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ვერიკო ანჯაფარიძე

ვერიკო მაგონებს იმ მელოდიას, რომელსაც 
რამდენადაც უფრო მეტად ითვისებ, 

მით უფრო ეტანები მის მოსმენას.
კოტე მარჯანიშვილი 

სახელგანთქმული ქართველი მსახიობი და თანამედროვე ქართული თეატრის ერთ-ერთი ფუძემდე-
ბელი ვერა (ვერიკო) ივლიანეს ასული ანჯაფარიძე დაიბადა ქუთაისში, 1897 წლის 23 სექტემბერს საზო-
გადო მოღვაწეთა ოჯახში. 

დედა – მარიამ გიორგის ასული მესხი იმ ოჯახში გაიზარდა, რომელმაც ქართულ ლიტერატურასა 
და კულტურას შესძინა სახელოვანი მოღვაწეები – ეფემია, სერგეი, კოტე, ივანე და დავით მესხები. 

მამა – ივლიანე ანჯაფარიძე ქუთაისში ცნობილი ნოტარიუსი იყო.
თითქოს სიმბოლური ყოფილა, რომ XX საუკუნის დადგომა საღორიის ტყეში აღუნიშნავს ქუთაისის 

საზოგადოებას. სწორედ ამ დღესასწაულზე პატარა ვერიკო დიდ აკაკი წერეთელს შეუნიშნავს, ხელში 
აუყვანია მომხიბვლელი გოგონა, ახალი საუკუნის ფერიად გამოუცხადებია და ასე დაულოცავს: “შენ 
უნდა ასახელო ჩვენი საყვარელი სამშობლო მეოცე საუკუნეში, კარგად დაიხსომე”.

სცენის სიყვარული დედისგან გადასდებია, რომელიც წლების განმავლობაში მონაწილეობდა რეჟი-
სორ კოტე მესხის სპექტაკლებში, შემდეგ კი ქუთაისის დრამატულ საზოგადოებას ხელმძღვანელობდა.

ვერიკომ ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის სასწავლებლის დასრულების შემდეგ, სადაც სასკოლო 
სპექტაკლებში თამაშობდა, სწავლა მოსკოვში გააგრძელა. იქ კი სერგეი აიდაროვის თეატრალურ სტუ-
დიაში ეუფლებოდა სამსახიობო ხელოვნებას. 

1918 წელს დაბრუნდა სამშობლოში და თბილისში, გიორგი ჯაბადარის მიერ ახალდაარსებულ სტუ-
დიაში შევიდა. აქ წარმატებით განასახიერა რამდენიმე როლი, მათ შორის რუქაია (ალექსანდრე სუმ-
ბათაშვილ-იუჟინის “ღალატი”) და იაუმა (ბრიეს “სარწმუნოება”).

1920 წელს ვერიკო ანჯაფარიძე მიიწვიეს ქართული თეატრის დასში (ამჟამად შ. რუსთაველის სა-
ხელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი), სადაც მან შეასრულა: ცირა – აკაკი წერეთლის “თამარ 
ცბიერი”, ვნებო – სანდრო შანშიაშვილის “ბერდო ზმანია”, ფატი – ნინო ნაკაშიძის “ვინ არის დამნაშავე”, 
ეთერი – სანდრო შანშიაშვილის “ავგაროზი”, ლიგია – ჰენრიხ სენკევიჩის “ვიდრე ჰხვალ, უფალო!” და 
სხვ. ერთი წლით გაემგზავრა ბერლინში, სადაც გაეცნო გერმანულ თეატრალურ შემოქმედებას. 1922 
წელს შემდეგ ისევ რუსთაველის თეატრში ბრუნდება და მის რეპერტუარს ემატება: სილვა – ხასინტო 
ბენავენტე ი მარტინესის “ინტერესთა თამაში”, ხასინტა – ლოპე დე ვეგას “ცხვრის წყარო” (“ფუენტო 
ოვეხუნა”), ოფელია – უილიამ შექსპირის “ჰამლეტი” და სხვა.

შემდეგ იყო ბათუმისა და თბილისის მუშათა თეატრები. თბილისში განასახიერა იოს როლი, ჰ. ჰე-
ირმანსის “იმედის დაღუპვაში”. მოგვიანებით, 1928 წელს, მსახიობი მისმა მასწავლებელმა და დიდმა 
რეჟისორმა კოტე მარჯანიშვილმა მიიწვია ახალდაარსებულ ქუთაისი-ბათუმის სახელმწიფო თეატრში. 
შემდეგ იყო ერთი წელიწადი მოსკოვის “რეალისტურ თეატრში” და სოფიას როლი მაქსიმ გორკის “დე-
დაში”. 

1933 წლიდან მსახიობი თბილისში ბრუნდება და მას შემდეგ კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატ-
რში მოღვა  წეობს სიცოცხლის ბოლომდე (1957-1959 წლებში ამ თეატრის დირექტორი და სამხატვრო 
ხელმძღვანელიც კი იყო).
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ვერიკო ანჯაფარიძე მთელი 70 წლის განმავლობაში ამშვენებდა ქართულ თეატრსა და კინოს. მსა-
ხიობმა მრავალი მაღალმხატვრული სახე შექმნა. მის მიერ შესრულებული როლების უმრავლესობა ქა-
რთული თეატრისა და კინოს ისტორიის ოქროს ფონდშია. მათ შორის აღსანიშნავია თეატრალური რო-
ლები: ივდითი – კარლ გუცკოვის “ურიელ აკოსტა”, ცაბუ – შალვა დადიანის “ნაპერწკლიდან”, დარეჯანი 
– ვიქტორ გაბისკირიას “მათი ამბავი”, მზევინარი – უშანგი ჩხეიძის “გიორგი სააკაძე”, ნინო გურიელი 
– ალექსანდრე ჩხაიძის “შთამომავლობა”, ჯავარა – ვაჟა-ფშაველას “მოკვეთილი”, მაშა – ნიკოლაი პო-
გოდინის “კრემლის კურანტები”, ლარისა – ალექსანდრ ოსტროვსკის “უმზითვო”, მარგარიტა გოტიე 
– ალექსანდრე დიუმას (შვილი) “მარგარიტა გოტიე”, მარიამ სტიუარტი – ფრიდრიხ შილერის “მარიამ 
სტიუარტი”, დედოფალი – ვიქტორ ჰიუგოს “ლუი ბლაზი”, ბებია ეუხენა – ალეჰანდრო კასონას “ხეები 
ზეზეურად კვდებიან”, კლეოპატრა – უილიამ შექსპირის “ანტონიუსი და კლეოპატრა”, მედეა – ევრიპი-
დეს “მედეა”, დედა – კარელ ჩაპეკის “დედა”, მეჰმენე ბანუ – ნაზიმ ჰიქმეთის “ლეგენდა სიყვარულზე” 
და მრავალი სხვა.

ასევე დაუვიწყარია ვერიკო ანჯაფარიძის კინოროლები: მარო (რეჟისორ მიხეილ ჭიაურელის 
“საბა”), ლუიზა (კოტე მარჯანიშვილის “კომუნარის ჩიბუხი”), სალომე (ნიკოლოზ შენგელაიას “ნარინჯის 
ველი”), ბაბალე მკითხავი (კონსტანტინე პიპინაშვილის “ქაჯანა”), რუსუდანი (მიხეილ ჭიაურელის “გი-
ორგი სააკაძე”), ოთარაანთ ქვრივი (მიხეილ ჭიაურელის “ოთარაანთ ქვრივი”), არსაკაძის დედა (ვახტანგ 
ტაბლიაშვილისა და დევი აბაშიძის “დიდოსტატის მარჯვენა”), ბანოვანი (თენგიზ აბულაძის “მონანიება” 
) და მრავალი სხვა.

ვერიკო ანჯაფარიძემ თავისი მდიდარი, ემოციური და შინაარსიანი შემოქმედებით მთელი ეპოქა 
შექმნა XX საუკუნის ქართულ თეატრალურ და კინოხელოვნებაში. მსახიობის საშემსრულებლო მანერა, 
სტილი განუმეორებელი იყო, ასევე ინდივიდუალური და მშვენიერებით აღსავსე. ვლადიმირ ნემიროვი-
ჩ-დანჩენკო ასე ახასიათებდა მას: – ისეთ მსახიობს, როგორიც თქვენ ხართ, თუნდაც მხოლოდ ორი ან 
სამი ნათამაშები როლის, უფრო სწორად, განცდილი სახისთვის ძეგლს დავუდგამდიო.

ღვაწლმოსილი მსახიობი სამგზის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი იყო (1943, 1946, 1952), მას პირ-
ველს წილად ხვდა კოტე მარჯანიშვილისა და შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული პრემიების ლა-
ურეატობა. ასევე იყო სამგზის ლენინის ორდენოსანი... 

1933 წლიდან საქართველოს დამსახურებული არტისტის, 1943 წელს საქართველოს სახალხო 
არტისტის, ხოლო 1950 წელს საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდებები მიენიჭა. 

ვერიკო ანჯაფარიძე 1987 წელს გარდაიცვალა. დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზო-
გადო მოღვაწეთა პანთეონში.

ხელოვნების სასახლის ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა ფონდში დაცული ვრცელი მასალა 
დამადასტურებელია იმისა, თუ რაოდენ დიდი ადგილი უჭირავს ქართულ და არა მარტო ქართულ ხე-
ლოვნების ისტორიაში ვერიკო ანჯაფარიძეს. მსახიობის არქივის საშუალებით ხელმისაწვდომი ხდება 
მისი პირადი მიმოწერა მეუღლის, მიხეილ ჭიაურელისადმი, გასტროლების ჟამს მონატრება შვილის, 
ახლობლებისადმი, ყოველდღიური ყოფა ლხინსა თუ გაჭირვებაში. აღსანიშნავია მისი მოგონებები და 
ჩანაწერები, როგორც ხელოვნების ირგვლივ, ასევე პირადი ხასიათის. 

ვერიკო ანჯაფარიძის არქივი საინტერესოა არა მარტო ქართული თეატრისა და კინოს მკვლევა-
რთათვის, არამედ ფართო საზოგადოებისთვისაც. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

ნათელა ურუშაძე, “ვერიკო ანჯაფარიძე”. თბილისი, 2017.
სერგო გერსამიას სტატია ვერიკო ანჯაფარიძის შესახებ. ფ. 1. საქ. 1152. ხ. 15964.
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ვერიკო ანჯაფარიძის პირადი საარქივო ფონდი

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

პირადობის დამადასტურებელი საბუთები

1.  ვერიკო ანჯაფარიძის შრომის წითელი დროშის ორდენის წიგნაკი.
 1950 წ. 2 სექტემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

2.  ვ. ანჯაფარიძის ლენინის ორდენის წიგნაკი. 
 1950 წ. 23 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

3.  ვ. ანჯაფარიძის შრომის წითელი დროშის ორდენის წიგნაკი. 
 1944 წ. 16 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

ავტობიოგრაფიები

4.  ვერიკო ანჯაფარიძის მოკლე ავტობიოგრაფია.
 1939 წ. 8 ივლისი. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

5.  ვ. ანჯაფარიძის ავტობიოგრაფია.
 1940 წ. 29 სექტემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

6. ვ. ანჯაფარიძის ავტობიოგრაფია. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

7.  ვ. ანჯაფარიძის ავტობიოგრაფია. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

8.  ვ. ანჯაფარიძის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ. 

  კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცლები

9.  ვერიკო ანჯაფარიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 
 1934 წ. 8 ივლისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 4 გვ.

10.  ვ. ანჯაფარიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1937 წ. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 4 გვ. 
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11.  ვ. ანჯაფარიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1940 წ. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. 4 გვ.

12.  ვ. ანჯაფარიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 
 1978 წ. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

13.  ვ. ანჯაფარიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 უთარიღო. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

14.  ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი პირადი ფურცელი. მასალას ერთვის 
1941-1946 წლებში განხორციელებული როლების სია.

 უთარიღო. ბლანკი. ხელით შევსებული. 3 გვ. 

დახასიათებები

15.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული 
ვერიკო ანჯაფარიძის დახასიათება.

 1957 წ. 10 მაისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს თეატრის დირექტორი – ივ. გვინჩიძე. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
2 ეგზ. 

16.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული ვ. 
ანჯაფარიძის დახასიათება. 

 1967 წ. 16 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: აკაკი დვალიშვილი, თამარ თეთრაძე, ა. კობა-
ლაძე. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

 
17.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული ვ. 

ანჯაფარიძის დახასიათება.
 1969 წ. აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: გ. ტატიშვილი, ა. კობალაძე. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

18.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული ვ. 
ანჯაფარიძის დახასიათება. 

 1978 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: სამხატვრო ხელმძღვანელი – გიგა ლორთქიფანიძე, პარტბიუროს 
მდივანი – ნ. გაჩავა, ადგილკომის თავმჯდომარე – გ. ციცქიშვილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

19.  საქართველოს კულტურის სამინისტროს საქმეთა მმართველის რ. შადურის მიერ გაცემული ვ. 
ანჯაფარიძის დახასიათება.

 (?) 20 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

20.  საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილის ნოდარ გურაბანიძის მიერ გაცემული ვ. ანჯა-
ფარიძის დახასიათება.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

21.  საქართველოს კულტურის სამინისტროს საქმეთა მმართველის ვ. კუპრავას მიერ გაცემული ვ. 
ანჯაფარიძის დახასიათება. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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22.  საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილის ვ. ჭიაურელის მიერ გაცემული ვ. ანჯაფარი-
ძის დახასიათება.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

23.  საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილის პ. კანდელაკის მიერ გაცემული ვ. ანჯაფა-
რიძის დახასიათება. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

24.  საქართველოს კულტურის მინისტრის ო. თაქთაქიშვილის მიერ გაცემული ვ. ანჯაფარიძის დახა-
სიათება.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

25.  უცნობი პირის მიერ გაცემული ვ. ანჯაფარიძის დახასიათება-რეკომენდაცია. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

ბრძანებები

26.  ხელოვნების საქმეთა მთავარი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანება, შ. რუსთაველის სახელობის თე-
ატრის მსახიობ ვ. ანჯაფარიძისადმი, დავალიანების (80 მანეთი 4 თვით) დაკავებასთან დაკავში-
რებით. 

 1925 წ. ივნისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს პრეზიდიუმის მდივანი – შ. ბახტაძე. 1 გვ. 

27.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული 
ბრძანება, ვ. ანჯაფარიძის უხელფასო შვებულებასთან დაკავშირებით. 

 1940 წ. 22 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი – შ. 
ღამბაშიძე. 1 გვ. 

28.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული 
საყვედურის ბრძანება, ვ. ანჯაფარიძისადმი სპექტაკლში “მეფე ერეკლე” სცენაზე დაგვიანებით 
გასვლასთან დაკავშირებით. 

 1943 წ. 12 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს საქმეთა მმართველი – ე. გურგენიძე. 1 გვ. 

29.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული 
ბრძანება ვ. ანჯაფარიძისადმი, თეატრში 6 წუთით დაგვიანების გამო საყვედურის გამოცხადება-
სთან დაკავშირებით. 

