოსწავლის 
სახლში. 

ქაღალდი საშუალო 

15185 53 თჯ.თ 36 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 
გადმოკეთებული აკ. ბელიაშვილის 
მიერ. 1945 - 46 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

    

15186 53 თჯ.თ 37 ვ. შვერმბერგერის პიესა - ''ნანა 
ტყეში''. 1945 - 46 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15187 53 თჯ.თ 38 ვ. პოლიაკოვის პიესა - ''მოგზაურობა 
უცნაურ ქვეყნებში''. 1945 - 46 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ე. ლალაევა. 

ქაღალდი კარგი 



15188 53 თჯ.თ 39 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთებში''. 1945 - 46 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15189 53 თჯ.თ 40 ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''ბებია 
დარეჯანის ზღაპარი''. 1945 - 46 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15190 53 თჯ.თ 41 ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''ბებია 
დარეჯანის ზღაპარი''. 1945 - 46 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   -ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15191 53 თჯ.თ 42 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1945 - 46 წწ. 
თოჯინეის სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - . მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15192 53 თჯ.თ 43 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1945 - 46 წწ. 
თოჯინეის სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - . მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი,  ნ. ყაზბეგი. 

ქაღალდი კარგი 

15193 53 თჯ.თ 44 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთებში''. 1945 - 46 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15194 53 თჯ.თ 45 ვ. პოლიაკოვის პიესა - ''მოგზაურობა 
უცნაურ ქვეყნებში''. 1945 - 46 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ე. ლალაევა. 

ქაღალდი კარგი 

15195 53 თჯ.თ 46 ს. ცაგარეიშვილის პიესა - ''წიქარა''. 
1945 - 46 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე.  მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15196 53 თჯ.თ 47 ს. ცაგარეიშვილის პიესა - ''წიქარა''. 
1945 - 46 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 



15197 53 თჯ.თ 48 ს. ცაგარეიშვილის პიესა - ''წიქარა''. 
1945 - 46 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15198 53 თჯ.თ 49 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთებში. 1945 - 46 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლი ბათუმის მოსწავლის 
სახლში. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15199 53 თჯ.თ 50 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''.  1945 - 46 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლი ბათუმის 
მოსწავლეთა სახლში. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15200 53 თჯ.თ 51 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის საგასტროლო 
რეპერტუარი. 1945 - 46 წწ. რეჟისორი  
- გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15201 53 თჯ.თ 52 ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''ბებია 
დარეჯანის ზღაპარი''. 
გადმოკეთებული ჯუღელის მიერ. 
1945 - 46 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
გასტროლი. რეჟისორი - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15202 53 თჯ.თ 53 თბილისის თოჯინების საელმწიფო 
თეატრის საგასტროლო 
რეპერტუარი. 1945 - 46 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15203 53 თჯ.თ 54 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1945 - 46 წწ. 
გადმოკეთებული აკ. ბელიაშვილის 
მიერ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15204 53 თჯ.თ 55 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეარის გასტროლები. 
დასის შემადგენლობა. 1946 - 47 წწ.   

ქაღალდი საშუალო 



15205 53 თჯ.თ 56 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლები. 
დასის შემადგენლობა. 1946 - 47 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15206 53 თჯ.თ 57 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 
გადმოკეთებული აკ. ბელიაშვილის 
მიერ. 1946 - 47 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლბი საზაფხულო თეატრში. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი 

ქაღალდი კარგი 

15207 53 თჯ.თ 58 ს. პრეობრაჟენსკის პიესა -''ბებია 
დარეჯანის ზღაპრები'' , და ვ. 
შვემბერგერის პიესა - ''ნანა ტყეში''. 
(გადმოკეთებული ქ. ჯუღელის მიერ). 
1946 - 47 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15208 53 თჯ.თ 59 თოჯინების სხელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლის რეპერტუარი 
ქუთაისის კულტურის სახლში. 1946 - 
47 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15209 53 თჯ.თ 60 თოჯინების სხელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლის რეპერტუარი 
ქუთაისის კულტურის სახლში. 1946 - 
47 წწ. 

ქაღალდი საშუალო 

15210 53 თჯ.თ 61 ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - ''ბებია 
დარეჯანის ზღაპრები'' და ვ. 
შვემბერგერის პიესა - ''ნანა ტყეში''.  
გადმოკეთებული ქ. ჯუღელის მიერ. 
1946 - 47 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები ზუგდიდის 
სახელმწიფო თეატრში. რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

15211 53 თჯ.თ 62 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1947 - 48 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი 

ქაღალდი კარგი 

15212 53 თჯ.თ 63 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1947 - 48 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

ქაღალდი კარგი 



თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

15213 53 თჯ.თ 64 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთებში''. 1947 - 48 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15214 53 თჯ.თ 65 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთებში''. 1947 - 48 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
წარმოდგენა. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15215 53 თჯ.თ 66 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთებში''. 1947 - 48 წწ. თბილისის 
თოჯინების თეატრის გასტროლები. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვ. ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15216 53 თჯ.თ 67 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლები. 
დასის შემადგენლობა. 1947 - 48 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15217 53 თჯ.თ 68 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლები. 
დასის შემადგენლობა. 1947  - 48 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15218 53 თჯ.თ 69 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლები. 
დასის შემადგენლობა. 1947  - 48 წწ. 
დასისი შემადგენლობა.  

ქაღალდი კარგი 

15219 53 თჯ.თ 70 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის საგასტროლო  
რეპერტუარი. რუსულ ენაზე.  1948 - 
49 წწ. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 

ქაღალდი კარგი 

15220 53 თჯ.თ 71 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის საგასტროლო 
რეპერტუარი. 1948 - 49 წ. რეჟისორი  
- გ. მიქელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15221 53 თჯ.თ 72 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის საგასტროლო 
რეპერტუარი. 1948 - 49 წ. რეჟისორი  
- გ. მიქელაძე.  

ქაღალდი კარგი 



15222 53 თჯ.თ 73 თბილისის სახელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლები. დასის 
შემადგენლობა. 1948 - 49 წწ.  

ქაღალდი საშუალო 

15223 53 თჯ.თ 74 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლები. 
დასის შემადგენლობა. 1948 - 49 წწ.  

ქაღალდი საშუალო 

15224 53 თჯ.თ 75 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლი.  
დასის შემადგენლობა. 1948 - 49 წწ.  

ქაღალდი საშუალო 

15225 53 თჯ.თ 76 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1949 - 50 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15226 53 თჯ.თ 77 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1949 - 50 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15227 53 თჯ.თ 78 თბილისის სახელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლები აფხაზეთის 
სახელმწიფო ფილარმონიის 
საზაფხულო თეატრში. 1949 - 50 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15228 53 თჯ.თ 79 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1949 - 50 წწ. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15229 53 თჯ.თ 80 გ. გორდაძის პიესა - ''ლომწა 
დარუბანი''. 1949 - 50 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვ. - ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15230 53 თჯ.თ 81 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლების 
რეპერტუარი. 1949 - 50 წწ. 

ქაღალდი საშუალო 

15231 53 თჯ.თ 82 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლები 
აფხაზეთის სახელმწიფო 
ფილარმონიის საზაფხულო 
თეატრში. 1949 - 50 წწ. 

ქაღალდი კარგი 



15232 53 თჯ.თ 83 მ. შურინობას პიესა - ''თოვლის 
პაპა''. პრემიერა. 1949 - 50 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15233 53 თჯ.თ 84 მ. შურინობას პიესა - ''თოვლის 
პაპა''. პრემიერა. 1949 - 50 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15234 53 თჯ.თ 85 მ. შურინობას პიესა ''თოვლის პაპა''. 
პრემიერა 1949 - 50 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15235 53 თჯ.თ 86 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლები. 
1949 - 50 წწ. დასისი შემადგენლობა. 

ქაღალდი კარგი 

15236 53 თჯ.თ 87 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთებში''. 1949 - 50 წწ. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვ. - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15237 53 თჯ.თ 88 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლი 
აფხაზეთის სახელმწიფო 
ფილარმონიის საზაფხულო 
თეატრში. 1949 - 50 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15238 53 თჯ.თ 89 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის საგასტროლო 
რეპერტუარი. 1949 - 50 წწ. 

ქაღალდი საშუალო 

15239 53 თჯ.თ 90 გ. გორდაძის პიესა - ''ლომწა 
დარუბანი''. 1949 - 50 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15240 53 თჯ.თ 91 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის საგასტროლო 
რეპერტუარი. 1949 - 50წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15241 53 თჯ.თ 92 გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი 
ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 



15242 53 თჯ.თ 93 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთებში''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15243 53 თჯ.თ 94 გ. მატვეევის პიესა - ''ბალტი''. 950 - 
51 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - მ. გოცირიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15244 53 თჯ.თ 95 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1950 = 51 წწ. 
თოჯინების სახელმიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. 

ქაღალდი კარგი 

15245 53 თჯ.თ 96 გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას 
პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სხელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   -ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15246 53 თჯ.თ 97 გ. მატვეევის პიესა - ''ბალტი''. 1950 - 
51 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - მ. გოცირიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15247 53 თჯ.თ 98 გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი 
ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.რეჟისორი  - მ. 
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15248 53 თჯ.თ 99 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  -გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. 

ქაღალდი კარგი 

15249 53 თჯ.თ 100 აკ. ბელიაშვილის პიესა - ''სვანეთის 
მთებში''. 1950 - 51 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15250 53 თჯ.თ 101 გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას 
პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სხელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   -ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 



15251 53 თჯ.თ 102 გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი 
ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.რეჟისორი  - მ. 
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15252 53 თჯ.თ 103 გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი 
ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.რეჟისორი  - მ. 
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15253 53 თჯ.თ 104 გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას 
პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სხელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15254 53 თჯ.თ 105 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის  გასტროლები. რეჟისორი  
-გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ნ. 
ყაზბეგი. 

ქაღალდი კარგი 

15255 53 თჯ.თ 106 გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი 
ქოსატყუილა''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - 
მ. დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15256 53 თჯ.თ 107 გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას 
პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1950 - 51 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლები. რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15257 53 თჯ.თ 108 ნ. ნაკაშიძისა და კ. მაჭარაძის პიესა - 
''ბაკი - ბუკი''. 1951 - 52 წწ.  
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15258 53 თჯ.თ 109 კ. მაჭარაძის მიერ ინსცენირებული 
პიესა - ''დათუნიას ქოხი''. 1951 - 52 
წწ.  თოჯინების სახელმწიფო 
ქართლი თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 



15259 53 თჯ.თ 110 გ. მატვეევის პიესა  ''პოტაპიჩი''. 1951 
52 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15260 53 თჯ.თ 111 ს. მიხალკოვის პიესა ''ამპარტავანი 
კურდღელი''. 1951 - 52 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი - თედო წეროძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15261 53 თჯ.თ 112 ქს. ხაფავას პიესა ''ურჩი გია''. 1951 - 
52 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული  თეატრი.  რეჟისორი  - თ. 
წეროძე. მხატვარი   - შ. ჟორჯოლაძე. 