 1941 წ. 20 თებერვალი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

30.  საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს ხელოვნების კომიტეტის თავმჯდომარის ბრძანება, ვ. 
ანჯაფარიძის კონცერტებში მონაწილეობისთვის უმაღლესი კატეგორიის ანაზღაურებასთან და-
კავშირებით.

 1952 წ. 5 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

31.  საქართველოს კულტურის მინისტრის ა. გუნიას მიერ გაცემული ბრძანება ვერიკო ანჯაფარიძი-
სადმი, მისი კ. მარჯანიშვილის სახელმწიფო თეატრის დირექტორად დანიშვნის შესახებ.

 1957 წ. 9 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 
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32.  საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტის დირექციის მიერ 
გამოცემული მადლობის ბრძანება მსახიობ ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, სატელევიზიო ლიტერა-
ტურული გადაცემის “ნუ დამტოვებ, ოცნებაო, ჩემო” მაღალ დონეზე მომზადებასთან დაკავში-
რებით. 

 1976 წ. 9 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

33.  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბრძანება მსახიობ ვე-
რიკო ანჯაფარიძის აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის მედლით დაჯილდოების შესახებ.

 1984 წ. 2 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

ცნობები

34.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული 
ვერიკო ანჯაფარიძის შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი ცნობა. 

 1955 წ. 20 აპრილი. ბლანკი. ხელით შევსებული. ხელს აწერს ივ. გვინჩიძე. მელანი. რუსულ ენაზე. 
2 გვ. 

35.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული ვ. 
ანჯაფარიძის შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი ცნობა. 

 1955 წ. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

36.  ცნობა ვ. ანჯაფარიძის საზღვარგარეთ გადაღებებსა და ფესტივალებზე ყოფნასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

37.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული ვ. 
ანჯაფარიძის შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი ცნობა.

 უთარიღო. ბლანკი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

ვერიკო ანჯაფარიძის მიმართვები

38.  ვერიკო ანჯაფარიძის მიმართვა კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატ-
რის თანამშრომელთათვის, ამავე მიმართვის კედლის გაზეთში გამოქვეყნებასთან დაკავშირე-
ბით.

 1943 წ. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

39.  ვ. ანჯაფარიძის მიმართვა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივნის დევი 
სტურუასადმი, საქართველოს კულტურის მინისტრ ოთარ თაქთაქიშვილისა და საქართველოს 
თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმისდამი, თეატრალური საზოგადოებიდან გამოსვლა-
სთან დაკავშირებით.

 პირი: ოთარ ეგაძე, დოდო ანთაძე. 
 1969 წ. 13 იანვარი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

40.  ვ. ანჯაფარიძის მიმართვა ქართველი საზოგადოებისადმი, ქართული თეატრის 120 წლის იუბი-
ლესთან დაკავშირებით. 

 1970 წ. იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 
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მიმართვები ვერიკო ანჯაფარიძისადმი 

41.  ნატო ვაჩნაძის მიმართვა ვერიკო ანჯაფარიძისდამი, ერთობლივი შემოქმედებითი საქმიანობის 
შესახებ.

 1940 წ. 8 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

42.  ბარბარე ხარანაულის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ.
 1941 წ. 5 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

43.  იოჰან ალტმანის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ურიელ აკოსტასთან” (ავტორი კარლ 
გუცკოვი) დაკავშირებით.

 1943 წ. 4 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

44.  სიმონიკა თურმანიძის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავში-
რებით. 

 1943 წ. 26 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

45.  ქ. ძიძიშვილის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მარგარიტა გოტიეს როლის შესრულებასთან და-
კავშირებით.

 1944 წ. 4 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

46.  გ. დანელიას მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “გიორგი სააკაძეში” რუსუდანის როლის 
საუკეთესოდ შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 22 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

47.  ელისაბედ ჩერქეზიშვილის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. 1 გვ. 

48.  სოსო მებურიშვილის (ველისციხის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი) მიმართვა 
ვ. ანჯაფარიძისადმი, ბოდიშს უხდის, რომ ველისციხეში სპექტაკლის გამართვისას დეკორაციის 
გარეშე მოუწევს მარგარიტა გოტიეს როლის შესრულება.

 1945 წ. 16 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

49.  ნანი ჩიქოვანის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, კლეოპატრას როლის საუკეთესოდ შესრულება-
სთან დაკავშირებით. 

 1951 წ. 9 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

50.  ხულოს სახელმწიფო თეატრის მსახიობის ლილი თურნავას მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, კლე-
ოპატრას როლის შესრულებასთან დაკავშირებით. 

 1951 წ. 26 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

51.  ი. ზავადსკის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, თ. კანდინაშვილის სადიპლომო ნაშრომის გადაკე-
თებასთან დაკავშირებით. 

 1951 წ. 19 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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52.  გაგა დემეტრაშვილის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ივდითის როლის შესრულებასთან დაკავ-
შირებით.

 1951 წ. 1 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

53.  საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიმართვა თეატრალური და მუსიკალური და-
წესებულებების სამმართველოს ხელმძღვანელ პ. კაბანოვისადმი, ვ. ანჯაფარიძის კონცერტებზე 
მონაწილეობისთვის უმაღლესი კატეგორიის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. ნოემბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

54.  ლადო გუდიაშვილის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, პორტრეტის შექმნასთან დაკავშირებით.
 1956 წ. 17 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

55.  გრიგოლ კილაძის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი. მის მიერ ნათამაშევ სპექტაკლებთან (“მარგა-
რიტა გოტიე” და “ჰამლეტი”) დაკავშირებით.

 1956 წ. 14 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

56.  ყოველთვიური ჟურნალ “თეატრის” რედაქციის სახელით მ. ტოკარევას მიმართვა ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი, პერიფერიებში მომუშავე მსახიობების შესახებ, სტატიების გამოქვეყნებას თან დაკავში-
რებით.

 1957 წ. 20 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

57.  ჩეხი კინორეჟისორის ვლადიმირ ვლჩეკის მისალოცი მიმართვა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, დაბა-
დების 60 წლისა და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 25 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

58.  თინა იმნაძის მისალოცი მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი 40 წლის შემოქმედებითი მოღვაწე-
ობის შესახებ. 

 1957 წ. 17 ივლისი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

59.  ი. თევზაძის მისალოცი მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი 40 წლის შემოქმედებითი მოღვაწეო-
ბის შესახებ. 

 1957 წ. 18 ივლისი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

60.  ბათუმის თეატრის დირექტორ ზ. ღლონტის მისალოცი მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი 40 
წლის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.

 1957 წ. 18 ივლისი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

61.  ა. ბახრუშინის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო თეატრალური მუზეუმის დირექტორ ა. რო-
ტოტაევის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ცნობილი საბჭოთა მსახიობების ირგვლივ მასალის 
მიწოდების შესახებ.

 1961 წ. 12 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

62.  სომხეთის თეატრალური საზოგადოების გამომცემლობის რედაქტორის ლ. ხალატიანის მიმართვა 
ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობ გრაჩია ნერსესიანზე მასალის მიწოდებასთან დაკავშირებით.

 1962 წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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63.  მცხეთის მოსახლეობის დავალებით, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის მიხეილ 
მამულაშვილის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მცხეთის რაიონის გაუქმებასთან დაკავშირებით.

 1963 წ. 8 თებერვალი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

64.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დირექტორ ვ. კუპრავას მიმართვა კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის თეატრის სამხატვრო საბჭოს წევრ ვ. ანჯაფარიძისადმი, რეპერტუარის გეგმის შესა-
ხებ. ერთვის 1963 წლის მარტიდან 1964 წლის ივნისამდე სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

 1963 წ. 19 მარტი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ვ. კუპრავა. 1 გვ. 

65.  საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს რადიომაუწყებლობისა და ტელევიზიის სახელმწიფო კო-
მიტეტის თავმჯდომარის კ. გარდაფხაძის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, რადიოგადაცემაში 
“სიტყვა თეატრის შესახებ” წარმატებულ გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1963 წ. 13 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კ. გარდაფხაძე. 1 გვ. 

66.  საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს რადიომაუწყებლობისა და ტელევიზიის სახელმწიფო კო-
მიტეტის თავმჯდომარის კ. გარდაფხაძის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვის რადიოში 
წარმატებულ გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1963 წ. 9 ივლისი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ხელს აწერს კ. გარდაფხაძე. 1 გვ.  

67.  საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს რადიომაუწყებლობისა და ტელევიზიის სახელმწიფო კო-
მიტეტის თავმჯდომარის კარლო გარდაფხაძის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, რადიოსპექტაკლ 
„ურიელ აკოსტას” წარმატებით გამართვასთან დაკავშირებით. 

 1963 წ. 30 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კარლო გარდაფხაძე. 1 გვ. 

68.  ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალის “Дружба народов” 
(“ხალხთა მეგობრობა”) სარედაქციო კოლეგიის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ჟურნალისთვის 
მომზადებული პროექტის გადახედვასთან დაკავშირებით. ერთვის პროექტი.

 1964 წ. 3 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

69.  სომხეთის კულტურის მინისტრის მოადგილის ა. შაგინიანის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსა-
ხიობ ოლგა გულაზიანის 80 წლის საიუბილეო მილოცვის გაგზავნის შესახებ.

 1966 წ. 27 სექტემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

70.  სომხეთის თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარის რ. კაპლანიანის მიმართვა ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი, მსახიობ ავეტ ავეტისიანის დაბადების 70 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისა-
დმი მიძღვნილი კრებულისთვის სტატიის მიწოდებასთან დაკავშირებით. 

 1967 წ. 28 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

71.  გაზეთ “ლენინის დროშის” რედაქტორ ა. გურგენიძის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მახარაძის 
(ახლანდელი ოზურგეთის) სახელმწიფო თეატრის 100 წლის იუბილესთვის მისალოცი წერილის 
გაგზავნის შესახებ.

 1968 წ. 2 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ა. გურგენიძე. 1 გვ. 

72.  მოსკოვში არსებული პოლიტიკური ლიტერატურის რედაქციის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
70 წლის იუბილესადმი გამოცემულ კალენდარში ვ. ანჯაფარიძის შესახებ ინფორმაციის განთა-
ვსებასთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 2 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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73.  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ 
ვაჟა გვახარიას მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მუსიკათმცოდნეობის განყოფილებაზე ლექციის 
წაკითხვასთან დაკავშირებით.

 1969 წ. 25 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ვ. გვახარია. 1 გვ. 

74.  მსოფლიო საბჭოთა ფონდის საპირველმაისო დღესასწაულის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი. 

 1970 წ. 24 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ბ. პოლებოი, ლ. ნიკონოვი, რუსულ ენაზე. 
1 გვ. 

75.  საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საქმეთა სამმართველოს დირექციის მიმა-
რთვა მსახიობ ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, მისი შუამდგომლობით კ. ჩორგოლაშვილის სასჯელის 
შეცვლასთან დაკავშირებით.

 1971 წ. 2 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ა. ღლონტი. 1 გვ. 

76.  უზბეკეთის კინოსტუდიის დირექტორ უ. ტუტხაევის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფი-
ლმში გადასაღებად განსაზღვრული ვადის შეთანხმებასთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 12 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

77.  სომხეთის თეატრალური საზოგადოების სამმართველოს უფროსის რაჩია კაპლანიანის მიმართვა 
ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტ ვაგრამ პაპაზიანის 85 წლის იუბილეზე, სომხეთში სტუმ-
რობის შესახებ. 

 1974 წ. 15 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს რაჩია კაპლანიანი. 1 გვ. 

78.  ლენინგრადის (ახლანდელი სანქტ-პეტერბურგის) გამომცემლობა “ისკუსტვოს”  (“ხელოვნება”) 
დირექციის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობ პ. ლუსპეკაევის შესახებ კრებულისთვის 
მოგონების დაწერის შესახებ.

 1975 წ. 4 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

79.  ჩერნომორსკის გემთმშენებელი ქარხნის კულტურის სახლის დირექციის მიმართვა ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი, გამოსაცემი ალბომისთვის ავტოგრაფიანი ფოტოს გაგზავნის შესახებ. 

 1975 წ. 12 ნოემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

80.  უკრაინის საბჭოთა ენციკლოპედიის დირექციის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტატიისთვის 
ფოტოს გაგზავნის შესახებ. 

 1976 წ. 5 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ნ. ლაბინსკი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

81.  საქართველოს კომპარტიის ხობის რაიკომის ბიუროსა და რაისაბჭოს აღმასკომის მიმართვა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, ხობის საპატიო მოქალაქედ არჩევასთან დაკავშირებით. 

 1985 წ. 7 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: პარტიის ხობის რაიკომის პირველი მდივანი – ნ. 
ნადარაია, აღმასკომის თავმჯდომარე – ლ. ბუკია, აღმასკომის მდივანი – რ. ჟვანია. ბეჭედდა-
სმული. 1 გვ. 

82.  მაგადანის სამხარეო ტექნიკური ნავიგაციის ინსპექციის მიმართვა საქართველოს კულტურის 
სამინისტროსადმი, ვ. ანჯაფარიძის იუბილესთან დაკავშირებით. 

 1984 წ. 22 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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83.  პაუსია დგებუაძე-დადიანის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი 40 წლის შემოქმედებითი მოღ-
ვაწეობის შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

84.  აზერბაიჯანის თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარის მ. მემედოვის მიმართვა ვ. ანჯაფა-
რიძისადმი, აზერბაიჯანის დრამატული თეატრის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, მისა-
ლოცი სიტყვის გაგზავნის შესახებ. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

85.  ა. მერაბიშვილის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ოთარაანთ ქვრივის” შესახებ. 
ერთვის ლექსი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

86.  გურამ გეგეჭკორის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ფოტოს სამასხსოვრო წარწერით გაგზავნას  -
თან დაკავშირებით. წერილს ერთვის ვ. ანჯაფარიძის საპასუხო მიმართვა გ. გეგეჭკორისადმი. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

87.  დიმიტრი ჯანელიძის მიმართვა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

მოხსენებითი ბარათი, ოქმი

88.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დასის მმართველის გ. თო-
ლორდავას მოხსენებითი ბარათი ამავე თეატრის დირექტორ ივ. გვინჩიძისადმი, ვერიკო ანჯაფა-
რიძის მიერ დისციპლინურ დარღვევასთან დაკავშირებით. 

 1954 წ. 24 ნოემბერი. ხელნაწერი. 1 გვ. 

89.  საქართველოს კულტურის მუშაკთა პროფკავშირის რესპუბლიკური კომიტეტის პრეზიდიუმის 
სხდომის ოქმიდან ამონაწერი, ვ. ანჯაფარიძის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის წოდების მინი-
ჭებასთან დაკავშირებით. 

 1978 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

სიგელები

90.  საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ გაცემული საპატიო სიგელი ვერიკო 
ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობაში განსაკუთრებული დამსახურების გამო. 

 1939 წ. სტამბური. ხელს აწერენ: საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე 
– მახარაძე, საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი – ვ. ეგნატაშვილი. 1 ც. 