ქაღალდი კარგი 

15262 53 თჯ.თ 113 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1951 - 52 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15263 53 თჯ.თ 114 ს. პრეობრაჟენსკის პიესა  - 
''გაზაფხულის ყვავილი''.  პრემიერა. 
1951 - 52 წწ.  სეზონის გახსნა. 
რეჟისორი  გ. მიქელაძე. მხატვარი   - 
ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15264 53 თჯ.თ 115 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. ახალი და 
განახლებული დადგმები. 1952 - 53 
წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15265 53 თჯ.თ 116 მ. კორიუნის პიესა - ''ორი ძმა''. 
პრემიერა. 1952 - 53 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - სერგო ცაგარეიშვილი. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15266 53 თჯ.თ 117 თოჯინეის სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1952 - 53 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15267 53 თჯ.თ 118 მ. კორიუნის პიესა - ''ორი ძმა''.  1952 
- 53 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
გასტროლები. რეჟისორი  - ს. 
ცაგარეიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15268 53 თჯ.თ 119 მ. კორიუნის პიესა - ''ორი ძმა''. 
პრემიერა. 1952 - 53 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 



რეჟისორი  - ს. ცაგარეიშვილი. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

15269 53 თჯ.თ 120 მ. კორიუნის პიესა - ''ორი ძმა''. 
პრემიერა. 1952 - 53 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - ს. ცაგარეიშვილი. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15270 53 თჯ.თ 121 გ. მატვეევის პიესა ''პოტაპიჩი და ს. 
მიხალკოვის პიესა ''ამპარტავანი 
კურდღელი''. 1952 - 53 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის წარმოდგენები ლ. ბერიას 
სახელობის კულტურის სახლში.  
რეჟისორი  -  გ. მიქელაძე, თ. 
წეროძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15271 53 თჯ.თ 122 გ. მატვეევის პიესა - ''პოტაპიჩი''. 
1952 - 53 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
წარმოდგენები.  რეჟისორი  გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15272 53 თჯ.თ 123 ს. მიხალკოვის პიესა - ''ამპარტავანი 
კურდღელი''. 1952 - 53 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი - თ. წეროძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15273 53 თჯ.თ 124 მ. გოგიაშვილის და დ. ჯალაღანიას 
პიესა - ''მზეჭაბუკი''. 1952-  53 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეარი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15274 53 თჯ.თ 125 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1952- 53 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15275 53 თჯ.თ 126 ს. პრეობრაჟენსკის პიესა - 
''გაზაფხულის ყვავილი''. 1952 - 53 
წწ.  თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15276 53 თჯ.თ 127 კ. მაჭარაძის პიესა - ''ხაფანგი''. 1952 
- 53 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 



15277 53 თჯ.თ 128 ა. მაჭარაძის პიესა - ''ხაფანგში''. 
პრემიერა. 1952 - 53 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15278 53 თჯ.თ 129 მ. გოგიაშვილისა და დ. ჯალაღანიას 
პიესა -  ''მზეჭაბუკი''.  სეზონის 
გახსნა. 1953-  54 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეარი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15279 53 თჯ.თ 130 მ. გოგიაშვილისა და დ. ჯალაღანიას 
პიესა - ''მზეჭაბუკი''. სეზონის გახსნა. 
1953 - 54 წწ.  რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15280 53 თჯ.თ 131 ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმოსანი 
კატა''. (''ჩექმებიანი კატა'').  და ნ. 
გერნეტი და გურევიჩის პიესა ''ბატის 
ჭუკი''. 1953 - 54 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი 
რეპერტუარი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15281 53 თჯ.თ 132 ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმოსანი 
კატა''.  ( ჩექმებიანი კატა). 1953 - 54 
წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის რეპერტუარი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი 

ქაღალდი კარგი 

15282 53 თჯ.თ 133 ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმოსანი 
კატა''.  ('' ჩექმებიანი კატა''). 
პრემიერა.  1953 - 54 წწ.  თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  გ. მიქელაძე. მხატვარი   - 
ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15283 53 თჯ.თ 134 ნ. ოქროპირიძის პიესა - ''ზარმაცის 
სიზმარი''. 1953 - 54 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
რეპერტუარი. რეჟისორი  - მ. 
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
გაბაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15284 53 თჯ.თ 135 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1953 - 54 წწ. 
პლეხანოვის სახელობის კლუბში.  

ქაღალდი კარგი 



15285 53 თჯ.თ 136 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1953  -54 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15286 53 თჯ.თ 137 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1953  - 54 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15287 53 თჯ.თ 138 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1953 - 54 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15288 53 თჯ.თ 139 მ. გოგიაშვილის და დ. ჯალაღონიას 
პიესა - ''  მზეჭაბუკი''. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15289 53 თჯ.თ 140 ვ. შვენბერგერის პიესა - ''ნანა 
ტყეში''. 1954 - 55 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15290 53 თჯ.თ 141 პ. მალიარევსკის პიესა - ''ბაირი''. 
1954 - 55 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15291 53 თჯ.თ 142 მ. კახიძის და ო. რაზმაძის პიესა - 
''ქაჯანა''. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რაჟ. - მ. 
დანიელაშვილი.  მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15292 53 თჯ.თ 143 კ. მალიაევსკის პიესა - ''ბაირი''. 
მორიგი პრემიერა. 1954 - 55 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15293 53 თჯ.თ 144 ვ. შვერმბერგერის პიესა - ''ნანა 
ტყეში''. 1954 - 55 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 



15294 53 თჯ.თ 145 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15295 53 თჯ.თ 146 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15296 53 თჯ.თ 147 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15297 53 თჯ.თ 148 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15298 53 თჯ.თ 149 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15299 53 თჯ.თ 150 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15300 53 თჯ.თ 151 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15301 53 თჯ.თ 152 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15302 53 თჯ.თ 153 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი . 1955 - 56 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15303 53 თჯ.თ 154 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 



15304 53 თჯ.თ 155 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15305 53 თჯ.თ 156 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წწ. 
სეზონი. 

ქაღალდი კარგი 

15306 53 თჯ.თ 157 გ. ივანიშვილის პიესა - '' ნატვრის 
თვალი''. 1955 - 56 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  გ. მიქელაძე. მხატვარი   - 
ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15307 53 თჯ.თ 158 გ. ჩიქოვანის პიესა - ''ორი 
ქოსატყუილა''. 1955 - 56 წწ.  სეზონის 
გახსნა. განხლებული რეჟისორი . 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15308 53 თჯ.თ 159 ა. ტოლსტოის მოთხრობის 
მიხედვით დადგმული პიესა - 
''ბურატინოს თავგადასავალი''. 1955 
- 56 წწ.  თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15309 53 თჯ.თ 160 კ. მაჭარაძის პიესა - ''დათუნიას 
სამართალი''. პრემიერა. 1955- 56 წწ. 
რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. 
მხატვარი   - ვ. პოტირალოვსკაია. 

ქაღალდი კარგი 

15310 53 თჯ.თ 161 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1955 - 56 წ. 

ქაღალდი კარგი 

15311 53 თჯ.თ 162 გ. ივანიშვილის პიესა - '' ნატვრის 
თვალი''. პრემიერა.  1955 - 56 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15312 53 თჯ.თ 163 ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმებიანი 
კატა''. 1955 - 56 წწ.  თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 



15313 53 თჯ.თ 164 ლ. ბრაუსევიჩის პიესა - ''ჩექმებიანი 
კატა''. 1955 - 56 წწ.  თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15314 53 თჯ.თ 165 გ. მატვეევის პიესა - ''ბალტი''. 1955 - 
56 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - გ. გოცირიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15315 53 თჯ.თ 166 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1956 - 57 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15316 53 თჯ.თ 167 მ. შურინოვას პიესა - ''თოვლის პაპა''. 
1956 - 57 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. 
მხატვ. - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15317 53 თჯ.თ 168 ვ. ფშაველას მოთხრობის მიხედვით 
დადგმული პიესა - ''შვლის ნუკრის 
ნაამბობი''. პრემიერა. 1956 - 57 წწ.  
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი''. რეჟისორი  - მ.  
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15318 53 თჯ.თ 169 მ. გაჩეჩილაძის პიესა ''ჩკუა და 
გონება''. 1956 - 57 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვ. - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15319 53 თჯ.თ 170 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. სეზონის 
გახსნა. 1957 - 58 წწ.  

ქაღალდი საშუალო 

15320 53 თჯ.თ 171 თოჯინების სახელმწიფოქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1957 - 58 წწ. 

ქაღალდი საშუალო 

15321 53 თჯ.თ 172 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. ახალი 
დადგმები. 1957 - 58 წწ.  

ქაღალდი საშუალო 



15322 53 თჯ.თ 173 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი პლეხანოვის 
სახელობის კლუბის შენობაში. 1957 - 
58 წწ.  

ქაღალდი საშუალო 

15323 53 თჯ.თ 174 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. ახალი 
დადგმები. 1957 - 58 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15324 53 თჯ.თ 175 თოჯინების სახელმწოფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1957 - 58 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15325 53 თჯ.თ 176 მ. შურინოვას პიესა - ''თოვლის პაპა''. 
1957 - 58 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - მ. დანიელიშვილი. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15326 53 თჯ.თ 177 კ. გოგიაშვილისა და  ჭილაშვილის 
პიესა - ''კონკია''. 1957 - 58 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15327 53 თჯ.თ 178 კ. მაჭარაძის პიესა - ''ბრაზიანი 
მეზობლები''. ახალი წარმოდგენა. 
1957 - 58 წწ. თოჯინების სახლმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15328 53 თჯ.თ 179 კ. გოგიაშვილის და . ჭილაშვილის 
პიესა - ''კონკია''. ახალი რეჟისორი . 
1957 - 58 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15329 53 თჯ.თ 180 ს. პრეობრაჟენსკისა და ს. 
ობრაზცოვის პიესა - ''დიდი ივანე''. 
პრემიერა. (დიდი ოქტომბრის 
სოციალისტური რევოლუციის 40 
წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სპექტაკლი.) 1957 - 58 წწ.  
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. 