91.  საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ გაცემული საპატიო სიგელი ვ. ანჯაფა-
რიძისადმი, საქართველოს სსრ სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 9 იანვარი. ნაბეჭდი. 1 ც. 
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92.  სსრ კავშირის კულტურის მუშაკთა პროფკავშირების ცენტრალური კომიტეტის მიერ გაცემული 
საპატიო სიგელი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 1954 წლის საბჭოთა ჯარებში საშეფო-კულტურულ სამუ-
შაოებში აქტიურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 1 მარტი. მოსკოვი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

93.  ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის მიერ გაცემული სიგელი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საშეფო-კულ-
ტურულ სამუშაოებში აქტიურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 16 აპრილი. სტამბური. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

94.  საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი ვ. ანჯაფარიძისადმი კულტუ-
რის დარგში მიღწეული წარმატებებისთვის. 

 1960 წ. 7 მარტი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

95.  ლენინგრადის (ახლანდელი სანქტ-პეტერბურგი) საქალაქო საბჭოს აღმასკომის მიერ გაცემული 
საპატიო სიგელი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლენინგრადის საშეფო კულტურულ სამუშაოებში აქტიურ 
მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1972 წ. 7 აგვისტო. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

96.  მსოფლიო დამცველთა საბჭოთა კომიტეტის მიერ გაცემული საპატიო სიგელი ვ. ანჯაფარიძისა-
დმი, მსოფლიოს მხარდამჭერთა ორგანიზაციაში აქტიურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. 

 1975 წ. 22 დეკემბერი. მოსკოვი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

97.  საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან კულტურული ურთიერთობის საბჭოთა კავშირის მეგობრობის 
საზოგადოების მიერ გაცემული საპატიო სიგელი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საზღვარგარეთის ქვეყ-
ნებთან აქტიური თანამშრომლობის შესახებ.

 1976 წ. სექტემბერი. მოსკოვი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

98.  თბილისის სახალხო დეპუტათა საქალაქო საბჭოს აღმასკომის მიერ გაცემული სიგელი მსახიობ 
ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, ქალაქ თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭებასთან დაკავ-
შირებით.

 1980 წ. 26 ოქტომბერი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: აღმასკომის თავმჯ-
დომარე – გ. გაბუნია, მდივანი – დ. ბოკერია. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

99.  ქუთაისის სახალხო დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ გაცემული 
საპატიო სიგელი, ვ. ანჯაფარიძის ქალაქ ქუთაისის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1984 წ. 21 ივნისი. ქუთაისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: აღმასკომის თავმჯდომარე – ვ. ხაზარაძე, 
მდივანი – გ. ფაჩუაშვილი. ბეჭედდასმული. 1 ც. 

100.  ზესტაფონის სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ გაცე-
მული სიგელი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ზესტაფონის რაიონის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1985 წ. 19 იანვარი. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ზესტაფონის სახალხო დეპუტატთა რაიო-
ნული საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარე ლ. გველესიანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

101.  საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კი-
ნოფილმში “ოჯახი” ქალის როლის საუკეთესოდ შესრულებასთან დაკავშირებით.
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 1986 წ. 9 აპრილი. სტამბური. ხელით შევსებული. ხელს აწერენ: ლ. ელიავა, ს. ცინცაძე, ნ. მანა-
გაძე, რ. თიკანაძე. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

102.  საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მიერ გაცემული მადლობის სიგელი ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, ახალგაზრდობის აღზრდის საქმეში გაწეული წვლილის შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერს საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივანი 
რ. მეტრეველი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

103.  საქართველოს თეატრალური საზოგადოების ჟიურის მიერ გაცემული სიგელი მსახიობ ვერიკო 
ანჯაფარიძისადმი, შოთა რუსთაველის სახელობის მხატვრული კითხვის პირველ რესპუბლიკურ 
კონკურსში მონაწილეობისა და ამ კონკურსში პირველი ადგილის მოპოვებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ჟიურის თავმჯდომარის მოადგილე – დ. ჯანელიძე, ჟიურის 
მდივანი – ბ. ნიკოლაიშვილი. 1 ც. 

104.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დირექციის მიერ გაცემული 
საპატიო სიგელი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ხანგრძლივ და ნაყოფიერ მუშაობასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. სტამბური. ხელს აწერენ: თეატრის დირექტორი  – ვახტანგ ჯახუტაშვილი, პარტბიუ-
როს მდივანი – გ. ტატიშვილი, ადგილკომის თავმჯდომარე – ვ. ინწკირველი. ბეჭედდასმული. 
რუსულ ენაზე. 1 ც. 

105.  თბილისის საქალაქო კომიტეტის მიერ გაცემული სიგელი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დედაქალაქის 
ახალგაზრდების კომუნისტური აღზრდის საქმეში დიდი დამსახურებისთვის და თბილისის კომკა-
ვშირის ორგანიზაციის 60 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. სტამბური. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

დიპლომები

106.  საბჭოთა კავშირის კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული დიპლომი და პრემია ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სპექტაკლში (კარელ 
ჩაპეკის “დედა”) დედის როლის საუკეთესო შესრულებასთან დაკავშირებით. 

 1966 წ. მოსკოვი. ხელით შევსებული რუსულ ენაზე. 1 ც. 

107.  საბჭოთა კავშირის კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული პირველი ხარისხის დიპლომი და 
პრემია ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თე-
ატრის სპექტაკლში “ხსოვნა გულისა”, გალინა რომანოვას როლის შესრულებასთან დაკავშირე-
ბით. 

 1973 წ. მოსკოვი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

108.  საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მიერ გაცემული დიპლომი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1975 წ. 14 იანვარი. სტამბური. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

109.  საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიების 
კომიტეტის მიერ გაცემული დიპლომი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლაურეატის წოდების მინიჭებისა და 
ოქროს მედლით დაჯილდოების შესახებ.
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 1979 წ. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელს აწერს საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე – ზ. 
პატარიძე. 1 ც. 

110.  XVII რესპუბლიკური კინოფესტივალის “Молодость – 86” („ახალგაზრდობა – 86”) ხელმძღვანე-
ლობის მიერ გაცემული სპეციალური დიპლომი ვ. ანჯაფარიძისადმი კინოფილმისთვის “ოჯახი”.

 1986 წ. 20-23 ნოემბერი. სტამბური. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

111.  კინოფესტივალის ორგანიზატორთა მიერ გაცემული დიპლომი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ 
“ოჯახში” მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1986 წ. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

სცენარები

112.  ტელეგადაცემის სცენარი “შეხვედრები სცენის ოსტატთან” – ვ. ანჯაფარიძე.
 1968 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

113.  საკონცერტო ნომრის სცენარი. ლედი ანა – ვ. ანჯაფარიძე, რიჩარდი – ვ. კაჩალოვი. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებული ფანქრით. რუსულ ენაზე. 10 გვ. 

114.  შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლ “მედეას” სცენარი. რეჟისორი – მ. ქორელი, მხა-
ტვარი – ვ. სიდამონ-ერისთავი, მედეა – ვ. ანჯაფარიძე.

 უთარიღო. ხელნაწერი. აკინძული. 72 გვ.

115.  ტელეგადაცემის სცენარი – “საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტები ვერიკო ანჯაფარიძე და 
ელენა გოგოლევა”. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 25 გვ. 

ჩანაწერები

116.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერები ოფელიას როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.
 1947 წ. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

117.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი ვასილი კაჩალოვის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 1949 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 14 გვ. 

118.  ვ. ანჯაფარიძისა და რეჟისორ ს. იუტკევიჩის ჩანაწერი კინოფილმ “სკანდერბერგში” („ალბანეთის 
დიადი მეომარი სკანდერბეგი”) დაფინას როლის განსახიერებასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 23 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

119.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერები კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მუშაობის შესახებ.
 1957 წ. 16 დეკემბერი – 16 თებერვალი (1958). ავტოგრაფი. მელანი. 44 გვ. 
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120.  ვ. ანჯაფარიძის ფრაგმენტული ჩანაწერები: 1) სტატია ჟურნალ “თეატრისთვის” – 1958 წ. 2) 1958 
წ. მოსკოვის რადიოში გამოსვლა. 3) სიტყვა მოსკოვის მცირე თეატრში 1958 წლის 21 მარტს 
დეკა დის გახსნაზე. 4) სტატია უკრაინული გაზეთისთვის. 5) სიტყვა კ. მარჯანიშვილის ხსოვნის 
საღამოზე. 17 აპრილი. 6) “შეხვედრა ახალგაზრდა მსახიობებთან”, მუშა  ო ბა ოფელიას როლზე. 

 1958 წ. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. რვეული. 31 გვ. 

121.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი პიერ კობახიძის საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით. 
 1965 წ. ოქტომბერი. ხელნაწერი. ფანქარი. დაზიანებული. 2 გვ. 

122.  ვ. ანჯაფარიძის ბლოკნოტი ყოველდღიური კალენდარული ჩანაწერებით.
 [1958 წ] ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 21 გვ. 

123.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი მზეთვალას (სპექტაკლი “დავით აღმაშენებელი”) როლთან დაკავშირე-
ბით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 24 გვ.

124.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი ჯულიეტას (“რომეო და ჯულიეტა”) როლთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

125.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი თეატრალურ ხელოვნებასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

126.  ვ. ანჯაფარიძის ფრაგმენტული ხასიათის ჩანაწერები, თეატრსა და მსახიობის შემოქმედებასთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი: ლურჯი, მწვანე, შავი. მელანი. 57 გვ. 

127.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი დავით კაკაბაძის შემოქმედების შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

128.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი გრ. კაპლანიანის შესახებ. 
 უთრიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

129.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი ტატევიკ რაზანდარიანის შესახებ. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

130.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი პოეზიის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. 3 გვ. 

131.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი ანა აღლაძის პიესის “მღელვარე დღეების” დადგმის შესახებ.
 უთარიღი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ. 

132.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერები გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. 9 გვ. 

133.  ვ. ანჯაფარიძის ფრაგმენტული ხასიათის ჩანაწერები: 1) სიტყვა, შალვა დადიანის იუბილეზე. 
განხილულია სპექტაკლი “გუშინდელნი”, სადაც ვ. ანჯაფარიძემ შეასრულა ფაციას როლი; 2) მო-
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გონება უშანგი ჩხეიძის “ჰამლეტის” როლზე; 3) ფესტივალზე წარმოთქმული სიტყვა ახალგაზ-
რდებისადმი; 4) ინდოეთის კინემატოგრაფიის შესახებ; 5) პიესა “ქალის ტვირთის” განხილვა. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 62 გვ. 

134.  ვ. ანჯაფარიძის დღიურის ხასიათის ჩანაწერები. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. 5 გვ. 

135.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერი პავლე პატარაიას შესახებ. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

136.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერები, მისი შემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ. 
 პირი: ალექსანდრე იმედაშვილი, ალექსანდრე წუწუნავა, აკაკი ფაღავა, მიხეილ ქორელი, მიხეილ 

ჭიაურელი, ოხლიბკოვი, ანატოლი ლუნაჩარსკი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 14 გვ. 

137.  ვ. ანჯაფარიძის ფრაგმენტული ხასიათის ჩანაწერები, კოტე მარჯანიშვილის შემოქმედებითი მო-
ღვაწეობის შესახებ. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 29 გვ. 

138.  ვ. ანჯაფარიძის ჩანაწერები თეატრ “სოვრემენიკის”, ქართული თეატრის ტრადიციებისა და პო-
ეზიის შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 41 გვ. 

რეცენზია, ნაშრომები

139.  რაის ბენიაშის რეცენზია სპექტაკლ “ურიელ აკოსტასა” და ვერიკო ანჯაფარიძის მიერ განსახიე-
რებულ ივდითის როლთან დაკავშირებით. 

 პირი: გორცენი, კოტე მარჯანიშვილი, კოტე მახარაძე.
 1972 წ. აგვისტო. ლენინგრადი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

140.  ევგენი ლუნდბერგის ნაშრომი ვერიკო ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ. 
 პირი: კონსტანტინ სტანისლავსკი, სერგეი აიდაროვი, ვალერი ბრიუსოვი, ფიოდორ შალიაპინი, 

მარია ერმოლოვა, ი. პევცოვი, რადინი, შატროვა, პავლოვა, მოზჟეხინი, ლისენკო, ბლიუმენტა-
ლ-ტამარინა, ალექსეევა-მესხიევა, ა. სუმბათოვი, გ. ჯაბადარი, აკაკი ვასაძე, შალვა ღამბაშიძე, 
დიმიტრი მჟავია, მიხეილ ჭიაურელი, გელოვანი, გ. ქიქოძე, ალექსანდრე წუწუნავა, აკაკი ფაღავა, 
ალექსანდრე ახმეტელი, ჰ. სენკევიჩი, სანდრო შანშიაშვილი, კოტე მარჯანოვი (მარჯანიშვილი), 
გრიგოლ რობაქიძე, დემნა შენგელაია, ოხლოპკოვი, ს. მიხოელსი, ვ. კრაუსი, ვ. კომისარჟევსკაია, 
ა. ლუნაჩარსკი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 20 გვ. 

141.  ვ. ანდრონიკაშვილის ნაშრომი ვერიკო ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 პირი: სერგო ზაქარიაძე, უშანგი ჩხეიძე, ლადო ასათიანი, ტარიელ საყვარელიძე, ვასო გოძია-

შვილი, ნიკო ნიკოლაძე.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 7 გვ. 
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ვერიკო ანჯაფარიძის სტატიები 

142.  ვერიკო ანჯაფარიძის სტატია კ. მარჯანიშვილის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის ერევანში, 
ამიერკავკასიის თეატრალური გაზაფხულის ფესტივალზე მონაწილეობის მიღებასთან დაკავში-
რებით.

 1958 წ. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 12 გვ. 

143.  ამონარიდი ვ. ანჯაფარიძის სტატიიდან “დეკადის შესახებ”. გამოქვეყნდა ჟურნალ “თეატრში”.
 1958 წ. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

144.  ვ. ანჯაფარიძის სტატია შალვა დადიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1959 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 

145.  ვ. ანჯაფარიძის სტატია ჟურნალ “მნათობის” რედაქციისადმი თეატრის დანიშნულების შესახებ. 
 1964 წ. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

146.  ვ. ანჯაფარიძის სტატია 1962 წელს გასტროლების შესახებ. გამოქვეყნდა მაშინდელ საკავშირო 
პრესაში. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

147.  ვ. ანჯაფარიძის სტატია კონსტანტინ სტანისლავსკის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 25 გვ. 

148.  ვ. ანჯაფარიძის სტატია ბალეტ “ოტელოს” შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

149.  ვ. ანჯაფარიძის სტატია, გამოქვეყნებული გაზეთ “ყვავილებში” ფლორის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

150.  ვ. ანჯაფარიძის სტატია ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

151.  ვ. ანჯაფარიძის სტატია კოტე მარჯანიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ იუ-
ბილესთან დაკავშირებით. გამოქვეყნდა გაზეთ “ლიტერატურულ გაზეთში”.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 13 გვ. 