ქაღალდი საშუალო 

15330 53 თჯ.თ 181 კ. მაჭარაძის პიესა - ''ბრაზიანი 
მეზობლები''. ახალი წარმოდგენა. 
1957 - 58 წწ. თოჯინების სახლმწიფო 

ქაღალდი საშუალო 



ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი- ი. მდივანი. 

15331 53 თჯ.თ 182 ს. ობრასცოვისა და ს. 
პრეობრაჟენსკის პიესა - ''დიდი 
ივანე''. 1958 წ. საქართველოს 
სახელმწიფო თოჯინების თეატრის 
გასტროლი პ. მაიაკოვსკის 
სახელობის თოჯინების 
სახელმწიფო ცენტრალურ თეატრში. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ნ. ყაზბეგი. 

ქაღალდი საშუალო 

15332 53 თჯ.თ 183 გ. გორდაძის პიესა - '' დრუბანელი 
ჭაბუკი''. პრემიერა. 1958 - 59 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე.  მხატვარი   - ი. მდივანი. 

  საშუალო 

15333 53 თჯ.თ 184 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1958 - 59 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15334 53 თჯ.თ 185 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1958 - 59 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15335 53 თჯ.თ 186 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1958 - 59 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15336 53 თჯ.თ 187 ი. ჯავახიშვილის პიესა - ''ყურშა''. 
1958 - 59 წწ. პრემიერა. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15337 53 თჯ.თ 188 ი. ჯავახიშვილის პიესა - ''ყურშა''. 
1958 - 59 წწ. პრემიერა. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე.  მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15338 53 თჯ.თ 189 გ. გოგიჩაიშვილის პიესა - ''ტყის 
მეგობრები''. პრემიერა. 1958 - 59 წწ.  
თბილისის სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  რეჟისორი  - მ.  
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 



15339 53 თჯ.თ 190 გ. გოგიჩაიშვილის პიესა - ''ტყის 
მეგობრები''. პრემიერა. 1958 - 59 წწ.  
თბილისის სახელმწიფო 
ქართულით თეატრი.  რეჟისორი  - 
მოსე დანიელიშვილი. კ. მაჭარაძის 
პიესა - ''ბრაზიანი მეზობლები''. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15340 53 თჯ.თ 191 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპეტუარი. 1959 - 60 წწ. 

ქაღალდი საშუალო 

15341 53 თჯ.თ 192 თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის რეპერტუარი. 1959 - 60 წ.  

ქაღალდი საშუალო 

15342 53 თჯ.თ 193 გ. გორდაძის პიესა - ''დარუბნელი 
ჭაბუკი''. 1959 - 60 წწ.  თბილისის 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15343 53 თჯ.თ 194 ა. პრავდინის პიესა - ''სიცოცხლის 
ყვავილი''. ახალი რეჟისორი . 1959 - 
60 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. 

ქაღალდი კარგი 

15344 53 თჯ.თ 195 ბ. ნარეკლიშვილის პიესა - ''ზარმაცი 
კიკო''. პრემიერა. 1959 - 60 წწ.  
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15345 53 თჯ.თ 196 გ. მატვეევის პიესა - ''პოტაპიჩი''. 
1959 - 60 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი.  
რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15346 53 თჯ.თ 197 ი. გოგებაშვილის მოთხრობა 
,,ლომის'' თავისუფალი ინსცენირება  
- პიესა ,,ფაფარა''. 1966 -61 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 



15347 53 თჯ.თ 198 გ. გოგიაშვილისა და დ. ჯალაღონიას 
პიესა - ზღაპარი ,,მზეჭაბუკი''. 1960 - 
61 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. 
მიქელაძე. მხატვ- ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15348 53 თჯ.თ 199 გ. ლანდაუს პიესა - ''ფიფქიას 
სკოლა''. 1961 - 62 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი - შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   
- ნ. ყაზბეგი. 

ქაღალდი საშუალო 

15349 53 თჯ.თ 200 გ. ჯაფარიძისა და ც. ქიტიაშვილის 
პიესა - ''ფაფარა''. 1961 - 62 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი საშუალო 

15350 53 თჯ.თ 201 გ. ლანდაუს პიესა - ''ფიფქიას 
სკოლა''. 1961 - 62 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. ცუცუქირიძე. 
მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი.  

ქაღალდი საშუალო 

15351 53 თჯ.თ 202 ს. ჭეიშვილის პიესა - ''დაიყივლე 
მამალო''. პრემიერა. 1961 - 62 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  რეჟისორი  - კ. სულაკაური. 
მხატვარი   - გ. კასრაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

15352 53 თჯ.თ 203 ბ. ნარეკლიშვილის პიესა - 
''ცეროდენა''. 1961 - 62 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
დანიელიშვილი. მხატვარი   - ი. 
მდივანი.  

ქაღალდი საშუალო 

15353 53 თჯ.თ 204 ტარიელ ხავთასის პიესა - 
''ჯადოსნური სიტყვა''. 1962 - 63 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი.  

ქაღალდი საშუალო 

15354 53 თჯ.თ 205 გ. სტეფანოვის პიესა  -''დაკარგული 
საუნჯე''. 1962 - 63 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი - გ. მიქელაძე. მხატვარი   
- ი. მდივანი.  

ქაღალდი კარგი 

15355 53 თჯ.თ 206 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ''კომბლე''. 
1963-64 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  -ვ. მაღლაფერიძე. 
მხატვარი   - მ. ბერძენიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 



15356 53 თჯ.თ 207 თოჯინების თვითმოქმედი 
კოლექტივების რესპუბლიკური 
დათვალიერების რეპერტუარი. 1963 
- 64 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი.  

ქაღალდი მძიმე 

15357 53 თჯ.თ 208 გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ''კომბლე''. 
1963-64 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  -ვ. მაღლაფერიძე. 
მხატვარი   - მ. ბერძენიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

15358 53 თჯ.თ 209 რეპერტუარი. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. 1966 წლის სეზონი.  

ქაღალდი საშუალო 

15359 53 თჯ.თ 210 პ. ბლიახინის, ა. პოლევოისა და ა. 
ტოლბუზინის პიესა - ,,წითელი 
ეშმაკუნები''. 1967  - 68 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  გ. ლაღიძე, მხატვარი   - ი. 
მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15360 53 თჯ.თ 211 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის რეპერტუარი. 
1967  -68 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15361 53 თჯ.თ 212 მ. ტუბაროვსკის პიესა - ''უცნაური 
მღვიმე'' 1967 - 68 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი - გ. სებისკვერაძე. 
მხატვარი   - ა. რატიანი.  

ქაღალდი კარგი 

15362 53 თჯ.თ 213 მ. გოგიაშვილის პიესა - ''ოქროს 
სალამური''. 1968 - 69 წწ. თბილისის 
თიჯინბის სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - მ. გოცირიძე.  

ქაღალდი კარგი 

15363 53 თჯ.თ 214 ე. დანკოს პიესა - ''გულივერი 
ლილიპუტების ქვეყანაში''. 1968 - 69 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სებისკვერაძე. 
მხატვარი   - რ. კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15364 53 თჯ.თ 215 ა. ბლიახინის, ა. პოლევოისა და ა. 
ტოლბუზინის პიესა - ,,წითელი 
ეშმაკუნები''. 1968 - 69 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. ლაღიძე. მხატვარი    -
ი. მდივანი.  

ქაღალდი კარგი 



15365 53 თჯ.თ 216 გ.ლანდაუს პიესა - ''ფიფიქიას 
სკოლა'' 1968 - 69 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   
ნ. ყაზბეგი.  

ქაღალდი კარგი 

15366 53 თჯ.თ 217 გ.ლანდაუს პიესა - ''ფიფიქიას 
სკოლა'' 1968 - 69 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახემწიფო თეატრი. 
რეჟისორი - შ. ცუცუქირიძე. 
მხატვარი   ნ. ყაზბეგი.  

ქაღალდი კარგი 

15367 53 თჯ.თ 218 ე. ჩერნიაკისა და ე. გილოდის პიესა - 
''გიული და ზოლანი''. 1968 - 69 
წწ.თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.   რეჟისორი  - 
გ. მიქელაძე. მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი.  

ქაღალდი კარგი 

15368 53 თჯ.თ 219 დ. კასრაძის პიესა - ''ქალპეპელა'' 
1969 - 70 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი.  
რეჟისორი  - მ. დანიელაშვილი. 
მხატვარი   - ი. მდივანი.  

ქაღალდი კარგი 

15369 53 თჯ.თ 220 დ. ბუზუკაშვილის პიესა - ''ამბავი 
ბრიყვი ძმობილებისა''. 1969 - 70 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - ლ. შენგელია. 
მხატვარი   - გ. ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი კარგი 

15370 53 თჯ.თ 221 ტ. ხავთასის პიესა - ''თხუპნია'' 1969 - 
70 წწ. თბილისის სახელმწიფო 
თოჯინების თეატრი. რეჟისორი  - დ. 
ლაღიძე. მხატვარი   - ა. რატიანი.  

ქაღალდი კარგი 

15371 53 თჯ.თ 222 დ. ბუზუკაშვილის პიესა - ''ამბავი 
ბრიყვი ძმობილებისა''. 1969 - 70 წწ. 
პრემიერა. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  - 
ლ. შენგელია. მხატვარი   - გ. 
ბერეჩიკიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15372 53 თჯ.თ 223 ე. ჩერნიაკისა და ე. გილოდის პიესა - 
''გიული და თაზოლანი''. 1969 - 70 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. მიქელაძე. 
მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი.  

ქაღალდი კარგი 

15373 53 თჯ.თ 224 გ. ხორნაულის პიესა - 
''ხუთკუნჭულა'' 1969 - 70 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სებისკვერაძე. მხატვარი   -ა. 
რატიანი.  

ქაღალდი კარგი 



15374 53 თჯ.თ 225 გ. ხორნაულის პიესა - 
''ხუთკუნჭულა'' 1969 - 70 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სებისკვერაძე. მხატვარი   -ა. 
რატიანი.  

ქაღალდი კარგი 

15375 53 თჯ.თ 226 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის რეპერტუარი. 
1969 -70 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15376 53 თჯ.თ 227 თბილისის თოჯინების 
სახელმიწოფო ქართული თეატრის 
რეპერტუარი. 1969 - 70 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15377 53 თჯ.თ 228 მ. ჩხეიძისა და ი. ავალიანის პიესა - 
''ბაჭიტას ოინები''. 1970 - 71 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15378 53 თჯ.თ 229 მ. ნარიმანიშვილის პიესა - ,,ლალის 
ვარსკვლავი'' 1970 - 71 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  -გ. ლაღიძე. 
მხატვარი   - ი. ხუროშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15379 53 თჯ.თ 230 მ. მხეიძისა და ი. ავალიანის პიესა - 
,,ბაჭიტას ოინები'' 1970 - 71 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15380 53 თჯ.თ 231 მ. კუბანსკის პიესა - ,,ალმასი''. 1970 - 
71 წწ. პრემიერა. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - ჯ. მაჭარაძე. 
მხატვარი   - ი. მდივანი. 