სტატიები ვერიკო ანჯაფარიძის შესახებ 

152.  შალვა სოსლანის სტატია ვერიკო ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 პირი: აკაკი [წერეთელი].
 1941 წ. 17 თებერვალი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

153.  ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი ხელოვნების მოღვაწეთა სტატიები კი-
ნოფილმ “ოთარაანთ ქვრივისა” და კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სპექტა-
კლის “ხეები ზეზეურად კვდებიან” შესახებ.

 1955-1958 წწ. აკინძული. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 26 გვ. 
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154.  ხელოვნების მოღვაწეთა სტატიები ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ. 
ერთვის ანოტაცია. 

 1957 წ. თბილისი. აკინძული. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 155 გვ. 

155.  უჩა ჯაფარიძის სტატია ვერიკო ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ. განსაკუთ-
რებით მოიხსენიებს ივდითის როლს სპექტაკლში “ურიელ აკოსტა” (კარლ გუცკოვი) ვერიკოს 
განუმეორებელი თამაშით.

 პირი: უშანგი ჩხეიძე, შალვა ღამბაშიძე.
 1955 წ. 30 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

156.  აკაკი ვასაძის სტატია “არაჩვეულებრივი ოსტატი”, ვ. ანჯაფარიძის შესახებ.
 პირი: გიორგი ჯაბადარი, ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი, ალექსანდრე წუწუნავა, კოტე მარჯა-

ნიშვილი, ნინო ნაკაშიძე.
 1955 წ. 21 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 9 გვ. 

157.  თამარ ვახვახიშვილის სტატია – “ფორმის პრობლემა ვ. ანჯაფარიძის სასცენო შემოქმედებაში”. 
სტატიაში მოიხსენიებს სპექტაკლებს: “ურიელ აკოსტა” (კარლ გუცკოვი), “ჰამლეტი” (უილიამ 
შექსპირი), “ინტერესთა თამაში” (ხასინტო ბენავენტე ი მარტინესი).

 1956 წ. 21 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

158.  ირინა შტენბერგის სტატია ვ. ანჯაფარიძის მიერ განხორციელებულ მარგარიტა გოტიეს როლ-
თან დაკავშირებით. 

 1956 წ. 20 ივნისი. ხელანაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

159.  გიორგი დავითაშვილის სტატია ვ. ანჯაფარიძის შესახებ. გამახვილებულია ყურადღება ოფე  ლიას 
როლზე სპექტაკლში “ჰამლეტი” (შექსპირი).

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი.
 1956 წ. 28 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

160.  თამარ წულუკიძის სტატია, 1919 წელს გ. ჯაბადარის სტუდიის სპექტაკლ “სარწმუნოებაში” ვ. 
ანჯაფარიძის მონაწილეობასა და 1956 წელს თეატრალურ ინსტიტუტში ნუცა ჩხეიძის დაბადე-
ბის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილ იუბილეზე მარგარიტა გოტიეს როლის შესრულებასთან დაკა-
ვშირებით. 

 1956 წ. 24 დეკემბერი. ავტოგრაფი. 3 გვ. 

161.  შალვა ნუცუბიძის სტატია – “დასავლეთის ლიტერატურის ისტორია”, კ. მარჯანიშვილის სახე-
ლობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრში შექსპირის “ანტონიუსი და კლეოპატრაში” ვ. ანჯაფა-
რიძის მონაწილეობის შესახებ.

 1956 წ. ხელნაწერი. 4 გვ. 

162.  მიხეილ გიჟიმყრელის სტატია ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 1957 წ. 10 იანვარი. მელანი. 1 გვ. 

163.  პიერ კობახიძის სტატია ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 1957 წ. 15 იანვარი. ავტოგრაფი. 3 გვ. 
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164.  დენიზ   მეჟის სტატია ვ. ანჯაფარიძის შესახებ: “ნაციონალური ხელოვნებიდან ინტერნაციონა-
ლურ ხელოვნებამდე”. იხსენებს ფრანგ დრამატურგთა სპექტაკლებს, რომლებშიც მონაწილეობდა 
ვ. ანჯაფარიძე: “ქალი კამელიებით”, “ანტონიუსი და კლეოპატრა”, “ხეები ზეზეურად კვდებიან”. 

 [1958 წ.]. ნაბეჭდი. ფრანგულ ენაზე. 3 გვ. 

165.  მედეა ჩახავას სტატია ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

166.  ვ. გაბისკირიას სტატია ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

167.  აკაკი გაწერელიას სტატია ვ. ანჯაფარიძის მიერ შესრულებულ მარგარიტას როლზე სპექტაკლში 
“მარგარიტა გოტიე” (ალექსანდრე დიუმა. შვილი).

 უთარიღო. ხელანაწერი. მელანი. 2 გვ. 

168.  რევაზ ნათაძის სტატია: “ზოგიერთი ექსპერიმენტულ-ფსიქოლოგიური მონაცემები ვ. ანჯა-
ფარიძის შესახებ”.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

169.  უცნობი პირის სტატია ვ. ანჯაფარიძის ლატვიაში გასტროლების დროს შესრულებულ როლებ-
თან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

170.  უცნობი პირის სტატია ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

ვერიკო ანჯაფარიძის სიტყვები და გამოსვლები

171.  ვერიკო ანჯაფარიძის სიტყვა საკავშირო პროფსაბჭოს X ყრილობაზე.
 1939 წ. ავტოგრაფი. სამუშაო ვარიანტი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 11 გვ. 

172.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, წარმოთქმული წითელი არმიის ოფიცრებთან შეხვედრისას.
 1943 წ. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

173.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა ახალგაზრდებთან შეხვედრაზე.
 1944 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 6 გვ. 

174.  ვ. ანჯაფარიძის გამოსვლა საქართველოს რადიოთი კოტე მარჯანიშვილის შემოქმედებითი მოღ-
ვაწეობის შესახებ.

 1945 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

175.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს წარმოთქმული. 
 1950 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ. 

176.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა იოსებ სტალინის შესახებ.
 1953 წ. 8 მარტი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 
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177.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა ნატო ვაჩნაძის შესახებ, წარმოთქმული მისი დაღუპვიდან მე-8 დღეს.
 1953 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ. 

178.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, წარმოთქმული უკრაინისა  და რუსეთის გაერთიანების 300 წლისთავისა-
დმი მიძღვნილ საღამოზე. 

 1954 წ. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

179.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა თამარ ჭავჭავაძის საიუბილეო საღამოზე.
 1954 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 8 გვ. 

180.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, ალ. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრის 20 წლისთავის 
იუბილეზე. 

 1954 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

181.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, ინდოეთის კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან შეხვედრის დროს 
წარმოთქმული. 

 1954 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 15 გვ. 

182.  ვ. ანჯაფარიძის მიერ წარმოთქმული სიტყვა, გერმანული კულტურის დღეებთან დაკავშირებით. 
 1955 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

183.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, შალვა ღამბაშიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. 
 1955 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ფანქარი. 37 გვ. 

184.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, წარმოთქმული სესილია თაყაიშვილის იუბილეზე. 
 1956 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 6 გვ. 

185.  ვ. ანჯაფარიძის მისალოცი სიტყვა, ნინო რამიშვილისა და ილიკო სუხიშვილის შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის აღსანიშნავ საღამოზე წარმოთქმული.

 1956 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.

186.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, ლევან ასათიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოზე წარმოთქმული. 
 პირი: რაჟდენ გვეტაძე, უშანგი [ჩხეიძე].
 1956 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. 11 გვ. 

187.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, მოსკოვის თეატრალურ საზოგადოებაში მოწყობილ მსახიობთა საკავ-
შირო თათბირზე წარმოთქმული. 

 1957 წ. იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 11 გვ. 2 ეგზ.

188.  ვ. ანჯაფარიძის მისასალმებელი სიტყვა, აფხაზეთის ლიტერატურისა და ხელოვნების წარმომა-
დგენლებთან შეხვედრაზე წარმოთქმული. 

 1957 წ. აფხაზეთი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

189.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, ჩაწერილი მოსკოვის რადიოში საქართველოსთვის. 
 1958 წ. 20 მარტი. ავტოგრაფი. 2 გვ. 
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190.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, წარმოთქმული მოსკოველი სტუმრებისადმი. 
 1958 წ. 22 მარტი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

191.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, მოსკოვის რადიოში დეკადის დამთავრებასთან დაკავშირებით.
 1958 წ. 31 მარტი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

192.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, მოსკოვში მიმდინარე დეკადასთან დაკავშირებით.
 1958 წ. 31 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.

193.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, ალექსანდრე ჟორჟოლიანის საიუბილეო საღამოზე. 
 1958 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. 4 გვ. 

194.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, მოსკოვის რადიოში ლიტერატურისა და ხელოვნების დეკადის დღეებში 
კ. მარჯანიშვილის სახელმწიფო თეატრის დასის გასტროლებთან დაკავშირებით.

 1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

195.  ვ. ანჯაფარიძის მიერ წარმოთქმული სიტყვა, მოსკოვში ქართული დეკადის დღეებთან დაკავში-
რებით.

 1958 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

196.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, საბჭოთა კავშირის XXI ყრილობის გახსნისადმი წარმოთქმული.
 1958 წ. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

197.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა შალვა დადიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1958 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

198.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, პოლიკარპე კაკაბაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლის აღსანიშ-
ნავ საღამოზე წარმოთქმული.

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, უშანგი ჩსეიძე, გიორგი შავგულიძე, ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, 
შალვა ღამბაშიძე, აკაკი კვანტალიანი, ცეცილია წუწუნავა, სესილია თაყაიშვილი.

 1959 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

199.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, საქართველოს დამსახურებულ არტისტ ბებუთიშვილის შემოქმედებით 
საღამოზე წარმოთქმული.

 1960 წ. 18 დეკემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

200.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, თამარ ჭავჭავაძის იუბილესადმი მიძღვნილ საღამოზე წარმოთქმული.
 1961 წ. 23 იანვარი. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. 3 გვ. 

201.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა ნუცა ჩხეიძის საიუბილეო საღამოზე. 
 1963 წ. 3 აპრილი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ. 

202.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა რევაზ ნათაძის საიუბილეო საღამოზე. 
 1963 წ. 14 დეკემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ. 

203.  ვ. ანჯაფარიძის მისალოცი სიტყვა გაზეთ “ავანგარდის” რედაქციისადმი. 
 1963 წ. თბილისი. 23 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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204.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა პიერ კობახიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. 
 1963 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 

205.  ვ. ანჯაფარიძის მიერ საქართველოს მწერალთა კავშირში წარმოთქმული სიტყვა. 
 1963 წ. ნაბეჭდი. 22 გვ. 

206.  ვ. ანჯაფარიძის მიერ წარმოქმული სიტყვა, კ. მარჯანიშვილის ფერფლის დასვენებასთან დაკავ-
შირებით. 

 1964 წ. 24 ნოემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 5 გვ. 

207.  ვ. ანჯაფარიძის საახალწლო მისალოცი სიტყვა ახალგაზრდებისადმი. 
 1977 წ. ავტოგრაფი. 1 გვ. 

108.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა კოტე მარჯანიშვილის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
 [1972 წ.] ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

209.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა კ. მარჯანიშვილის სახელმწიფო თეატრის მუშაობის შესახებ. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 6 გვ. 

210.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, თეატრალური საზოგადოების პლენუმის გახსნაზე წარმოთქმული.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

211.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი წარმოთქმული. 
 უთარიღო. ავტოგაფი. 5 გვ.

212.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, ლენინური კომკავშირის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილ საღამოზე წა-
რმოთქმული.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ. 

213.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, წინასაარჩევნო კრებაზე წარმოთქმული. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

214.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის ბათუმში გასტროლებზე გამ-
გზავრებასთან დაკავშირებით. 

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

215.  ვ. ანჯაფარიძის მოსაგონარი სიტყვა არჩილ მიქაძის შესახებ. 
 პირი: ფიროსმანი, კ. მარჯანიშვილი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მწვანე მელანი. 4 გვ. 

216.  ვ. ანჯაფარიძის სამგლოვიარო სიტყვა, გოგლა ლეონიძის დაკრძალვის დღეს წარმოთქმული. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

217.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, ნუცა ჩხეიძის საიუბილეო საღამოზე წარმოთქმული.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ. 
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218.  ვერიკო ანჯაფარიძის სიტყვა ნადეჟდა (ნადია) ხარაძის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. 3 გვ. 

219.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა კ. მარჯანიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოზე წარმოთქმული.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. არასრული. 1 გვ. 

220.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა ს. შანშიაშვილის პიესის “გიორგი სააკაძის” განხილვასთან დაკავშირებით.
 ყურადღება გამახვილებულია ქუთაისის თეატრის სპექტაკლზე. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი და მწვანე მელანი. 7 გვ. 

221.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, მოსკოვის დიდი თეატრის კოლექტივთან შეხვედრისას წარმოთქმული.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

222.  ვ. ანჯაფარიძის სამგლოვიარო სიტყვა ი. სიხარულიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. 1 გვ. 

223.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა კ. მარჯანიშვილისადმი მიძღვნილ საღამოზე წარმოთქმული. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

224.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა ერთ-ერთ შეხვედრაზე მისი შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ წა-
რმოთქმული. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

225.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა კ. მარჯანიშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ, მოსკოველ რა-
დიომსმენელთათვის წარმოთქმული.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

226.  ვ. ანჯაფარიძის მისასალმებელი სიტყვა დავით ანდღულაძის სასცენო მოღვაწეობის 60 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით.

 პირი: ზაქარია და ივანე ფალიაშვილები, დიმიტრი არაყიშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე, ვანო სა-
რაჯიშვილი, სანდრო ინაშვილი, ნინა რიადნოვა, ოლგა შულგინა, ვახტანგ ვრონსკი (ნადირაძე). 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 5 გვ. 

227.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა ახალგაზრდა მსახიობებთან შეხვედრის დროს, ოფელიას როლის შესრუ-
ლებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

228.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა მოსკოვში, პლენუმზე წარმოთქმული. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 27 გვ. 

229.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვა, გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით წარმოთქმული. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ. 

230.  ვერიკო ანჯაფარიძის სიტყვა, წარმოთქმული მოსკოვში გამართულ საბჭოთა რეჟისორების შე-
კრებაზე. 

 პირი: კონსტანტინ სტანისლავსკი, ვლადიმირ ნემიროვიჩ-დანჩენკო, ევგენი ვახტანგოვი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 ეგზ. 8 გვ. 
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231.  ვ. ანჯაფარიძის გამოსვლა მოსკოვის საკავშირო რადიოთი – “მარჯანიშვილის თეატრი 30 წლის 
მანძილზე”.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 6 გვ. 

სიტყვები ვერიკო ანჯაფარიძის შესახებ 

232.  უშანგი ჩხეიძის სიტყვა ვერიკო ანჯაფარიძის შემოქმედების 25 წლისთავთან დაკავშირებით. 
 1945 წ. ნაბეჭდი. ჩასწორებული უშანგი ჩხეიძის მიერ. 7 გვ. 

233.  აკაკი ფაღავას სიტყვა ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 1946 წ. 30 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

234.  ვახტანგ ტაბლიაშვილის სიტყვა ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 1955 წ. 12 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

235.  მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ნინო თურმანიძის მისასალმებელი სიტყვა ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი.

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, ვახტანგ ჭაბუკიანი, აკაკი ხორავა, ვასო გოძიაშვილი, სესილია თაყა-
იშვილი, გიორგი შავგულიძე, პიერ კობახიძე, აკაკი კვანტალიანი, სანდრო ჟორჟოლიანი, მედეა 
ჯაფარიძე, ნათელა აფაქიძე, თამარ თეთრაძე, დოდო ჭიჭინაძე, იაკობ ტრიპოლსკი, ედიშერ მაღა-
ლაშვილი, ვახტანგ ნინუა.

 1958 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. 3 გვ. 

236.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის კულტურისა და დასვენების სახლში საქართველოს ჯანდაცვის სა-
მინისტროს  სტომატოლოგიური პოლიკლინიკის პროფკომიტეტის ლიტერატურული საღამოს 
(“ილია ჭავჭავაძის “ოთარაანთ ქვრივი” ეკრანზე”) გამომსვლელთა სიტყვები.

 გამომსვლელთა სია: მ. ინაშვილი, ლ. ხვიჩია, ქ. სიმონიშვილი, ქ. მანჯგალაძე, ა. ტუსკია, ე. ჭე-
ლიძე, ნ. ვაჩნაძე, ნ. გაძოშვილი.

 1958 წ. 25 მაისი. თბილისი. წიგნად აკინძული. ნაბეჭდი. 24 გვ.

237.  შალვა დადიანის სიტყვა ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედების შესახებ: “მიბრძანეს მისთა საქებად, 
თქმა ლექსებისა ტკბილისა!”

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

238.  ე. ლუცკაიას სტატია – “გამარჯვებული”, ვერიკო ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 27 გვ. 

239.  უცნობი ავტორის სტატია ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 7 გვ. 

240.  რ. ბენიაშის სტატია – “მარად უბერებელი”. ვ. ანჯაფარიძის მიერ კ. მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში აღდგენილი სპექტაკლის “ურიელ აკოსტას” შესახებ. 

 1972 წ. ლენინგრადი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
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241.  ცნობილ მოღვაწეთა სტატიები ვერიკო ანჯაფარიძის შემოქმედების შესახებ. 
 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, ანატოლი ლუნაჩარსკი, ვლადიმირ ნემიროვიჩ-დანჩენკო, კონსტან-

ტინე გამსახურდია, უშანგი ჩხეიძე, ვახტანგ ჭაბუკიანი, იოსებ გრიშაშვილი, გიორგი ასათიანი, 
აკაკი ხორავა, ასპასია პაპატანასიუ, ლადო ასათიანი, მიხეილ ჭიაურელი, სერგეი ეიზენშტეინი, 
ლადო გუდიაშვილი, გიორგი ტოვსტონოგოვი. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. 6 გვ.

ვერიკო ანჯაფარიძის მოხსენებები

242.  ვერიკო ანჯაფარიძის მოხსენება, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის შესახებ. 
 1945 წ. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 10 გვ. 

243.  ვ. ანჯაფარიძის გამოსვლა 1958 წელს მწერალთა კავშირში ქართული თეატრის შესახებ.  
 1958 წ. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 8 გვ. 

244.  ვ. ანჯაფარიძის მოხსენება მოსკოვის რადიოსთვის კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

 1959 წ. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. 25 გვ. 

245.  ვ. ანჯაფარიძის მოხსენება საქართველოს მწერლების V ყრილობის შესახებ. 
 1959 წ. ავტოგრაფი. მელანი. 5 გვ. 

246.  ვ. ანჯაფარიძის მოხსენება ქართული თეატრის შესახებ. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

247.  ვ. ანჯაფარიძის მოხსენება ქართული თეატრის განვლილ გზებსა და აწმყოს შესახებ. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 30 გვ. 

სხვადასხვა პირთა ლექსები, 

მიძღვნილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი

248.  1) ვ. კახნიაშვილის ლექსი – “ჩემს ძვირფას მასწავლებელს ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 2) გივი ვარდო-
სანიძის ლექსი – “ანჯაფარიძე”; 3) უცნობი პირის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 4) უცნობი 
პირის ლექსი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი; 5) დ. პატატიშვილის ლექსი – “სცენის პოეტს ვერიკო 
ანჯაფარიძეს”; 6) გ. ოდიშვილის ლექსი – “მინდა ვარდების ზღვა გადმოვთელო”; 7) თინათინ 
ლოლაძის ლექსი – “ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 8) ნაზი ელიაშვილის ლექსი – “ვერიკო!”; 9) 
თინათინ ბეგლარიშვილის ლექსი – “სსრკ-ის სახალხო არტისტს, ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 10) გუ-
ლნარა ლოლაძის ლექსი – “ვერიკო ქართულ სცენაზე”; 11) თამილა სესიაშვილის ლექსი – “სცე-
ნის ჯადოქარს”; 12) დ. პატატიშვილის ლექსი – “სცენის პოეტი”.

 1940, 1944, 1945, 1949, 1953 წწ. ხელნაწერი. მელანი. აკინძული. 22 გვ.

249.  ოთარ რაზმაძის ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მარგარიტას როლის შესრულებასთან დაკავშირე
ბით. 

 1941 წ. 27 თებერვალი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ. 
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250.  1) თინათინ ლაღიძის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს!”; 2) მანანა ხარაიძის ლექსი – “ვერიკო ანჯა-
ფარიძეს”; 3) ჟ. აქიტაშვილის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 4) გ. დურუჯის ლექსი – “ჩვენი 
თეატრის სიამაყეს”; 5) როსტომ ყენიას ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”, საქართველოს სახელ-
მწიფო ფილარმონიისგან; 6) თინათინ ლაღიძის ლექსი – “ძვირფას ვერიკოს”; 7) კოლია ანანიაშვი-
ლის ლექსი – “ღვთაებრივი”. 

 1941, 1950, 1951, 1957, 1964 წწ. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. აკინძული. 7 გვ. 

251.  1) როლანდ ბერიძის ლექსი – “ვერიკო – მარგარიტა გოტიე”; 2) გ. სალუქვაძის ლექსი – “ვერიკო 
ანჯაფარიძეს”; 3) ლიანა სტურუას ლექსი – “სსრ კავშირის სახალხო არტისტ ვერიკო ანჯაფა-
რიძეს”; 4) “ნანსის” ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 5) გულნარა ლოლაძის ლექსი – “ვერიკო 
ანჯაფარიძე” (“მარგარიტა გოტიეში”); 6) უშანგი ჩხეიძის ლექსი – “ვერიკოს ივდითს”; 7) შალვა 
ბარათაშვილის ლექსი – “სცენის დიდ ოსტატს ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 8) ლუბა კასრაძის ლექსი 
– “ვერიკოს!..” (ლექსს ერთვის წერილი); 9) ანდრია სინაურის ლექსი – “გულს მაინც უყვარს”; 10) 
ქეთევან თვალიაშვილის ლექსი – “ვერიკოს!” (ლექსს ერთვის წერილი); 11) უცნობი თაყვანისმცე-
მლის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”.

 1941, 1942, 1943, 1947, 1954, 1957 წწ. ხელნაწერი. მელანი. აკინძული. 23 გვ. 

252.  1) ლეილა დვალის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 2) ბელა შალიკაშვილის ლექსი – “ვერიკო 
ანჯაფარიძეს”; 3) უცნობი ავტორის ლექსები: “ხალხური ცეკვა”, “თავსაფარი”; 4) უცნობი ავტო-
რის ლექსი – ექსპრომტი; 5) ქიცა ხერხეულიძის ლექსი – “მარგარიტა გოტიე, ვერიკო ანჯაფარი-
ძეს”; 6) რაულ ჯანგველაძის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 7) ლილი გიორგაძის ლექსი – “ვე-
რიკო ანჯაფარიძეს”; 8) ა. გომურაშვილის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 9) უცნობი ავტორის 
ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 10) ცისანა ქინქლაძის ლექსი – “იუბილარ ვერიკო ანჯაფარი-
ძეს”; 11) ნუნუ ჟღენტის ლექსი – “ვერიკოს!”; 12) ლადო ასათიანის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარი-
ძეს”; 13) მიხეილ გაფრინდაშვილის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 14) ქუჯი ძიძიშვილის ლექსი 
– “ვერიკოსათვის მიძღვნასავით”; 15) ლონდა ღვალაძის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 16) ო. 
ფირცხალავას ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 17) გივი თათეიშვილის ლექსი – “ვერიკო ანჯა-
ფარიძეს”; 18) ლაურა ასათიანის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”. 

 1942, 1945, 1952, 1954, 1957, 1958, 1968 წწ. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. მელანი. აკინძული. 24 გვ. 

253.  1) გურამ გეგეჭკორის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს!”; 2) ნანა დარაშვილის ლექსი – “ვერიკო 
ანჯაფარიძეს”; 3) თ. ბანძელაძის ლექსი – “ვერიკო დეიდას”; 4) რ. დუნდუას ლექსი – „სსრკ-ის სა-
ხალხო არტისტს ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 5) პეტრე გრუზინსკის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 
6) ნინო ნანდოშვილის ლექსი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.

 1942, 1945, 1952 წწ. ხელნაწერი. მელანი. აკინძული. 17 გვ. 

254.  1) ქალთა მე-19 საშუალო სკოლის VI კლასის მოსწავლის ლალი თევზაძის ლექსი ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი; 2) ელგუჯა ბეჟაშვილის წერილი და ლექსი; 3) უცნობი ავტორის ლექსი ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი; 4) ლევან გელაძის ლექსი – “ვერიკოს”; 5) ნოდარ შამანაძის ლექსი – “ჩვენს ვერიკოს”; 6) 
იულია ცანავა-სანიკიძის ლექსი – „ვერიკო ანჯაფარიძე”; 7) ცისანა ქინქლაძის ლექსი – „იუბილარ 
ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 8) დავით როსნაძის ლექსი – “სახსოვრად ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 9) ქა-
ლთა მე-19 საშუალო სკოლის IV კლასის მოსწავლე მეგი გამყრელიძის ლექსი – “ვერიკო ანჯა-
ფარიძეს”; 10) გულნარა ლოლაძის ლექსი – “სევდის ბაღი”; 11) ნოდარ ჯალაღონიას ლექსი – “ვ. 
ანჯაფარიძეს”; 12) გიორგი მარიანოვის ლექსი – “ოთარაანთ ქვრივთან დაკავშირებით”.

 1943, 1951, 1957, 1958, 1959 წწ. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. აკინძული. ქართულ და 
რუსულ ენებზე. 20 გვ. 
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255.  1) კ. ჯავახიშვილის ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი – “ვერიკოს მაყურებლისგან”; 2) კ. ქანთარიას 
ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი; 3) ნ. ალფაიძის ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი – “რას გადარო”; 4) უც-
ნობი თაყვანისმცემლის ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 

 1944, 1945, 1946, 1951 წწ. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. აკინძული. 6 გვ. 

256.  გ. ხუხაშვილის ლექსი – “მარჯანიშვილის თეატრი “ურიელ აკოსტას” სპექტაკლზე”.
 1944 წ. 8 იანვარი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ. 

257.  ი. გრიშაშვილის ლექსი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი. 
 1945 წ. 18 დეკემბერი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 გვ.

258.  უცნობი პირის მისალოცი ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 16 მაისი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

259.  1) ლალი თევზაძის ლექსი – „ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 2) დარეჯან გაგოშიძის ლექსი – მიძღვნილი 
ვერიკო ანჯაფარიძისადმი; 3) ინოლას (გურგულია) ლექსი – „ვერიკო ანჯაფარიძე”; 4) ალისა 
ტუსკიას ლექსი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი; 5) მადონა ბელეშაძის ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი; 
6) გიორგი ყორაულის ლექსი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი; 7) ვიოლეტას (გვარი მითითებული არ 
არის) ლექსი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი; 8) ბიძინა გაგოშიძის ლექსი “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 9) 
ი. გვარაძის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 10) ო. ჯიბუტის ლექსი – “დიდი მსახიობი”; 11) თინა 
ირემაშვილის ლექსი – “ვერიკოს!”.

 1945, 1950, 1957, 1964 წწ. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. აკინძული. 22 გვ. 

260.  1) ლილი დოლიძის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს, სცენის ოსტატს”; 2) მიხეილ ვადაჭკორიას 
ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 3) უცნობი პირის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”.

 1945, 1948 წწ. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. აკინძული. 4 გვ. 

261.  მაყურებელ ნანის (გვარი მითითებული არ არის) ლექსი – “საყვარელ მსახიობს ვერიკოს”; 2) ო. ნა-
რჩემაშვილის ლექსი – “ქართული სცენის თაიგულს”; 3) თ. კობალაძის ლექსი “ვ. ანჯაფარიძეს!”; 
4) “გოგონები სადგურიდან” ლექსი – “ძვირფას ვერიკოს!”; 5) უცნობი თაყვანისმცემლის ლექსი 
– “ღრმად პატივცემულ ქალბატონ ვერიკოს”; 6) ლ. ბარდაძის ლექსი “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 
7) ს. ხუნდაძის ლექსი – „ქალბატონ ვერიკოს”; 8) ა. ბერაიას ლექსი – „ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 9) 
უცნობი თაყვანისმცემლის ლექსი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი; 10) მ. ალთუნაშვილის ლექსი – “ვე-
რიკო ანჯაფარიძეს”; 11) ლ. ოგანეზოვის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 12) ლონდა ღვალაძის 
ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 13) ბ. კეკელიძის ლექსი – “ვერიკოს და პიერს”.

 1945, 1946, 1964 წწ. ხელნაწერი. მელანი: ლურჯი, წითელი, მწვანე ფანქარი. აკინძული. 32 გვ. 

262.  გ. ოდიშვილის ლექსი, მიძღვნილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი. 
 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

263.  ქართლოს კასრაძის ლექსი, მიძღვნილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1952 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ. 

264.  სანდრო შანშიაშვილის ლექსი, მიძღვნილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1956 წ. ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 
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265.  1) გრიგოლ ქუთათელაძის ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი; 2) სისველაშვილის ლექსი ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი; 3) ლაურა ვეშაპიძის ლექსი – “ხალხის საყვარელ მსახიობს ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 4) 
მანანა თევზაძის ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი; 5) დოდო ჯინჯიხაძის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარი-
ძეს”; 6) დანიელ ხახიაშვილის ლექსი – “ძვირფას ქართველ მსახიობ ქალს ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 
7) გ. წიკლაურის ლექსი ვ. ანჯაფარიიძისადმი; 8) ლია ჭყონიას ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 
9) ლაურა ვეშაპიძის ლექსი – “ქართული სცენის ელვარე ვარსკვლავს ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 10) 
ლილი მაისურაძის ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი; 11) ჟუჟუნა მეფარიძის ლექსი – “ჩემს საყვარელ 
მსახიობს, პატივცემულ ვერიკო ანჯაფარიძეს”; 12) მზია შაფათავას ლექსი – “ძვირფას დეიდა 
ვერიკოს”; 13) ალბერტ აბესაძის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს”.