ქაღალდი კარგი 

15381 53 თჯ.თ 232 დ. ბუზუკაშვილის პიესა - ,,ამბავი 
ბრიყვი ძმობილებისა'' 1970 - 71 წ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ლ. 
შენგელია. მხატვარი   - გ. 
ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი კარგი 

15382 53 თჯ.თ 233 ს. ობრასცოვისა და ს. 
პრეობრაჟენსკის პიესა - ''დიდი 
ივანე''. 1971 - 72 წ წ. პრემიერა. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 

ქაღალდი კარგი 



ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
მიქელაძე. მხატვარი   -  ნ. ყაზბეგი. 

15383 53 თჯ.თ 234 ვ. გუბარევის პიესა - ''ჯადოსნური 
თავშალი'' 1971 - 72 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15384 53 თჯ.თ 235 ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა  
- ბატის ჭუკი''. 1971 - 72 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. 
ცუცქირიძე.   

ქაღალდი კარგი 

15385 53 თჯ.თ 236 ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა 
- ''ბატის ჭუკი''. 1971 - 72 წწ. 
რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე.  
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე. 

    

15386 53 თჯ.თ 237 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის რეპერტუარი. 
1972 - 73 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15387 53 თჯ.თ 238 ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. 
პრემიერა. 1972 - 73 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე, ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   
- რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15388 53 თჯ.თ 239 ე. რაუდის პიესა - ''ყოყლოჩინა 
კვერცხი'' პრემიერა. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - დ. 
ცისკარიშვილი. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი. 

ქაღალდი კარგი 

15389 53 თჯ.თ 240 ა. პოპესკუს პიესა - ''მზის სხივი'' 
პრემიერა. 1972 - 73 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი. 

ქაღალდი კარგი 

15390 53 თჯ.თ 241 ლ. ცაგარეიშვილისა და ა. 
შალუტაშვილის პიესა - ''ნამცეცა''  
პრემიერა. 1972 - 73 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 

ქაღალდი კარგი 



თეატრილ. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი.  

15391 53 თჯ.თ 242 ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. 
პრემიერა. 1972 - 73 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე, ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   
- რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15392 53 თჯ.თ 243 ფ. ბაუმის პიესა - ''პირიმზე'' 
პრემიერა. 1972 - 73 წწ. თბილისიის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - ლ. 
პაპაქსაშვილი. მხატვარი   - რ. 
კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15393 53 თჯ.თ 244 ჯ. ნიქაბაძის პიესა - ''ცანგალა'' 1973 
- 74 წწ.  თბილისის თოჯინების 
სახელლმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. ლაღიძე. მხატვარი   - 
ალ. რატიანი.   

ქაღალდი კარგი 

15394 53 თჯ.თ 245 ს. პროკოფიევას პიესა - ''გუგულიანი 
საათი'' პრემიერა. 1973 - 74 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   რ. 
კონდახსაზოვი. 

ქაღალდი კარგი 

15395 53 თჯ.თ 246 თ. მეტრეველის პიესა - 
''ელსადგური'' პრემიერა. 1974 - 75 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 
მხატვარი   - რ. კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15396 53 თჯ.თ 247 ზ. პოპრავსკის პიესა - ''ფისო 
თეთრა'' პრემიერა. 1974 - 75 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი - ნ. 
გჩავა. მხატვარი   - ტ. გეინი.  

ქაღალდი კარგი 

15397 53 თჯ.თ 248 თ. მეტრეველის პიესა - 
''ელსადგური'' პრემიერა. 1974 - 75 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იოთანაშვილი, 
მხატვარი   - რ. კიკნაძე.  

ქაღალდი საშუალო 



15398 53 თჯ.თ 249 ა. გენზელის პიესა -  ''მელაკუდა'' 
1974 - 75 წწ. თბილისის თოჯინები 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - რ. კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15399 53 თჯ.თ 250 ო. დრიზის პიესა - ''ვერცხლის 
სამჭედლო''. პრემიერა. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა ჩხიკვაძე. მხატვარი   - 
ე. კოგანი.  

ქაღალდი კარგი 

15400 53 თჯ.თ 251 თ. მეტრეველის პიესა - 
ელსადგური''. პრემიერა. 1974 - 75 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
იონათაშვილი. მხატვარი   - რ. 
კიკნაძე. 

ქაღალდი კარგი 

15401 53 თჯ.თ 252 ო. ჰენრის პიესა - ''წითელკანიანთა 
ბელადი''  1974 - 75 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი - გ. 
სებისკვერაძე. მხატვარი   - თ. 
კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15402 53 თჯ.თ 253 ზ. პოპრავსკის პიესა - ''ფისო 
თეთრა'' პრემიერა. 1974 - 75 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
გაჩავა, მხატვარი   - თ. გეინი. 

ქაღალდი კარგი 

15403 53 თჯ.თ 254 გ. საპგირისა და გ. ციფეროვის პიესა 
- ''დიდყურა'' პრემიერა. 1974- 75 წწ. 
რეჟისორი  - ვ. შტეინი, მხატვარი   - 
რ. კონდახსაოზოვი. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - ვ. შტეინი. 
მხატვარი   რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15404 53 თჯ.თ 255 ა. გენზელის პიესა - მელაკუდა'' 1975 
- 76 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - თ. კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15405 53 თჯ.თ 256 ვაჟა-ფშაველას პიესა - ''ტყის 
კომედია'' 1975 - 76 წწ. რეჟისორი  - 
ლ. პაქსაშვილი. მხატვარი   - ა. 
რატიანი. თბილისის თოჯინების 
სახელწიფო ქართული თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 



15406 53 თჯ.თ 257 ალ. ტოლსტოის პიესა - ''ოქროს 
გასაღები ანუ ბურატინოს 
თავგადასავალი''. 1975 - 76 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი  - ანზორ 
ხიკვაძე. 

ქაღალდი კარგი 

15407 53 თჯ.თ 258 ე. შვარცის პიესა - ''წითელქუდა''. 
1975 - 76 წწ. თბილისისი თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული.  თეატრი. 
რეჟისორი - ნ. იონათამიშვილი. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15408 53 თჯ.თ 259 ა. პოპესკუს პიესები - ''მზის სხივი'', 
"ცისფერი ზღარბი'' 1975 - 76 წწ.  
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი. 

ქაღალდი კარგი 

15409 53 თჯ.თ 260 ა. გენზელის პიესა - ''მელაკუდა'' 
1975 - 76 წწ.  თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო  ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - თ. კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15410 53 თჯ.თ 261 ლ. ოპესკაიასა და გ. კრჩულოვას 
პიესა - ''პატარა წერო'' და  
''საფრთხობელა'' პრემიერა. 1975 - 
76 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია. 

ქაღალდი კარგი 

15411 53 თჯ.თ 262 თ. მეტრეველის პიესა - ''გვრიტი'' 
1976 - 77 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - 
ვ. ფეტვიაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

15412 53 თჯ.თ 263 ვ. ცინიბულკის პიესა - ''ცისფერი 
მარგალიტი''. 1976 - 77 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჯ. - ნ. 
იონათამიშვილი. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი. 

ქაღალდი საშუალო 

15413 53 თჯ.თ 264 თ. მეტრეველის პიესა - ''გვრიტი''. 
1976 - 77 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  -ა. ჩხიკვძე. მხატვარი   - ვ. 
ფეტვიაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 



15414 53 თჯ.თ 265  ''მხიარული ზღაპრები''. 1976 - 77 წწ.  
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - შ. 
ცუცქირიძე. მხატვარი   - რ. კიკნაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

15415 53 თჯ.თ 266 პიესა - '' და ბავშვები'' 1976 - 77 წწ. 
თეატრალური ხელოვნების 
კვირეულის რეპერტუარი. თბილსის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო 

15416 53 თჯ.თ 267 ვ, ცინიბულკის პიესა - "ცისფერი 
მარგალიტი''. 1976 - 77 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
იონათამიშვილი. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15417 53 თჯ.თ 268 გ. ჭიჭინაძის პიესა - ''იისფერა და 
მისი მეგობრები''. 1976 - 77 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ვ. 
ფეტვიაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15418 53 თჯ.თ 269 ნ. არეშიძის პიესა - ''სიეთის ძალა''. 
1976 - 77 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15419 53 თჯ.თ 270 თ. მეტრეველის პიესა - ''გვრიტი''. 
1976 - 77 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  -ა. ჩხიკვძე. მხატვარი   - ვ. 
ფეტვიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15420 53 თჯ.თ 271 ნ. ტრენდაფილოვას პიესა - ''ბიჭი და 
ქარი''. 1977 - 78 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 
მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. 

ქაღალდი კარგი 

15421 53 თჯ.თ 272 გ. პეტრიაშვილის პიესა - ''ამბავი 
მუსიკოსებისა''. 1977 - 78 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სებისკვერაძე. მხატვარი   - თ. 
ხუციშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

15422 53 თჯ.თ 273 ფ. ტუგლაძის პიესა - ''პატარა 
ილიმარი''. პრემიერა. 1978 - 79 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი - 

ქაღალდი კარგი 



ნ.იონათაშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია.  

15423 53 თჯ.თ 274 ვ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას - 
''იდუმალი ჰიპოპოტამი''. 1978 - 79 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  - 
შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   - ვ. 
ფეტვიაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15424 53 თჯ.თ 275 ვ. იაკაშვილის პიესა  - ,''შავლეგა 
ციკაი''. 1978  - 79 წწ. თბილისის 
თოჯინეის სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. 
მხატვარი   - მ. ციციქიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15425 53 თჯ.თ 276 ე. რაბადანის პიესა - ''პატარა 
ფერია''. 1978 - 79 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - ა.ჩხიკვძე. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15426 53 თჯ.თ 277 მ. ხეთაგურის პიესა - ''ხეტიალა''. 
1978 - 79 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდა. 

ქაღალდი კარგი 

15427 53 თჯ.თ 278 გ. ლანდაუს პიესა - ''ფიფიქიას 
სკოლა''. 1978 - 79 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცუქირიძე. 
მხატვარი   - ნ. ყაზბეგი. 

ქაღალდი კარგი 

15428 53 თჯ.თ 279 ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა 
- ''ბატის ჭუკი''. 1979 - 80 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი და 
მხატვარი -  შ. ცუცქირიძე.   