 1956, 1957, 1958, 1961, 1963, 1964 წწ. ხელნაწერი. მელანი. აკინძული. 33 გვ. 

266.  აკაკი გეწაძის ლექსი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი – “ძღვნად მღელვარე დღეების პრემიერაზე”.
 1961 წ. 11 მარტი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

267.  კალე ბობოხიძის ლექსი, მიძღვნილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1969 წ. 26 მარტი. ხელნაწერი. 2 გვ. 

268.  ოთარ შალამბერიძის ლექსი, მიძღვნილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 1973 წ. 12 მარტი. ხელნაწერი. 1 გვ. 

269.  ჯონდო გვასალიას ლექსი ვერიკო ანჯაფარიძისა და ანა კალანდაძისადმი – “მიძღვნა”.
 1977 წ. 2 მარტი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

270.  თამილა ცერაძის ლექსი – “ვერიკო ანჯაფარიძეს!” 
 2001 წ. 7 სექტემბერი. ხელნაწერი. 2 გვ. 

271.  ე. ლუცკაიას მიერ მიძღვნილი ლექსი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

272.  პეტრე გრუზინსკის ლექსი მიძღვნილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

273.  ზაურ ბოლქვაძის ლექსი, მიძღვნილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

274.  უშანგი ჩხეიძის ლექსი – “ვერიკო – ივდითს”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

275.  უცნობი ავტორის ლექსი, მიძღვნილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

სიები, გეგმები, რეპერტუარი

276.  ვერიკო ანჯაფარიძისადმი მიძღვნილი გამოფენის კატალოგის სამუშაო გეგმა.
 1958 წ. ხელნაწერი. ფანქარი. 6 გვ. 



35

277.  “ვ. ანჯაფარიძის ცხოვრება და შემოქმედება”. მსახიობის სახლ-მუზეუმის თემატური გეგმა.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 7 გვ. 

278.  ვ. ანჯაფარიძის სიტყვების, სტატიებისა და გამოსვლების სია. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ. 

279.  ვ. ანჯაფარიძის მიერ შესრულებული როლების სია.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

280.  ვ. ანჯაფარიძის მიერ კინოსა და თეატრში განხორციელებული როლების სია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. 6 გვ. 

281.  ვ. ანჯაფარიძის მიერ კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში დადგმული სპექტაკლების სია. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ. 

282.  ვ. ანჯაფარიძის საკონცერტო რეპერტუარი მეორე მსოფლიო  ომის წლებში წითელარმიელთათ-
ვის გამართულ კონცერტებზე.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. აკინძული. 32 გვ. 

ადრესები

283.  ო. ვარვარიძისა და დ. გაგოშიძის ადრესი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის მინი-
ჭებასთან დაკავშირებით.

 1948 წ. ხელნაწერი. მხატვრულად გაფორმებული. აკვარელი. ტუში. 16 გვ. 

284.  წინანდლის საბჭოთა მეურნეობის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “მარგა-
რიტა გოტიეს” დადგმასთან დაკავშირებით. 

 1949 წ. 10 ნოემბერი. თელავი. სტამბური. 1 ც. 

285.  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სანიტარულ-ჰიგიენური ფაკულტეტის დეკა-
ნატის, პარტიული, კომკავშირული და პროფკავშირული ორგანიზაციების ადრესი ვე რიკო ანჯა-
ფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 27 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 

286.  ერევნის გაბრიელ სუნდუკიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 7 მაისი. ერევანი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

287.  სკოლის ამხანაგების ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 7 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 

288.  სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადე-
ბიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 7 მაისი. სტამბური. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 
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289.  საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და სა-
სცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. ერთვის ნოტები სიმღერისა: “ვერიკოს – 
ივდითს”. ლექსი – უშანგი ჩხეიძის, მუსიკა – ანდრია ბალანჩივაძის.

 1957 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერენ: ა. შავერზაშვილი, ა. მაჭავარიანი, თ. კვირი-
კაძე, ნ. ჩიგოგიძე, ს. ცინცაძე, კოტე მეღვინეთ-უხუცესი, გ. ჩიმაკაძე, შალვა მშველიძე, შალვა 
აზმაიფარაშვილი. 1 ც. 

290.  ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, და-
ბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ა. ლავროვსკი, ა. სმირანიანი, ვ. სიომინი, ე. რატინა, ს. 
სარქისოვი, იადვიგა მაისურაძე, ირინა შტენბერგი, მ. ზლობინი, ა. მაკაროვა, ნიკიფოროვი, ა. 
კოპოროვი, ნირვანოვი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

291.  საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სა-
სცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: ი. გრიშაშვილი, თ. ბაქრაძე, დ. ჩხეიძე, მიხ. მრე-
ვლიშვილი, ივ. გვინჩიძე. 1 ც. 

292.  ვ. აბაშიძის სახელობის სახელმწიფო მუსიკალური კომედიის თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 7 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

293.  ქუთაისის ლ. მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 22 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

294.  კინოსტუდია “ქართული ფილმის” თანამშრომელთა ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღ-
ვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. 1 ც. 

295.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის კოლექტივის ადრესი თეატრის 
მსახიობის ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1957 წ. ნაბეჭდი. 1 ც. 

296.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დასის ადრესი ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: ვასო გოძიაშვილი, ივანე გვინჩიძე, დ. ნაღებაშვილი, 
მ. ღვინიაშვილი, ედიშერ მაღალაშვილი, ალექსანდრე ომიაძე, თ. თეთრაძე, მედეა ჯაფარიძე, 
მერი დავითაშვილი, ალექსანდრე ბეგალიშვილი, ბელა მირიანაშვილი, პიერ კობახიძე, გიორგი 
ტატიშვილი, ზ. ზალდასტანიშვილი, დ. მაცაბერიძე, ა. ვერულეიშვილი, ტარიელ საყვარელიძე, 
ბაბო გამრეკელი, ნინა სიბილა, თამარ სხირტლაძე, თ. მაისურაძე, გიზო სიხარულიძე, ვ. მენთე-
შაშვილი, ი. სუმბაძე, ი. საყვარელიძე, ლეილა შოთაძე, ე. ახალკაცი, კოტე დაუშვილი, ალ. ჭულუ-
ხიძე, ე. გურგენიძე, ც. გაჩეჩილაძე, ვ. დოლიძე, ვ. სანებლიძე, თ. ბერიძე, კ. რაკოვი. 1 ც.

297.  თბილისის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტის კოლექტივისა და სტუდენტთა ადრესი ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
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298.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადები-
დან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. 1 ც. 

299.  მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისა-
დმი, სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: ნ. სირბილაძე, კუპრაშვილი, თამარ თვალავაძე, ხო-
რავა, გარსევანიშვილი, ს. ღვინიაშვილი, ო. ჭარხალაშვილი, კ. სურმავა, მ. დედანაშვილი, ირ. ხუ-
როშვილი, დავით ცხაკაია, უ. ონიანი, თ. ფარცხალაძე, რეზო თავართქილაძე, ე. ესიაშვილი, ლე-
ილა ძიგრაშვილი, ც. ქიტიაშვილი, ს. რუსია, გიკაშვილი,  ქვლივიძე, გაბისონია, თ. ქურდოვანიძე, 
გელა რევაზიშვილი, რ. ხუციშვილი, ქევხიშვილი, ყავლაშვილი, ელისაშვილი, გ. ჟვანია. 1 ც. 

300.  ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის წარმომადგენლების ად-
რესი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან და-
კავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კონსერვატორიის დირექტორი ი. ტუსკია. 1 ც. 

301.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დასის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწე-
ობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 [1957 წ.] ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: ვასო გოძიაშვილი, ალექსანდრე ომიაძე, ტარიელ 
საყვარელიძე, ნ. ჭელიძე, მერი დავითაშვილი, ალ. ქუთათელაძე, ე. თოფურია, გოგი ტატიშვილი, 
პავლე პატარიძე, ი. გრატიაშვილი, პ. ინწკირველი, ჯ. მონიავა, ლ. ყიფშიძე, თ. გამსახურდია, ნ. 
მახათელი, ივანე დუდაშვილი, გ. ფირცხალავა, ვ. ფირცხალაიშვილი, ჯ. მაჭავარიანი. 1 ც. 

302.  აჭარის ასსრ კულტურის სამინისტროს ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და შე-
მოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 [1957 წ.]. ნაბეჭდი. ხელს აწერს აჭარის ასსრ კულტურის მინისტრი ვ. ახვლედიანი. 1 ც.

303.  სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების, 
სტუდენტებისა და თანამშრომლების ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო 
მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 [1957 წ.]. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ვ. კუპრაძე, კ. გარდაფხაძე, ჭ. ჭყონია, ნ. შველიძე. 1 ც. 

304.  საქართველოს მინისტრთა საბჭოს რადიომაუწყებლობისა და ტელევიზიის სახელმწიფო კომიტე-
ტის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 3 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 

305.  ლილოს დასახლების კულტურის სახლის აქტივის სახელით, კულტურის სახლის დირექტორის 
გურამ ავალიშვილის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1960 წ. 30 იანვარი. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. მელანი. 1 ც. 

306.  საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლების ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
ოქტომბრის რევოლუციის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1961 წ. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კულტურის მინისტრი ფურცელაძე. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

307.  საქართველოს მწერალთა კავშირის გამგეობის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწე-
ობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 ც. 
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308.  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

309.  თელავის სახელმწიფო თეატრის დასის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეო-
ბის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ვ. ჩელთისპირელი, გ. მამუჩაშვილი, ლ. ჯავახიშვილი, 
პ. ახვლედიანი, ო. შუბითიძე, ა. მახარაშვილი, ნ. პაქსაშვილი, თენგიზ მაისურაძე, გელაშვილი, 
მარკოზაშვილი, კ. ბერიშვილი, ირინე მჭედლიძე. 1 ც. 

310.  ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატ-
რის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. თბილისი. ხელს აწერენ: დიმიტრი მჭედლიძე, პეტრე ამირანაშვილი, თ. ჯავა-
ხიშვილი, ვახტანგ ჭაბუკიანი, ბათუ კრავეიშვილი, ვახტანგ ფალიაშვილი, თ. გურგენიძე, ნოდარ 
ანდღულაძე, თენგიზ მუშკუდიანი, კარლო კუკულაძე, მედეა ამირანაშვილი, დ. ჯიტავა, ნ. ტუ-
ღუში, ვაჟა ჩაჩავა, თ. თაქთაქიშვილი, ჯემალ ანჯაფარიძე, ა. ფირცხალავა, ტ. ჭანტურია, ი. შუ-
შანია, რ. კაკაბაძე, ა. გაგუა, ვერა წიგნაძე, გ. ტორონჯაძე, თამარ ლობჟანიძე, შ. ბუჯიაშვილი, 
ი. ქუთათელაძე, შოთა თაბუკაშვილი, დიდიმ მირცხულავა, შ. ვაშალომიძე, სერგო თორეული, ვა-
ხტანგ გუნაშვილი, ნ. სვანიშვილი. 1 ც. 

311.  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შე-
მოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ს. ჯორბენაძე, ი. სურგულაძე, უ. ურუშაძე, გ. 
ფუთურიძე, მ. კვესელავა, გ. ბანძელაძე, გ. ახვლედიანი, შალვა ამირანაშვილი, დ. ჯანელიძე, ა. 
ბრეგაძე, ი. გვერდწითელი, გ. ქანთარია, შოთა ძიძიგური, ს. ჯაფარიძე. 1 ც. 

312.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობების ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მო-
ღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ვასო გოძიაშვილი, ალექსანდრე ომიაძე, ნ. ჭელიძე, ე. თოფუ-
რია, გიორგი ტატიშვილი, ფარნაოზ სონღულაშვილი. 1 ც. 2 ეგზ. 

313.  საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირისა და თბილისის კინოს სახლის თანამშრომელთა 
ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. ხელს აწერენ: რევაზ ჩხეიძე, კოტე პიპინაშვილი, ვახტანგ ბახტაძე, შალვა გე-
დევანიშვილი, ელდარ შენგელაია, მიხეილ ჭიაურელი, კოტე წერეთელი, ოთარ კობერიძე, ოთარ 
სეფიაშვილი, კ. გოგოძე, ლ. ელიავა, სპარტაკ ბაღაშვილი. 1 ც. 

314.  ს. ჭანბას სახელობის სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

315.  აჭარის ასსრ კულტურის სამინისტროსა და ი. ჭავჭავაძის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო თე-
ატრის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. ბათუმი, ნაბეჭდი. 1 ც. 



39

316.  ლ. მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

317.  გეგეჭკორის რაიონის (ახლანდელი მარტვილის მუნიციპალიტეტი) მშრომელთა ადრესი ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

318.  ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ა. ტრაპაიძე, შ. მესხი, ელ. ჩოხელი, ვ. სარა-
ლიძე, კ. სირბილაძე, მ. ხოფერია, თ. ხელაშვილი, იური ვასაძე, აკ. შანიძე, გ. გამრეკელი, ე. გურა-
შვილი, ო. ბაზღაძე, ნ. პიპინაშვილი, გ. პეტრიაშვილი. მელანი. 1 ც. 

319.  კინოსტუდია “ქართული ფილმის” დირექციის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მო-
ღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

320.  სომხეთის თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო 
მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 აპრილი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც.

321.  ჟურნალ “საქართველოს ქალის” სარედაქციო კოლეგიის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო 
მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც. 

322.  კ. ხეთაგუროვის სახელობის ცხინვალის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექტივის ად-
რესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

323.  საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შე-
მოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: ოთარ ეგაძე, ნინო შვანგირაძე, ჟღენტი, 
ერემია ქარელიშვილი, დავით ჩხეიძე, მიხეილ ქორელი, ვასო გოძიაშვილი, დვალიშვილი, დ. ჯანე-
ლიძე, ვიქტორ ნინიძე, არჩილ ჩხარტიშვილი. ბეჭედდასმული. მელანი. 1 ც. 

324.  კოლეგების ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 
ერთვის ლექსები.

 1968 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ი. ზლობინი, პაკო მურღულია, ვ. ზახაროვა, ნ. პიოტნელსოვა, 
მაისურაძე, სერგო ჭელიძე, მ. ქებაძე, ვ. სიომინა, არჩილ გომიაშვილი, კრილოვა, კოტე სურმავა, 
მალოვი. 1 ც. 5 გვ.

325.  მოსკოვის ა. ბახრუშინის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური მუზეუმის კოლექტივის ადრესი 
ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: კაბლუნკო, მაკაროვა, მიაგკოვა, ნედვეცკაია, ივანოვა, ე. ფელი-
მონოვი, ნოსოვი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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326.  ქალაქ ტყიბულის მშრომელების ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1968 წ. ხელნაწერი. ხელს აწერს ტყიბულის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივანი – მ. ლომაძე. 
მელანი. 1 ც. 

327.  ერევნის საგზაო განყოფილების მუშაკთა ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვა-
წეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

328.  თბილისის სახელმწიფო ცირკის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ვენაძე, ყანჩელი, ჟორდანია. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

329.  აფხაზეთის კულტურის მუშაკთა ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 ც.