ქაღალდი კარგი 

15429 53 თჯ.თ 280 ჯ. როდარისა და მ. სარტარელის 
პიესა - ''ჯადოსნური ფლეიტა''. 1979 
- 80 წწ. თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ჩხიკვაძე. მხატვარი    - ი. აბაკელია. 

ქაღალდი საშუალო 

15430 53 თჯ.თ 281 ე. ჩეპოვცკის პიესა - ''ბარაქალა 
მიციკ''. 1979 - 80 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  რეჟისორი  - მ. 
ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი, გ. აბაკელია.  

ქაღალდი საშუალო 



15431 53 თჯ.თ 282 ვ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას 
''იდუმალი ჰიპოპოტამი''. 1978 - 79 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   
- ვ. ფეტვიაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

15432 53 თჯ.თ 283 ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა 
- ''ბატის ჭუკი''. 1979 - 80 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი და 
მხატვარი   - შ. ცუცუქირიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

15433 53 თჯ.თ 284 მხიარული ზღაპრები - ე. სპერანსკის 
- ,,უჩვეულო შეჯიბრი'' და ს. 
მიხალკოვის პიესა - ''სამი გოჭი'' 
1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. ცუცქირიე.  მხატვარი   
- რ. კიკნაძე.   

ქაღალდი კარგი 

15434 53 თჯ.თ 285 მხიარული ზღაპრები - ე. სპერანსკის 
პიესა - ''უჩვეულო შეჯიბრი'' და ს. 
მიხალკოვის პიესა ''სამი გოჭი'' 1979 
- 80 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. ცუცქირიე.  მხატვარი   
- რ. კიკნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15435 53 თჯ.თ 286 ე. ჩეპოვცკის პიესა - ''ბარაქალა 
მიციკ''. 1979 - 80 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი, გ. აბაკელია. 

ქაღალდი მძიმე 

15436 53 თჯ.თ 287 ე. ჩეპოვცკის პიესა - "ბარაქალა 
მიციკ''. 1979 - 80 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი, გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15437 53 თჯ.თ 288 ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა 
- ''ბატის ჭუკი''. 1979 - 80 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი და 
მხატვარი   - შ. ცუცუქირიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15438 53 თჯ.თ 289 მ. ხეთაგურის პიესა - ''ხეტიალა''. 
1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმენლიძე. 
მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 



15439 53 თჯ.თ 290 მ. ხეთაგურის პიესა - ''ხეტიალა''. 
1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15440 53 თჯ.თ 291 თ.ხავთასის პიესა - ''თხუპნია''. 
პრემიერა. 1979 - 80 წ. თბილისისი 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  ნ. 
იონათამაშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია. 

ქაღალდი კარგი 

15441 53 თჯ.თ 292 გ. ნახუცრიშვილისა და ბ. 
გამრეკელის პიესა - ''ნაცარქექია''. 
1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   რ. 
კონდახსაზოვი, ა. სარჩიმელიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15442 53 თჯ.თ 293 ა. ცუკანოვის პიესა - ''ძალიან 
ეშმაკური ზღაპარი''. 1980 - 81 წწ.    
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
იონათამაშვილი. მხატვ. - რ. 
კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15443 53 თჯ.თ 294 მ. აბრამიშვილის პიესა - 
''ბარბალუკა! ნიშხა - ნიშხა!''. 
პრემიერა. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი.  
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15444 53 თჯ.თ 295 მ. აბრამიშვილის პიესა - 
''ბარბალუკა! ნიშხა - ნიშხა!''. 
პრემიერა. თბილისის თოჯინების 
სხელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15445 53 თჯ.თ 296 მ. აბრამიშვილის პიესა - 
''ბარბალუკა! ნიშხა - ნიშხა!''. 
პრემიერა.თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი.  
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15446 53 თჯ.თ 297 დ. ჟუხოვიცკისა და ს. კოზლოვის 
პიესა - ''ცისფერი ირემი''. 1980 - 81 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 



15447 53 თჯ.თ 298 ლ. ჟუხოვიცკისა და ს. კოზლოვის 
პიესა - ''ცისფერი ირემი''. 1980 - 81 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია. 

ქაღალდი კარგი 

15448 53 თჯ.თ 299 ვ. ჩეპოვეცკის პიესა - ''ბარაქალა 
მიციკ!'' 198 - 81 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15449 53 თჯ.თ 300 მ. ხეთაგურის პიესა -  ''ხეტიალა''. 
1980 - 81 წწ.  თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართუი თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სრჩიმელიძე. 
მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15450 53 თჯ.თ 301 ვ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას პიესა 
- ''იდუმალი ჰიპოპოტამი''. 1980 - 81  
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   
- ვ. ფეტვიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15451 53 თჯ.თ 302 ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. 
1980 - 81 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე, ა. 
ჩხიკვაძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი. 

ქაღალდი კარგი 

15452 53 თჯ.თ 303 ნ. გერნეტისა და ტ. გურევიჩის პიესა 
"ბატის ჭუკი''. 1980 - 81 წწ. 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი და მხატვარი - შ. 
ცუცქირიძე.  

ქაღალდი კარგი 

15453 53 თჯ.თ 304 ვ. პალჩინსკაითეს პიესა - 
''ფეთხუმები''. 1980 - 81 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  რეჟ, - 
ლორტქიფანიძე. მხატვარი   - რ. 
ონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15454 53 თჯ.თ 305 მ. სუპონინის პიესა - ''ბუტიკა''. 1981 - 
82 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 



15455 53 თჯ.თ 306 მ. აბრამიშივლის პიესა - 
''განთავისუფლებული ზღაპრები''. 
1981 - 82 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - ვ. ფეტვიაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15456 53 თჯ.თ 307 მ. აბრამიშვილის  პიესა - 
''ვარსკვალვი''. 1981 - 82 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე, მ. ლორთქიფანიძე. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15457 53 თჯ.თ 308 ვ. იაკაშვილის პიესა - ''შავლეგა 
ციკანი''. 1981 - 82 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხიკვაძე. 
მხატვარი   - მ. ციციქიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15458 53 თჯ.თ 309 მ. სუპონინის პიესა - ''ბუტიკა''. 1981 - 
82 წწ.  თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15459 53 თჯ.თ 310 ს. კოგანისა და ს. ეფრემოვის პიესა  - 
''ახალი ზღაპარი წითელქუდაზე''. 
1984 - 85 წწ. პრემიერა. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
იონათაშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია. 

ქაღალდი საშუალო 

15460 53 თჯ.თ 311 ნ. გერნეტის პიესა - ''ალადინის 
ჯადოსნური ლამპარი'' 1985 - 86 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი  - პ. 
ცუცუქირიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15461 53 თჯ.თ 312 ბ. აპრილოვის პიესა - პატარა 
პინგვინები'' 1985 - 86 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - მ. 
ციცქიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15462 53 თჯ.თ 313 გ. აპრილოვის პიესა - ''პატარა 
პინგვინი''. 1986 წ. 87 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  ნ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - მ. 
ციციქიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 



15463 53 თჯ.თ 314 მ. ღვინეფაძის პიესა - ''ჩვენი 
აიბოლიტი''. 1986 - 87 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - მ. ცუცქირიძე. მხატვარი   
გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15464 53 თჯ.თ 315 მ. გონაშვილის პიესა - ''ზამთრის 
ზღაპარი''. პრემიერა. 1987 - 88 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15465 53 თჯ.თ 316 გ. ჭიჭინაძის პიესა - ''ხატიას 
თავგადასავალი''. 1987 - 88 წწ. 
რეჟისორი  თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. ნ. - 
იონათამიშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია. 

ქაღალდი კარგი 

15466 53 თჯ.თ 317 ბ. აპრილოვის პიესა - ''პატარა 
პინგვინები'' 1987 - 88  წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - მ. 
ციცქიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15467 53 თჯ.თ 318 მ. გონაშვილის პიესა - ''ზამთრის 
ზღაპარი''. პრემიერა. 1987 - 88 წწ. 
თბილისის თოჯინების საელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
ლორთქიფანიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15468 53 თჯ.თ 319 მ. ჭიჭინაძის პიესა - ''ხტიას 
თავგადასავალი''.  თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათაშვილი. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15469 53 თჯ.თ 320 ს. კოზლოვის პიესა - ''ზღვის მგელი''. 
1988 - 89 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
რეჟისორი   - ნ. იონათამაშვილი. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15470 53 თჯ.თ 321 ე. ტარბაიას პიესა - ''როგორ 
დაუგრძელდა კისერი ჟირაფს''. 1988 
- 89 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი   - 
გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ა. 
მახარობლიძე. 

ქაღალდი კარგი 



15471 53 თჯ.თ 322 ს. კოზლოვის პიესა - ''ზღვის მგელი''. 
პრემიერა. 1988 - 89 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი   - ნ. 
იონათამაშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15472 53 თჯ.თ 323 გ. ჭიჭინაძის პიესა - ''ხტიას 
თავგადასავალი''. 1988 - 89 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  ნ. - 
იონათამიშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15473 53 თჯ.თ 324 ე. ტარბაიას პიესა - ''როგორ 
დაუგრძელდა კისერი ჯირფს''. 1988 - 
89 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი   - 
გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ა. 
მახარობლიძე.  

ქაღალდი კარგი 

15474 53 თჯ.თ 325 ხ. პაუკშისა და ი. იურკანსის პიესა - 
''ზევით ყვავილთან მინდა''. 1988 - 89 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ნ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - თ. 
ბოლქვაძე. 

ქაღალდი კარგი 

15475 53 თჯ.თ 326 ი. სამსონაძის პიესა - ''ბედნიერი 
ბილეთი''. 1989 - 90 წწ. თეატრის 
სამხატვრო ხელმძღვანელი  შალვა 
გაწერელია. თბილისის სახელმწიფო 
ექსპერიმენტული თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 

15476 53 თჯ.თ 327 თ. ჭილაძის პიესა - ''ნოეს 
კიდობანი''. 1989 - 90 წწ. 
საქართველოს სახელმწიფო 
ცენტრალური საბავშვო თეატრი. 
რეჟისორი  - თ. მესხი. მხატვარი   - ნ. 
გაფრინდაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15477 53 თჯ.თ 328 მ. თარხნიშვილის პიესა - ''ბაბაჯანას 
ქოშები''.1989 - 90 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - 
ლ. პაქსაშვილი. მხატვარი - გ. 
პაქსაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15478 53 თჯ.თ 329 ი. ოშნიცას პიესა - ''მწვანე ქოლგა''. 
1989 - 90 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თატრი. რეჟისორი  ნ. 
იონათამიშვილი. მხატვარი   გ. 
აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 



15479 53 თჯ.თ 330 ა. სულაკაურის პიესა - ''ცისფერი 
ირემი''. 1990 - 91 წწ. საქართველოს 
სახელმწიფო ცენტრალური 
საბავშვო თეატრი. რეჟისორი  - თ. 
მესხი. მხატვარი   -  ნ. 
გაფრინდაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15480 53 თჯ.თ 331 ლ. სულაქველიძისა და კ. ახობაძის 
პიესა - ''მეფე და ჩიტი''. 1990 - 91 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
ლორთქიფანიძე. მხატვარი    - გ. 
აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15481 53 თჯ.თ 332 ტ. გაბეს პიესა -  ''ბროლის ქოში''. 
1990 - 91 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
შ. ცუცქირიძე. მხატვარი   - თ. ჰეინი, 
ნ. შველიძე.  

ქაღალდი კარგი 

15482 53 თჯ.თ 333 მარინა და იან ზლატოპოლსკების 
პიესა - ''ბედნიერების მეკვლე''. 1991 
- 92 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
მ. ლორთქიფანიძე.  

ქაღალდი კარგი 

15483 53 თჯ.თ 334 მ. აბრამიშვილის პიესა - 
''ეთერიანი''. 1991 - 92 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15484 53 თჯ.თ 335 გ. ნახუცრიშივლის პიესა - ''კომბლე''. 
1992 - 93 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი   - 
ნ. იონათამიშვილი. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15485 53 თჯ.თ 336 ა. პოპესკუს პიესა - ''მზის სხივი''. 
1992 - 93 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15486 53 თჯ.თ 337 ე. ჩაპოვეცკის პიესა - ''ძია კლოუნი 
და თაგუნია მიციკი'' . 1995 - 96 წწ. გ. 
მიქელაძის სახელობის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15487 53 თჯ.თ 338 ,,ალადინის ჯადოსნური ლამპარი''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. 

ქაღალდი კარგი 



15488 53 თჯ.თ 339 ,, სვანეთის მთებში''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები. 

ქაღალდი კარგი 

15489 53 თჯ.თ 340  თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრის გასტროლის 
რეპერტუარი. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი 

15490 53 თჯ.თ 341 პიესა - ,,ნანა ტყეში''. უთარიღო. 
თბლსისი თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლი. 

ქაღალდი კარგი 

15491 53 თჯ.თ 342 პიესა - ,,სვანეთის 
მთებში''.უთარიღო.  თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლი მასწვლებლის სახლში. 

ქაღალდი კარგი 

15492 53 თჯ.თ 343 ,,ბებია დარეჯანის 
ზღაპრები''.უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გსტროლი.  

ქაღალდი კარგი 

15493 53 თჯ.თ 344 ,,ალადინის ჯადოსნური ლამპარი'' 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრის გასტროლი 
მასწავლებლის სახლში.  

ქაღალდი კარგი 

15494 53 თჯ.თ 345 პიესა - ,,ალადინის ჯადოსნური 
ლამპარი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლი მასწავლებლის სახლში. 

ქაღალდი კარგი 

15495 53 თჯ.თ 346 ვ. სუხოდოლსკის  პესა - 
''ქარიშხალში'' და ს. სერპინკის პიესა 
- ''როგორ მიჰყიდა ჰიტლერმა სული 
ეშმაკს''.  უთარიღო.  თბილისსი 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრის გასტროლი. 

ქაღალდი მძიმე 

15496 53 თჯ.თ 347 ს. პრეობრაჟენსკისა და ს. 
ობრაზცოვის პიესა - ''დიდი ივანე''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრის გასტროლი. 

ქაღალდი მძიმე 

15497 53 თჯ.თ 348 ი. ჭავჭავაძე. "კაცია ადამიანი''. 
უთარიღო. თოჯინებისა და 
ლანდების სახელმწიფო თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო 



15498 53 თჯ.თ 349 პიესები - "ბებია დარეჯანის 
ზღაპრები'', ,,ნანა ტყეში''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების საელმწიფო 
ქართული თეატრის გასტროლი 
მასწავლებლის სახლში. 

ქაღალდი საშუალო 

15499 53 თჯ.თ 350 პიესა - "მოგზაურობა უცნაურ 
ქვეყნებში''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატის გასტროლი. 

ქაღალდი მძიმე 

15500 53 თჯ.თ 351 თოჯინების სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლის რეპერტუარი. 
უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო 

15501 54 თჯ.თ 352 პიესები - ,,Веселые медвежата''  ,,По 
щучьему велению'' 1946 წ. 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

15502 54 თჯ.თ 353 ე. დანკოს პიესა - ''Гуливер в стране 
лилипутов.'' 1946 - 47 წწ. თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. მარშაკი. მხატვ. - ი. 
შტენბერგი. 

ქაღალდი კარგი 

15503 54 თჯ.თ 354 ე. ტარახოვსკაიას პიესა - '' По 
шучьему велению.'' 1946 - 47 წწ. 
თბილისის თოჯინების რუსული 
თეატრი ი. კაგანოვიჩის სახელობის 
მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. 
რეჟისორი  - ნ. მარშაკი. მხატვარი   - 
ი. შტენბერგი. 

ქაღალდი კარგი 

15504 54 თჯ.თ 355 მ. შურინოვას პიესა - '' Дед мороз''. 
1946 - 47 წწ. თბილისის თოჯინების 
რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. რეჟისორი  
- ი. მარშაკი. მხატვ. - ვ. შტენბერგი. 

ქაღალდი მძიმე 

15505 54 თჯ.თ 356 თბილისის სახელმწიფო რუსული 
თეატრის რეპერტუარი ლ. 
კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. 19465 - 47 
წწ. სეზონი. 

ქაღალდი საშუალო 

15506 54 თჯ.თ 357 თბილისის თოჯინების რუსული 
სახელმწიფო თეატრის რეპერტუარი 
ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. 1947 - 48 
წწ. 

ქაღალდი კარგი 



15507 54 თჯ.თ 358 პიესები: ''Волк и козлята,''  ''Веселые 
медвежата,''  ''заяц и волк.'' 1948 - 49 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. 
კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში.  

ქაღალდი მძიმე 

15508 54 თჯ.თ 359 თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრის რეპერტუარი ლ. 
კაგანოვიჩის სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში.  

ქაღალდი საშუალო 

15509 54 თჯ.თ 360 თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრის რეპერტუარი ლ. 
კაგანოვიჩის სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. 1950 - 51 
წწ. 

ქაღალდი საშუალო 

15510 54 თჯ.თ 361 პიესები - ''Дюймовочка'',  ''Три 
поросенка''. 1953 - 54 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი 
ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეაატრში. 

ქაღალდი საშუალო 

15511 54 თჯ.თ 362 თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრის რეპერტუარი. 1961 - 62 წწ. 

    

15512 54 თჯ.თ 363 'Юрашок - кудряшок'',  ''Терем - 
Теремок гусенок''. პრემიერა. 1962 - 
63 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო 

15513 54 თჯ.თ 364 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრი რეპერტუარი. 1962 
- 63 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15514 54 თჯ.თ 365 ა. გაიდარის პიესა - ''Мальчиш - 
кибальчиш'' 1969 წ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი.  რეჟისორი  - თინათინ 
შონია. მხატვარი   - ვ. რურუა. 

ქაღალდი კარგი 

15515 54 თჯ.თ 366 ზ. პოპრავსკის პიესა - ''Котик - мотик 
''.  1969 - 70 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
დანიელაშვილი. მხატვარი   - ნ. 
კილასონია. 

ქაღალდი კარგი 



15516 54 თჯ.თ 367 პიესა - არკადი გაიდარის 
მოთხრობის მიხდვით - '' Мальчиш - 
кибальчиш''. 1972 - 73 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. რეჟისორი  - თ. შონია. 
მხატვარი   - ვ. რურუა. 

ქაღალდი კარგი 

15517 54 თჯ.თ 368 ე. ჩეპოვეცკის პიესა - ''Я-  цыпленок 
Ты - цыпленок''. 1972 - 73 წწ. 
თბილისის თოჯინების სახემწიფო 
რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 
სმირნოვი. მხატვარი   - მ. 
ციციშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15518 54 თჯ.თ 369 ს. მარშაკის პიესა - '' Терем - теремок 
и гусенок''. 1972 - 73 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ენგელგარდი, 
მხატვარი   - ლ. გნატოვსკი. 

ქაღალდი კარგი 

15519 54 თჯ.თ 370 ე. ჩეპოვეცკის პიესა - '' Аида мыцик ''.  
1973 - 74 წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. მხატვარი   
- პ. მერველოვი.  

ქაღალდი კარგი 

15520 54 თჯ.თ 371 ც. მიხალკოვის პიესა - '' Три 
поросенка '' 1973 - 74 წწ. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ენგელგარტი. მხატვარი   - ვ. 
გოცირიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15521 54 თჯ.თ 372 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრის რეპერტუარი. 1974 - 75 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15522 54 თჯ.თ 373 ს. ხრისტოვსკისა და ვ. ბოგაჩის 
პшესა  - '' Три поросенка и волк''. 
1975 წ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - მ. ციცქიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15523 54 თჯ.თ 374 მ. პავლიკის პიესა - '' Книга сказок ''. 
პრემიერა. 1975 - 76 წწ. თბილისის 
თოჯინეის სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. 
მხატვარი   - ვ. ტერეხოვა. 

ქაღალდი კარგი 



15524 54 თჯ.თ 375 თბილისის თოჯინეის სახელმწიფო 
თეატრის რეპერტუარი. 1975 - 76 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15525 54 თჯ.თ 376 თბილისის თოჯინების საელმწიფო 
თეატრის საგასტროლო 
რეპერტუარი. 1975 - 76 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15526 54 თჯ.თ 377 ა. ვილკოვსკის პიესა - '' Новые 
приклучения римтимти ''. 1975 - 76 
წწ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. ыმირნოვა. მხატვარი   
- ვ. ტერეხოვა. 

ქაღალდი კარგი 

15527 54 თჯ.თ 378 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრის რეპერტუარი. 
1975 - 76 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15528 54 თჯ.თ 379 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრის რეპერტუარი. 
1976 წ. 

ქაღალდი კარგი 

15529 54 თჯ.თ 380 დ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას პიესა 
- '' Таинственный гипопотам ''. 1976 - 
77 წ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. ცმირნოვა. მხატვარი   
- ა. საუშინი. 