330.  შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის დასის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 
50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: მზია მაღლაკელიძე, ნანა ფაჩუაშვილი, მერაბ გეგეჭკორი, ემანუელ 
აფხაიძე, სოსო ხაინდრავა, ოთარ ზაუტაშვილი, სოსო ლაღიძე, გოგი ხარაბაძე, შალვა წერეთელი, 
ლარისა კევლიშვილი, ნ. ჯუღელი, გურამ საღარაძე, არჩილ ჩხარტიშვილი, გოგი გეგეჭკორი, 
ბადრი კობახიძე, გივი კვაჭაძე, ნოდარ ფირანიშვილი, კარლო საკანდელიძე, ნ. მარგველაშვილი, 
უშანგი კაპანაძე, ეროსი მანჯგალაძე, გიგოლა თალაკვაძე, ქ. ჯორჯაძე, რამაზ ჩხიკვაძე, ნათელა 
ურუშაძე, მარლენ ეგუტია, მიხეილ თუმანიშვილი, კახი კავსაძე, ეკატერინე ვაჩნაძე. 1 ც. 

331.  რუსთავის თეატრის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით. 

 [1968 წ.]. ნაბეჭდი. 1 ც. 

332.  თბილისის შაუმიანის სახელობის სომხური თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 [1968 წ.]. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: ჩოფიკაშვილი, ნ. თუმანიანი, რ. პაპოვიანი, სედა ჯანიკიანი, 
ჰ. სიმონიანი, კადტვორიანი, გნუნი, ჟამნოჩიანი. მელანი. ქართულ, რუსულ, სომხურ ენებზე. 1 ც.

333.  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: გ. რევაზიშვილი, შალვა გაწერელია, თენგიზ დუგლაძე, გოგუცა 
კუპრაშვილი, ვ. ნინუა, ონაშვილი, თ. ჩხეიძე, გიორგი ნახუცრიშვილი, ვახტანგ ჯახუტაშვილი, 
ღოღობერიძე, თენგიზ მაღალაშვილი, ლ. თორაძე, ბერტა ხაფავა, მ. აბაშიძე, ნატალია ჯავა-
ხიშვილი, რეზო თავართქილაძე, მ. გოგიჩაიშვილი, ი. თავაძე, ოთარ ბაღათურია, ე. ასლამაზა-
შვილი, რ. გარსევანიშვილი. მელანი. 1 ც. 

334.  ქუთაისის წარმომადგენელთა დაბადების დღის მისალოცი ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1980 წ. 6 ოქტომბერი. ხელნაწერი. ფლომასტერი. 1 ც. 



41

335.  ჩუკოტკის ავტონომიური ოლქის წარმომადგენლების ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1982 წ. 23 მარტი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს მაგადანის ოლქის სახელმწიფო ზღვისა და მდინარის 

ნაოსნობის სამმართველოს უფროსის პირველი მოადგილე დავით ყვინჩია. 1 ც. 

336.  კინოსტუდია “ქართული ფილმის” კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღე-
სთან დაკავშირებით. 

 1984 წ. მარტი. ხელს აწერენ: ლია ელიავა, ოთარ კობერიძე, სერგო ფარაჯანოვი, ლ. გორდელაძე, 
დევი აბაშიძე, პ. ჩარკვიანი, ლანა ღოღობერიძე, ირაკლი კვირიკაძე, რეზო ჩხეიძე, ჟუჟუნა დუგ-
ლაძე, გოდერძი ჩოხელი, თენგიზ გოშაძე, მანანა ბარათაშვილი. 1 ც. 

337.  ზესტაფონის რაიონის მშრომელთა და ინტელიგენტთა ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედე-
ბითი მოღვაწეობის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

 1984 წ. 1 აპრილი. ხელს აწერენ: ზესტაფონის რაიკომის მდივანი – ზ. გუმბარიძე, აღმასკომის 
თავმჯდომარე – ვ. გველესიანი. 1 ც. 

338.  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
სასცენო მოღვაწეობის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

 1984 წ. 2 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: იაქაშვილი, ნ. ჯანდიერი, თ. პაპიტაშვილი, ე. აგალა-
როვა. ბეჭედდასმული. 1 ც. 

339.  ახალციხის კომპარტიის რაიონული კომიტეტისა და რაისაბჭოს აღმასკომის ადრესი ვ. ანჯაფა-
რიძისადმი, ხელოვნების დარგში მოღვაწეობის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1984 წ. 2 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ახალციხის კომპარტიის რაიონული კომიტეტის პირ-
ველი მდივანი – დ. კოტეტიშვილი, სახალხო დეპუტატთა რაისაბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარე 
– ჯ. მაკარიძე. ბეჭედდასმული. 1 ც. 

340.  დავით ყვინჩიას ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 70 წლის იუბილესთან და-
კავშირებით. 

 1984 წ. 2 აპრილი. სტამბური. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

341.  საგარეჯოს რაიკომისა და რაისაბჭოს აღმასკომის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 70 წლის იუბი-
ლესტან დაკავშირებით. 

 1984 წ. 2 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: საგარეჯოს რაიკომის მდივანი – მედიკო მეზვრიშვილი, 
სახალხო დეპუტატთა რაისაბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარე – გ. მჭედლიშვილი. 1 ც. 

342.  რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 70 წლის იუბი-
ლესთან დაკავშირებით. 

 1984 წ. 28 აპრილი. რუსთავი. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: დირექტორი – გ. ქაშაკაშვილი, 
პარტიული კომიტეტის მდივანი – თხელიძე. 1 ც. 

343.  საქართველოს კომკავშირის რუსთავის საქალაქო კომიტეტის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შე-
მოქმედებითი მოღვაწეობის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

 1984 წ. აპრილი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

344.  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელთა ად-
რესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 
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 1984 წ. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: რექტორი – ვ. ოკუჯავა, პარტიული კომიტეტის მდივანი – გ. ლო-
რთქიფანიძე, გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე – მ. შენგელია. 1 ც. 

345.  ბორჯომის მშრომელთა საზოგადოების ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 70 
წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

 [1984 წ.]. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 

346.  მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: მარკოვა, ბარხუდაროვა, შერაზადაშვილი, გალუსტოვა, თ. პა-

პიტაშვილი, კეჭაყმაძე, ნ. მარშაკი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

347.  საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავში-
რებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ა. ავჩიანი, ა. მდივანი, დ. ჩხეიძე. 1 ც. 

348.  სომხეთის თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილე-
სთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ხელს აწერს სომხეთის სახალხო არტისტი რაჩია კაპლანიანი. ბეჭედდა-
სმული. ტუში. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

349.  საქართველოს კონსერვატორიის შემოქმედებითი კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუ-
ბილესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კონსერვატორიის რექტორი სულხან ცინცაძე. 1 ც. 

350.  ქალაქ რუსთავის ინტელიგენციის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც. 

351.  საქართველოს კომპარტიის გეგეჭკორის რაიკომისა და სახალხო დეპუტატთა რაისაბჭოს აღ-
მასკომის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც. 

352.  რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკა-
ვშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ა. ბეჟაშვილი, ა. ქუთათელაძე, ნ. წიქორია, ალ. გაბუნია, ნ. 
კოლელიშვილი, გ. ჩუგუაშვილი, სპარტაკ კიკნაძე, გ. ლეჟავა, კ. ბექაია, ლ. კალანდაძე, გ. ტყეშე-
ლაშვილი, ც. მესხი, ნ. დათუნაშვილი, ჩიტიაშვილი. 1 ც. 

353.  საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის შემოქმედებითი კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: არჩილ კერესელიძე, ო. გორდელაძე, გულბათ ტორაძე. 1 ც. 

354.  საქართველოს შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრალური ინსტიტუტის 
პროფესორ-მასწავლებლების ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: გურამ აბაშიძე, ო. თაბუკაშვილი, მერი ბრეგაძე, ც. ციცქიშვილი, 
ლია გაბრიაძე, ნ. იონათაშვილი, ლ. მინდიაშვილი, თ. ქამუშაძე, ს. აბაშიძე, გიული დარახველიძე, მ. 
თუმანიშვილი, თ. ჩხიკვაძე, მიხაილ სემიონოვი, შ. გოგიძე, ლია ლეონიძე, ეთერ გუგუშვილი, მერაბ 
თავაძე, ლილი იოსელიანი, ვასილ კიკნაძე, ე. ანდრონიკაშვილი, გ. დოლიძე. 1 ც. 
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355.  საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწე -
ობის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ი. გურგენიძე, ალ. შალუტაშვილი, ანტონ წულუკიძე, თ. კეჭაყ-
მაძე, ნ. კაკაბაძე, ლ. სეხნიაშვილი, მ. მელაძე. 1 ც. 

356.  თბილისის პირველი მაისის რაიონის სახალხო განათლების განყოფილებისა და პროფკავშირის 
რაიკომის ადმინისტრაციის მისალოვი ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სოციალისტური შრომის 
გმირის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 ც. 

357.  ე. შენგელაიას ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სოციალისტური შრომის გმირის წოდების მინიჭება-
სთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

358.  საქართველოს კომპარტიის მახარაძის რაიკომის (ახლანდელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის) 
დეპუტატთა ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც. 

359.  თბილისის სანკულტურის თეატრის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის საიუბილეო წლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც. 

360.  რუსთავის ინტელიგენციის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც. 

361.  “ამიერკავკასიის მეტალურგმშენის” ტრესტის კოლექტივის ადრესი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც. 

   ვერიკო ანჯაფარიძის მოგონებები

362.  ვერიკო ანჯაფარიძის მოგონება უშანგი ჩხეიძის მიერ ჰამლეტის როლის შესრულებასთან დაკავ-
შირებით. 

 1954 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 5 გვ. 

363.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება ელისაბედ ჩერქეზიშვილის შესახებ.
 1963 წ. ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 

364.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება უშანგი ჩხეიძის მიერ გრაფი ჩენჩისა და იაგოს როლების შესრულება-
სთან დაკავშირებით.

 1970 წ. აგვისტო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 18 გვ. 

365.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება ელენე ახვლედიანის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. მელანი. ფანქარი. 25 გვ. 

366.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება ირაკლი გამრეკელის შესახებ. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 
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367.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება ელისაბედ ჩერქეზიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 6 გვ. 

368.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება II მსოფლიო ომის შესახებ.
 პირი: შალვა ღამბაშიძე, სერგო ზაქარიაძე, თამარ ჭავჭავაძე, ბარაგინი, ტარხანი, მიხეილ ჭიაუ-

რელი, ვასია (სტალინის შვილი), აკაკი ხორავა. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 7 გვ. 

369.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება კოტე მარჯანიშვილის საქართველოში ჩამოსვლის პირველ წლებთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. 4 გვ. 

370.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება ვასილი ივანოვიჩ კაჩალოვის (შვერუბოვიჩი) შესახებ.
 პირი: გაბოვსკაია, ვლადიმირ ნემიროვიჩ-დანჩენკო, ნინა ლიტოვცევა.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ. 2 ეგზ.

371.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება კოტე მარჯანიშვილის შესახებ.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი, ფანქარი. რუსულ ენაზე. 34 გვ. 

372.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება უშანგი ჩხეიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ (ფრაგმენტი).
 პირი: კონსტანტინ სტანისლავსკი, ვალერიან შალიკაშვილი, ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი, ვა-

ლერიან გუნია, ალექსანდრე იმედაშვილი, ნუცა ჩხეიძე, გიორგი არადელი-იშხნელი, გელოვანი, 
გომელაური, მიხეილ ჭიაურელი, გიორგი ჯაბადარი, პავლე ფრანგიშვილი, იუზა ზარდალიშვილი, 
აკაკი ფაღავა, მიხეილ ქორელი, კოტე მარჯანიშვილი, შალვა ღამბაშიძე, თამარ ჭავჭავაძე.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. მოგონებას აკლია პირველი და ბოლო გვერდი. 26 გვ. 

373.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება ვლადიმირ ნემიროვიჩ-დანჩენკოსთან სტუმრობასთან დაკავშირებით
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 15 გვ. 

374.  ვ. ანჯაფარიძის მოგონება ბავშვობის წლებში ქუთაისის თეატრთან დაკავშირებით. 
 პირი: ალექსანდრე იმედაშვილი, ნუცა ჩხეიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. 6 გვ. 

მოგონებები ვერიკო ანჯაფარიძის შესახებ

375.  მიხეილ თუმანიშვილის მოგონება ვერიკო ანჯაფარიძის მიერ შესრულებულ მარგარიტა გოტიეს 
როლთან დაკავშირებით.

 1945 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

376.  ცაცა (ეკატერინე) ამირაჯიბის მოგონება სპექტაკლ “ურიელ აკოსტაში” ვ. ანჯაფარიძის მიერ 
შესრულებულ ივდითის როლთან დაკავშირებით.

 1956 წ. 14 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

377.  ლევან ასათიანის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის მიერ შესრულებულ მარგარიტას როლთან დაკავში-
რებით. 

 1946 წ. 22 ივლისი. სოხუმი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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378.  ფაინა რანევსკაიას მოგონება ვერიკო ანჯაფარიძის შესახებ.
 1947 წ. 3 ნოემბერი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ. 

379.  ლენა თუნგიას მოგონება ვ. ანჯაფარიძის მიერ შესრულებულ როლებთან დაკავშირებით.
 1951 წ. 8 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

380.  ნინო ნაკაშიძის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის მიერ შ. რუსთაველის სახელობის თეატრში შესრულე-
ბულ როლთან დაკავშირებით (მის პიესაში “ვინ არის დამნაშავე”).

 1955 წ. 5 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

381.  გოგუცა კუპრაშვილის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ. 
 პირი: ვასო გოძიაშვილი, აკაკი ფაღავა, ელისაბედ ჩერქეზიშვილი, თამარ ჭავჭავაძე, ალექსანდრე 

იმედაშვილი, ნიკო გოცირიძე, ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, გიორგი შავგულიძე.
 1955 წ. 5 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

382.  ოლღა ბარათაშვილის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შესახებ.
 1955 წ. 7 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

383.  დავით ჩხეიძის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის ბავშვობის წლებში ქუთაისში ცხოვრებასთან დაკავში-
რებით.

 პირი: ივლიანე გრიგოლის ძე ანჯაფარიძე (ვ. ანჯაფარიძის მამა), მარიამ გიორგის ასული მესხი 
(ვ. ანჯაფარიძის დედა), სერგეი, ეფემია, ივანე, კოტე, დავით მესხები.

 1955 წ. 10 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

384.  ცეცილია წუწუნავას მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შესახებ, ასევე 1921 წელს სახელმწიფო თეატრში 
გამართული სპექტაკლის (“ვინ არის დამნაშავე”) შესახებ.

 1955 წ. 12 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

385.  ქეთო ჭუმბურიძის (თბილისის აბრეშუმის საქსოვი ფაბრიკის მუშა, ორდენოსანი) მოგონება ვ. 
ანჯაფარიძის მიერ ივდითის როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

386.  ვასო გოძიაშვილის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებით მოღვაწეობის შესახებ.
 1956 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. 2 გვ. 