ქაღალდი კარგი 

15530 54 თჯ.თ 381 დ. ლიფშიცისა და ი. კიჩანოვას პიესა 
- '' Таинственный гипопотам ''. 1977 - 
78 წ. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული. თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. ცმირნოვა. მხატვარი   
- ა. საუშინი.  

ქაღალდი კარგი 

15531 54 თჯ.თ 382 ვ. რაბადანის პიესა - ''Маленькая фея 
''. 1978 - 79 წწ. თბილისის 
თოჯინების რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - 
მ. ციციქიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15532 54 თჯ.თ 383 თბილისის თოჯინების რუსული 
თეატრის სეზონის გახსნა. 1978 - 79 
წწ. 

ქაღალდი კარგი 



15533 54 თჯ.თ 384 ც. მარშაკის პიესა - '' Кошкин дом ''. 
1979 - 80 წწ. თბილისის თოჯინების 
რუსული თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 

15534 54 თჯ.თ 385 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრის სეზონის გახსნა. 
1980 - 81 წწ.  

ქაღალდი კარგი 

15535 54 თჯ.თ 386                                                                                                                                                           
თბილისის თოჯინების რუსული 
თეატრის რეპერტუარი. 1981 - 82 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15536 54 თჯ.თ 387 მ. სუპონინის პიესა - ,,Бука''. 1982 - 83 
წწ. თბილისის თოჯინების რუსული 
თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 

15537 54 თჯ.თ 388                                                                                                                                                                 
თბილისის თოჯინების რუსული 
თეატრის რეპერტური. 1982 - 83 წწ. 

ქაღალდი კარგი 

15538 54 თჯ.თ 389 ვ. ორლოვის პიესა - '' Золотой 
цыпленок ''. 1985 - 86 წწ. თბილისის 
თოჯინების რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - 
თ. ბადრიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15539 54 თჯ.თ 390                                                                                                                                                                    
თბილისის თოჯინების რუსული 
თეატრის რეპერტუარი. 1987 წ. 

ქაღალდი კარგი 

15540 54 თჯ.თ 391 გ. გოგიჩაიშვილის პიესა - '' Лесные 
друзья''. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 
რეჟისორი  - ე. ენგელგარდტი. 
მხატვარი   - ვ. ჩერნიშევი. 

ქაღალდი კარგი 

15541 54 თჯ.თ 392 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრის საგასტროლო 
რეპერტუარი. უთარიღო.  

ქაღალდი კარგი 

15542 54 თჯ.თ 393 თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრის რეპერტუარი. უთარიღო.  

ქაღალდი კარგი 



15543 54 თჯ.თ 394 ც. მიხალკოვის პიესა - ''Три 
поросенка''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 

15544 54 თჯ.თ 395 იან ვილკავსკის  - პიესა - '' Новые 
приключения римтимти''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების რუსული 
თეატრი. რეჟისორი  - ვ. ცმირნოვი. 
მხატვარი   - ვ. ტერეხოვა. 

ქაღალდი კარგი 

15545 54 თჯ.თ 396 თბილისის თოჯინების რუსული 
თეატრის სეზონის გახსნა. 
უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი 

15546 54 თჯ.თ 397 ც. ხრისტოვსკისა და ვ. ბოგაჩის 
პიესა - ''Три поросенка и волк''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი.  
რეჟისორი  - გ. სარჩიმელიძე. 
მხატვარი   - მ. ციციქიშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15547 54 თჯ.თ 398 მიხალკოვის პიესა - ''სამი გოჭი'', 
შვარცის პიესა - ,,წითელქუდა''. 
უთარიღო. თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 

15548 54 თჯ.თ 399 მ. გონაშვილის პიესა - ''ცირკი''.  
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
რუსული თეატრი. რეჟისორი  - მ. 
ბუკია. მხატვარი - მ. გაბიტაშვილი. 

ქაღალდი კარგი 

15549 54 თჯ.თ 400 პიესები - ''Красная шапочка'', 
''Потапыч'', ''Три поросенка''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი ლ. 
კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  

ქაღალდი საშუალო 

15550 54 თჯ.თ 401 პიესები - ''Красная шапочка'', 
''Потапыч'', ''Три поросенка''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი ლ. 
კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში.  

ქაღალდი საშუალო 

15551 54 თჯ.თ 402 პიესები - ''Три поросенка '', ''Красная 
шапочка,''  ''Алый флаг''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრში. 

ქაღალდი საშუალო 



15552 54 თჯ.თ 403 პიესები -''Красная шапочка'',  
''Гусенок''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. 

ქაღალდი საშუალო 

15553 54 თჯ.თ 404 პიესები - ''Красная шапочка'',  ''Три 
поросенка'',  ''Алый флаг'',  ''Волк 
хитрец и петух молодец''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების რუსული 
თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. 

ქაღალდი საშუალო 

15554 54 თჯ.თ 405 პიესები - ''Сносный слоненок'',   
''Красная шапочк''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრში.  

ქაღალდი კარგი 

15555 54 თჯ.თ 406 პიესები - ''Как немецкий генерал с 
поросенком воевал'',  ''Волк хитрец и 
петух молодес''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრი ლ. კაგანოვიჩის 
სახელობის სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში.  

ქაღალდი კარგი 

15556 54 თჯ.თ 407 პიესები - ''Как немецкий генерал с 
поросенком воевал'',  ''Три 
поросенка''.  უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში.  

ქაღალდი კარგი 

15557 54 თჯ.თ 408 პიესები - ''Волк хитрес и петух 
молодес'',   ''Три поросенка''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ. 
კაგანოვიჩის საელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში.   

ქაღალდი კარგი 

15558 54 თჯ.თ 409 პიესები - ''Три поросенка'',  ''Красная 
шапочка''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში.  

ქაღალდი კარგი 



15559 54 თჯ.თ 410 პიესები - ''Красная шапочка  
Потапыч'', ''Три поросенка''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი ლ 
კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. 

ქაღალდი კარგი 

15560 54 თჯ.თ 411  ს. მარშაკის პიესა - ''Терем - теремок 
,'' ''Гусенок. '' უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი ლ. კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში.  

ქაღალდი კარგი 

15561 54 თჯ.თ 412 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრის რეპერტუარი, ლ. 
კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. უთარიღო.  

ქაღალდი კარგი 

15562 54 თჯ.თ 413 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრის რეპერტუარი ლ. 
კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი 

15563 54 თჯ.თ 414 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრის რეპერტუარი, ლ. 
კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. უთარიღო.  

ქაღალდი საშუალო 

15564 54 თჯ.თ 415 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრის  რეპერტუარი , ლ. 
კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. უთარიღო.  

ქაღალდი კარგი 

15565 54 თჯ.თ 416 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრის რეპერტუარი, ლ. 
კაგანოვიჩის სახელობის 
სახელმწიფო მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრში. უთარიღო.  

ქაღალდი კარგი 

15566 54 თჯ.თ 417 მ. ეფრემოვის პიესა - ''ახალი 
ზღაპარი წითელქუდაზე''.  1990 - 91 
წწ. სამცხე - ჯავახეთის თოჯინების 
თეატრი - სტუდია ,,ვარძია''. 
რეჟისორი -ნ. იონათამმიშვილი. 
მხატვარი   - ი. აბაკელია. 

ქაღალდი კარგი 



15567 54 თჯ.თ 418 გ. ნახუცრიშვილის პიესა -  
,,კომბლე''.  1991 - 92 წწ. სამცხე - 
ჯავახეთის თოჯინების თეატრ - 
სტუდია ,,ვარძია''. რეჟისორი  - თ. 
ნემსაძე. მხატვარი   - ი. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15568 54 თჯ.თ 419 მ. სუპონინის პიესა -  ''ბუტია''. 1991 - 
92 წწ. ჯავახეთის თოჯინების თეატრ 
- სტუდი ''ვარძია''. რეჟისორი  - თ 
ნემსაძე. მხატვარი   - გ. აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15569 54 თჯ.თ 420 შურღაიას პიესა  - ''ეკა ბეკო და 
ბეკეკო''. უთარიღო. ახალციხის 
სამხრეთ თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი.   რეჟისორი  - ნ. 
იონათამიშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია. უთარიღო.  

ქაღალდი კარგი 

15570 54 თჯ.თ 421 ლიპესკაიას პიესა - ''პატარა წერო და 
საფრთხობელა''. უთარიღო. 
ახალციხის სამხარეო თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  - 
ნ. იონათამაშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია.  

ქაღალდი კარგი 

15571 54 თჯ.თ 422 ს. პროკოფიევის პიესა - ''გუგულიანი 
საათი''. უთარიღო. ახალციხის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 
მხატვარი   - ვ. ქორიძე.  

ქაღალდი კარგი 

15572 54 თჯ.თ 423 ა. პუშკინის პიესა - ''ოქროს თევზი''. 
უთარიღო. ახალციხის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
ნ. იონათამაშვილი. მხატვარი   - ვ. 
ქორიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15573 54 თჯ.თ 424 გ. ცინიბულკის პიესა - ''ცისფერი 
მარგალიტი''. უთარიღო. ახალციხის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რჟ. - ნ. იონათამაშვილი. მხატვარი   - 
ვ. ქორიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15574 54 თჯ.თ 425 გ. გორხელაშვილის პიესა - ''კეთილი 
პაპა''. 1988 - 89 წწ. გურჯაანის 
თოჯინების სახალხო თეატრი. 
რეჟისორი  - ლ. ზარდიაშვილი. 
მხატვარი   - ნ. ბაწელაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15575 54 თჯ.თ 426 ნ. იონათამიშვილის პიესა - 
''უქნარა''. 1988 - 89 წწ. გურჯაანის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 
მხატვარი   - ი. ხუროშვილი.  

ქაღალდი კარგი 



15576 54 თჯ.თ 427 ნ. იონათამიშვილის პიესა - 
''ქვეყნისა და კაცის გაჩენა''. 
უთარიღო. გურჯაანის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
იონათამიშვილი. მხატ . - ნ. 
დონდოლაძე, ვ. დონდოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

15577 54 თჯ.თ 428 ნ. იონათამიშვილისა და გ. 
აბაკელიას პიესა - ''რწყილი და 
ჭიანჭველა''. უთარიღო. გურჯაანის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ლ. ზარდიაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

15578 54 თჯ.თ 429 ნ. იონათამიშვილისა და გ. 
იაქაშვილის პიესა - ''იავნანამ რა 
ჰქმნა''. უთარიღო. გურჯაანის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათამაშვილი. 
მხატვ. - ვ. დონდოლაძე. 

ქაღალდი კარგი 

15579 54 თჯ.თ 430 ვ. ცინებულკის პიესა - ''ცისფერი 
მარგალიტი''.  უთარიღო. ბორჯომის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 
მხატვარი   - ზ. ტეკაევი. 

ქაღალდი კარგი 

15580 54 თჯ.თ 431 კ. მაჭარაძის პიესა - ,,ხერხი სჯობია 
ღონესა''. 1964 - 65 წწ. ქუთაისის 
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი  - რ. თოდუა. მხატვარი   - 
გ. ბერეჩიკიძე.  

ქაღალდი კარგი 

15581 54 თჯ.თ 432 კ. კვეიძის პიესა - ''მედღეხვალია''. 
1984 - 85 წწ. რუსთავის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. სებისკვერაძე. მხატვარი   - ლ. 
მურუხიძე. 

ქაღალდი კარგი 

15582 54 თჯ.თ 433 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის 50 წლის 
იუბილე. 1984 წწ. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15583 54 თჯ.თ 434 თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
ქართული თეატრის 50 წლის 
იუბილე. 1984 წწ. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15584 54 თჯ.თ 435 თოჯინებისა და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
საგასტროლო რეპერტუარი. 
უთარიღო. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 



15585 54 თჯ.თ 436 თოჯინებისა და ლანდების 
სახელმწიფო ქართული თეატრის 
საგასტროლო რეპერტუარი. 
უთარიღო. მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი კარგი 

15586 54 თჯ.თ 437 ვ. გუბარევის პიესა - ''ჯადოსნური 
თავშალი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ნ. 
კორდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15587 54 თჯ.თ 438 ვ. გუბარევის პიესა - ''ჯადოსნური 
თავშალი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ნ. 
კორდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15588 54 თჯ.თ 439 ვ. გუბარევის პიესა - ''ჯადოსნური 
თავშალი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - ნ. 
კორდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15589 54 თჯ.თ 440 ა. პოპესკუს პიესა - ''ცისფერი 
ზღარბი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15590 54 თჯ.თ 441 ა. პოპესკუს პიესა - ''ცისფერი 
ზღარბი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჯ. - გ. სარჩიმე ლიძე. 
მხატვარი   - რ. კონდახსაზოვი. 
მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15591 54 თჯ.თ 442 ა. პოპესკუს პიესა - ''ცისფერი 
ზღარბი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
სარჩიმელიძე. მხატ . - რ. 
კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15592 54 თჯ.თ 443 ო. პოპესკუს პიესა -  ''მზის სხივი''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი კარგი 



15593 54 თჯ.თ 444 ო. პოპესკუს პიესა -  ''მზის სხივი''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი კარგი 

15594 54 თჯ.თ 445 ო. პოპესკუს პიესა -  ''მზის სხივი''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 
მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი კარგი 

15595 54 თჯ.თ 446 გ. საპგირისა და გ. ციფეროვის პიესა 
- ''დიდყურა'' . უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15596 54 თჯ.თ 447 გ.  საპგირისა და გ. ციფეროვის პიესა 
- '' დიდყურა''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯნების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15597 54 თჯ.თ 448 გ. საპგირისა და გ. ციფეროვის პიესა 
- ''დიდყურა'' . უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15598 54 თჯ.თ 449 ო. დრიზის პიესა - ''ვერცხლის 
სამჭედლო''. უთარიღო.  თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15599 54 თჯ.თ 450 ო. დრიზის პიესა - ''ვერცხლის 
სამჭედლო''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15600 54 თჯ.თ 451 ო. დრიზის პიესა - ''ვერცხლის 
სამჭედლო''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15601 54 თჯ.თ 452 მ. ხეთაგურის პიესა - ,,ხეტიალა''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
გ. სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი მძიმე 

15602 54 თჯ.თ 453 მ. ხეთაგუროვის პიესა - ,,ხეტიალა''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი მძიმე 



15603 54 თჯ.თ 454 მ. ხეთაგუროვის პიესა - ,,ხეტიალა''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  - 
სარჩიმელიძე. მხატვარი   - რ. 
კონდახსაზოვი. მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი საშუალო 

15604 54 თჯ.თ 455 ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15605 54 თჯ.თ 456 ნ. არეშიძის პიესა - ''სიკეთის ძალა''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15606 54 თჯ.თ 457 გ. პეტრიაშვილის პიესა - 
''თეთრსულელა''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების სახელმსიფო 
თეატრი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15607 54 თჯ.თ 458 გ. პეტრიაშვილის პიესა - 
''თეთრსულელა''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების სახელმსიფო 
თეატრი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15608 54 თჯ.თ 459 გ. პეტრიაშვილი პიესა - 
''თეთრსულელა''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი.  მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15609 54 თჯ.თ 460 ნ. ღვინეფაძის პიესა - ''ჩვენი 
აიბოლიტი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია. 

ქაღალდი კარგი 

15610 54 თჯ.თ 461 ნ. ღვინეფაძის პიესა - ''ჩვენი 
აიბოლიტი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცქირიძე. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია. 

ქაღალდი საშუალო 

15611 54 თჯ.თ 462 ნ.ღვინეფაძის პიესა - '' ჩვენი 
აიბოლიტი''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - შ. ცუცუქირიძე. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია. 
მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15612 54 თჯ.თ 463 ს, კოგანისა და ს. ეფრემოვის პიესა - 
''ახალი ზღაპარი წითელქუდასი''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

ქაღალდი კარგი 



რეჟისორი  - ნ. იონათამიშვილი. 
მხატვარი   - გ. აბაკელია. 
მხატვრული აფიშა  

15613 54 თჯ.თ 464 ს. კოგანისა და ს. ეფრემოვის პიესა 
''ახალი ზღაპარი წითელქუდაზე''. 
1984 - 85 წწ. პრემიერა. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართული 
თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
იონათაშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15614 54 თჯ.თ 465 ს. კოგანისა და ს. ეფრემოვის პიესა 
''ახალი ზღაპარი წითელქუდაზე''. 
1984 - 85 წწ. პრემიერა. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო ქართუი 
თეატრი. რეჟისორი  - ნ. 
იონათაშვილი. მხატვარი   - გ. 
აბაკელია. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15615 54 თჯ.თ 466 ე. ჩეპოვეცკის პიესა  - 1979 წ. '' Ай да 
мыцик''. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი.  
მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15616 54 თჯ.თ 467 პიესა - '' Колобок''. უთარიღო. 
თბილისის თოჯინების სახელმწიფო 
რუსული თეატრი.  რეჟისორი  - ვ. 
ვოლგუსტი. მხატვარი   - ვ. 
ჩერნიშოვი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15617 54 თჯ.თ 468 გ. ჭიჭინაძის პიესა - '' Приключения 
пригунишки ''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15618 54 თჯ.თ 469 ი. ვილკოვსკის პიესა'' Римтимти ''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიოფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. მხატვარი   
- ვ. ტერეხოვა. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15619 54 თჯ.თ 470 ი. ვილკოვსკის პიესა'' Римтимти ''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიოფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. მხატვარი   
- ვ. ტერეხოვა. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15620 54 თჯ.თ 471 ი. ვილკოვსკის პიესა'' Римтимти ''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიოფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. მხატვარი   
- ვ. ტერეხოვა. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 



15621 54 თჯ.თ 472 მ. სუდონინის პიესა '' бука  ''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - 
ვ. ციცქიშვილი. მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი კარგი 

15622 54 თჯ.თ 473 რ. მოსკოვას პიესა - ''  Здраствуй 
здраствуй добрый день  ''.  
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 
რეჟისორი  - ვ. სმირნოვი. მხატვარი   
- ა. საუშინი, ს. ფეოფანოვი. 
მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15623 54 თჯ.თ 474 პიესა - '' Красная шапочка''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ა. 
ჩხიკვაძე. მხატვარი   - მ. 
ციციქიშვილი. მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი საშუალო 

15624 54 თჯ.თ 475 პიესა - ''Красная шапочка ''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
რუსული თეატრი. რეჟისორი  -  ა. 
ჩხიკვაძე. მხატვარი   - მ. 
ციციქიშვილი. მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი საშუალო 

15625 54 თჯ.თ 476 ე. ეპოვეცკის პიესა - '' Я - цыпленок ты 
цыпленок''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი კარგი 

15626 54 თჯ.თ 477 ე. ეპოვეცკის პიესა - '' Я - цыпленок ты 
цыпленок''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი მძიმე 

15627 54 თჯ.თ 478 ი. ელისეევას პიესა - '' Два мастера''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
რუსული თეატრი. რეჟისორი  - ვ. 
სმირნოვი. მხატვარი   - ა. საუშინი. 
მხატვრული აფიშა   

ქაღალდი საშუალო 

15628 54 თჯ.თ 479 პიესა - '' Петушок - повелитель 
солнЦа''. უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. რეჟისორი  - ვ. ცმირნოვა. 
მხატვარი   - ვ. ტერეხოვა. 
მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15629 54 თჯ.თ 480 პიესა - '' Петушок - повелитель 
солнЦа ''უთარიღო. თბილისის 
თოჯინების სახელმწიფო რუსული 
თეატრი. რეჟისორი  - ვ. სმირნოვა. 

ქაღალდი საშუალო 



მხატვარი   - ვ. ტერეხოვა. 
მხატვრული აფიშა  

15630 54 თჯ.თ 481 ე. ჩეპოვეცკის პიესა - '' Ай да Мыцик''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 
მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

15631 54 თჯ.თ 482 ე. ჩეპოვეცკის პიესა - '' Ай да мысик''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული თეატრი. 
მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო 

15632 54 თჯ.თ 483 ე. ჩეპოვეცკის პიესა - '' Аи да мысик''. 
უთარიღო. თბილისის თოჯინების 
სახელმწიფო რუსული  თეატრი.   

ქაღალდი საშუალო 

15633 54 თჯ.თ 484 ვ. ორლოვის პიესა - ''ოქროს 
წიწილა''. უთარიღო. რუსთავის 
სახელმწიფო თოჯინების თეატრი. 
რეჟისორი  - ა. ჩხიკვაძე. მხატვარი   - 
მ. ციციქიშვილი. მხატვრული  
აფიშა., 

ქაღალდი კარგი 

15634 54 თჯ.თ 485 ,,მუცელა''. რუსთავის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა 

ქაღალდი საშუალო 

15635 54 თჯ.თ 486                                                                                                                                                                                                          
''მუცელა''. რუსთავის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 
აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო 

15636 54 თჯ.თ 487 ქუთაისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრის 25 წლის იუბილე. 
უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო 

15637 54 თჯ.თ 488 ქუთაისის თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრის 25 წლის იუბილე. 
უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო 

 