387.  მედეა ჯაფარიძის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის მიერ ივდითის როლის შესრულებასთან დაკავშირე-
ბით. 

 1956 წ. მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 7 გვ. 

388.  შალვა მესხიშვილის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის მიერ ივდითის როლის შესრულებასთან დაკავში-
რებით. 

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, უშანგი ჩხეიძე, შალვა ღამბაშიძე, ალექსანდრე იმედაშვილი.
 1956 წ. 12 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

389.  გიორგი გეგეჭკორის მოგონება. იხსენებს 1943 წელს თეატრალური ინსტიტუტის IV კურსელთა 
სადიპლომო სპექტაკლ “დრო და კონვეის ოჯახს” (ჯონ პრისტლი), რომლის შემდეგ ვერიკო ანჯა-
ფარიძემ მიმართა ახალგაზრდა მსახიობებს როლზე მუშაობასთან დაკავშირებით. 
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 პირი: აკაკი ხორავა, მალიკო მრევლიშვილი, გიორგი ტოვსტონოგოვი, ვახტანგ ბერიძე.
 1956 წ. ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

390.  თენგიზ კანდინაშვილის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შესახებ.
 პირი: ა. პოპოვი, იური ზავადსკი, მიხეილ თარხანოვი, ი. ბერსენევი, ი. სუდაკოვი, ლობანოვი, ბ. 

ზახავა, ნ. გორჩკოვი, მ. კნებელი, ი. ანისიმოვა-ვულფი, ვასილი კაჩალოვი, უშანგი [ჩხეიძე], კოტე 
მარჯანიშვილი, კონსტანტინ სტანისლავსკი.

 1956 წ. 27 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

391.  ლილი იოსელიანის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის მიერ ვარვარა პეტრიჩის (“სიყვარული გარიჟრაჟ-
ზე”) როლზე მუშაობის დროს მიღებული შთაბეჭდილებების შესახებ.

 1956 წ. 30 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

392.  სერგო კლდიაშვილის “ერთი საღამოს მოგონება”, 1916 წლის იანვარში ვ. ანჯაფარიძის მონაწი-
ლეობით “მოსკოვში მცხოვრებ ქართველთა საზოგადოების” მიერ გამართული კონცერტის შესა-
ხებ. 

 პირი: ალექსანდრე სუმბათაშვილ-იუჟინი, კონსტანტინ ბალმონტი, დიმიტრი არაყიშვილი.
 1956 წ. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

393.  სანდრო ინაშვილის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შესახებ.
 პირი: ვანო სარაჯიშვილი, შალვა დადიანი, ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი, ალექსანდრე იმედა-

შვილი, ვალერიან გუნია, ნუცა ჩხეიძე, ივლიანე ანჯაფარიძე.
 1956 წ. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

394.  რუსუდან მიქელაძის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შესახებ.
 პირი: აკაკი წერეთელი, ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი, ნიკო ნიკოლაძე, კირილე ლორთქიფა-

ნიძე, ნიკო ღოღობერიძე, დავით მიქელაძე, გიორგი ზდანევიჩი, კიტა აბაშიძე, გიორგი გვაზავა, 
ფატი ბერსი (ფატი ერისთავი – ლევ ტოლსტოის ცოლისძმის მეუღლე), ნინო დადეშქელიანი, ნინო 
წერეთელი, ბაბილინა ერისთავი.

 1956 წ. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

395.  სალომე ყანჩელის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის მიერ ივდითის როლის შესრულებასთან დაკავშირე-
ბით.

 პირი: გიორგი ტოვსტონოგოვი.
 1957 წ. 12 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

396.  მალიკო მრევლიშვილის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შესახებ. მოგონებაში საუბარია ბავშვობის 
წლებში ქუთაისში ცხოვრების დროს თავს გადახდენილ ამბებზე, აგრეთვე გიორგი ჯაბადარის 
სტუდიის სპექტაკლზე “სარწმუნოება” (ბრიე), ვ. ანჯაფარიძის პირველად სცენაზე ხილვასთან 
დაკავშირებით.

 პირი: ნათელა [ურუშაძე], მაშა დეიდა [ვ. ანჯაფარიძის დედა, მარიამ მესხი].
 1957 წ. 1 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ. 

397.  დოდო ანთაძის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 პირი: კოტე მარჯანიშვილი.
 1957 წ. 15 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 
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398.  ბაბო გამრეკელის მოგონება – “ვერიკოს პირველი ნაბიჯები სცენაზე”.
 პირი: ანეტა ქიქოძე, მიხეილ გელოვანი, მიხეილ ჭიაურელი. 
 1957 წ. 15 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

399.  დავით მაჭავარიანის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შესახებ.
 პირი: ა. იაბლოჩკინა, ოლგა კნიპერ-ჩეხოვა, მ. ქორელი, სერგო ზაქარიაძე, ნუნუ მაჭავარიანი, მ. 

აბაზაძე.
 1957 წ. 8 მარტი. ხელანაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

400.  სესილია თაყაიშვილის მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 1956 წ. 27 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

401.  ეკატერინა სატინას მოგონება ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ. 
 პირი: გიორგი ჯაბადარი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

                               ეპისტოლარული მემკვიდრეობა 

ვერიკო ანჯაფარიძის წერილები

402.  ვერიკო ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 1940 წ. მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

403.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი ევგენი ლუნდბერგისადმი, მის მიერ შესრულებული როლების ირგვლივ, 
კერძოდ, სპექტაკლ “უმზითვოში” ლარისას როლთან დაკავშირებით

 1947 წ. 24 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

404.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი გაზეთ „ზარია ვოსტოკას” რედაქციისადმი, შემოქმედებითი საქმიანო-
ბის შესახებ.

 1950 წ. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. მელანი. 8 გვ.

405.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი ქართველი სახალხო არტისტების შესახებ ინფორმაციის საბჭოთა ენ-
ციკლოპედიაში შეტანასთან დაკავშირებით.

 პირი: შალვა ღამბაშიძე, კოტე მარჯანიშვილი, აკაკი ხორავა, თამარ ჭავჭავაძე, აკაკი ვასაძე.
 1951 წ. 31 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

406.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი გაზეთ “ავანგარდის” რედაქციისადმი, ნაყოფიერი მუშაობის შესახებ.
 1961 წ. 17 დეკემბერი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. მელანი. 3 გვ. 

407.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი ევგენი ლუნდბერგისადმი, სპექტაკლ “მედეას” შესახებ.
 1963 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 12 გვ. 

408.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი რამაზისადმი [ჭიაურელისადმი], ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით.
 პირი: მაია ქავთარაძე, ვოვა მაჭავარიანი, სოფიკო [ჭიაურელი], რუსია მიქელაძე.
 15 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 8 გვ.
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409.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მერისადმი [ვ. ანჯაფარიძის და] სხვადასხვა პირად პრობლემასთან და-
კავშირებით.

 პირი: ვანიჩკა გვინჩიძე.
 19 სექტემბერი. ავტოგრაფი. ტუში. რუსულ ენაზე. არასრული. 2 გვ. 

410.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მერისადმი [ვ. ანჯაფარიძის და], სხვადახვა სახის პრობლემასთან დაკა-
ვშირებით.

 პირი: ალეკო წულუკიძე, სოფიკო [ჭიაურელი], ხორავა [აკაკი], ვასაძე [აკაკი].
 21 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

411.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი. 
 პირი: სოფიკო [ჭიაურელი], ვანიჩკა გვინჩიძე.
 21 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

412.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 24 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

413.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი. 
 პირი: დათიკო კანდელაკი, მიქაბერიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

414.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

415.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, კინოფილმ “ბერლინის დაცემასთან” დაკავში-
რებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

416.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ავადმყოფობასა და სხვადასხვა პრობლემებ-
თან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

417.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 პირი: სოფიკო [ჭიაურელი].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

418.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი რამაზ ჭიაურელისადმი.
 პირი: სოფიკო, მიხეილ ჭიაურელები, მერი [ვ. ანჯაფარიძის და].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 5 გვ. 

419.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით.
 პირი: გალია (გვარი მითითებული არ არის), რამაზ ჭიაურელი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ. 

420.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი რამაზ ჭიაურელისადმი, თბილისში ეგაძის მოხსნასთან დაკავშირებით.
 პირი: მიხეილ ჭიაურელი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 
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421.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ყოფითი და პირადი პრობლემების შესახებ.
 პირი: სოფიკონა [სოფიკო ჭიაურელი], რამაზი [ჭიაურელი], კვესელავა, სიკო, ალექსანდრა სო-

ლომონოვნა (გვარები მითითებული არ არის), ნატა ვაჩნაძე, თამარ ციციშვილი, ხორავა, გალია 
(გვარი მითითებული არ არის).

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 6 გვ. 

422.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით.
 პირი: გიგოლაშვილი, გედევანიშვილი, სოფიკო [ჭიაურელი].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

423.  ვ. ანჯაფარიძის გასტროლების დროს გამოგზავნილი  პირადი ხასიათის წერილი ოჯახის წევრე-
ბისადმი.

 პირი: მიხეილ, რამაზ ჭიაურელები, ნიკუშა, გიორგი შენგელაიები, სესილია თაყაიშვილი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ. 

424.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, კლეოპატრას როლის ირგვლივ, აგრეთვე ყო-
ფით პრობლემებთან დაკავშირებით.

 პირი: რამაზი [ჭიაურელი], მიშკა, გალია (გვარები მითითებული არ არის), შალვა ნუცუბიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 14 გვ. 

425.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი ლიტვის თეატრის დირექციისადმი, ამ თეატრის მსახიობისა და რეჟისო-
რის იუოზას მილტინისის შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

426.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიურელისადმი. 
 პირი: რამაზი [ჭიაურელი], მერი [ვ. ანჯაფარიძის და].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ. 

427.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, თბილისში ჩამოსვლასთან დაკავშირებით.
 პირი: რამაზი [ჭიაურელი].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

428.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ყოფით პრობლემებთან და-
კავშირებით.

 პირი: რამაზი [ჭიაურელი], ფაშალიშვილი, ვანო [გვინჩიძე], ეპიტაშვილი, ბუჯიაშვილი, ვალოდია, 
ნინა, ანი, ნადია, ბიჭიკო (გვარები მითითებული არ არის), სოფიკო [ჭიაურელი].

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 8 გვ. 

429.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, წერილების გამოგზავნასთან დაკავშირებით. 
 პირი: სოფიკო, რამაზიკო ჭიაურელები.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

430.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, საქართველოს თეატრებში არსებული მდგომა-
რეობის ირგვლივ, ცეკაში განხილვის შესახებ.

 პირი: რამაზი [ჭიაურელი], კვესელავა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ. 
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431.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

432.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მარუსკასადმი (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

433.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ. 

434.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი სოფიკო ჭიაურელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ. 

435.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 3 გვ. 

436.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

437.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

438.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, მოსკოვიდან თბილისში ჩამოსვლასთან დაკავ-
შირებით, აგრეთვე პიესა “ევგენი ონეგინის” დადგმასა და მოახლოებული იუბილეს შესახებ.

 პირი: ბელიაშვილი [აკაკი], ფიოდოროვი, სურინი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

439.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, მოსკოვში ჩასვლასთან დაკავშირებით.
 პირი: მუსელიძე, ლებედევი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

440.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, საოჯახო ნივთების გაგზავნასთან დაკავშირე-
ბით, აგრეთვე ივლისში ბათუმში დაგეგმილ გასტროლებთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

441.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მ. ჭიაურელისადმი, ფოთსა და ბათუმში გასტროლებთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

442.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, დედის გარდაცვალებასა და პირად პრობლე-
მებთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

443.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით.
 პირი: რამაზიკო [ჭიაურელი].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

444.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი ნათელა ურუშაძისადმი, მის შემოქმედებით მოღვაწეობასთან დაკავში-
რებით.
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 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, შალვა დადიანი, სანდრო შანშიაშვილი, იოსებ გრიშაშვილი, ნიკო ლო-
რთქიფანიძე, გერონტი ქიქოძე, ლეო ქიაჩელი, ბესარიონ ჟღენტი, სიმონ ჩიქოვანი, ლევან ასათი-
ანი, დემნა შენგელაია, აკაკი ბელიაშვილი, კარლო კალაძე, ნიკოლოზ შენგელაია, ტიციან ტაბიძე, 
პაოლო იაშვილი, გოგლა ლეონიძე, დიმიტრი ჯანელიძე.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ჩასწორებებით. 8 გვ. 

445.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 პირი: რამაზიკო [ჭიაურელი], გალია (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

446.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი შვილებისადმი [რამაზი, სოფიკო] სხვადასხვა პრობლემებთან დაკავში-
რებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

447.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ და ქართულ ენებზე. 2 გვ. 

448.  ვერიკო ანჯაფარიძისა და მიხეილ ჭიაურელის ერთობლივი წერილი ლეონიდ ბრეჟნევისადმი, 
მისი სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ. 

449.  ვ. ანჯაფარიძის მისალოცი წერილი პ. მარკოვისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის იუბილე-
სთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

450.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 პირი: სოფიკო [ჭიაურელი], სოკოლოვი, ტარასოვი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

451.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

452.  ვერიკო ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, მხატვრული ფილმის “ოთარაანთ ქვრი-
ვის” შესახებ.

 პირი: სოფკა [სოფიკო ჭიაურელი], გიორგი [შენგელაია].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 6 გვ. 

453.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის იუბილეს გა-
დახდასთან დაკავშირებით. 

 პირი: სიკო (გვარი მითითებული არ არის), ლიზა ჩერქეზიშვილი, ანდღულაძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 5 გვ. 

454.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 პირი: მიშიკო, სოფიკო [ჭიაურელები], იუტკევიჩი, შავგულიძე [გიორგი], ზაქარიაძე (სერგო], რა-

მაზი, გიგა ლორთქიფანიძე.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 6 გვ. 
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455.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 5 გვ. 

456.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 12 გვ. 

457.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.
 პირი: შარია, შადური, ჩარკვიანი, ვანო გვინჩიძე, პიერ კობახიძე, სიმონ ჩიქოვანი, ვასო გოძი-

აშვილი, პავლე კანდელაკი, თამარ ჭავჭავაძე, გიორგი დავითაშვილი, ნუცა ჩხეიძე, ოლგა კნი-
პერ-ჩეხოვა, ვ. კაჩალოვი, თარხანოვი, ხმელიოვი, მესხეთელი, მაჭავარიანი, პირველი, ბოკერია, 
ღამბაშიძე [შალვა], ტასო აბაშიძე.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 26 გვ. 

458.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

459.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

460.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ჯანმრთელობასა და ყოფით პრობლემებთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

461.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ფინანსურ პრობლემებთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 11 გვ. 

462.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 პირი: სოფკა [ჭიაურელი], სუმბათაშვილი [იოსებ].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

463.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 პირი: რამაზიკო, სოფიკოჩკა [ჭიაურელები].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 10 გვ. 

464.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 10 გვ.

465.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 პირი: რამაზი, სოფკა [ჭიაურელები], თამარ ჭავჭავაძე, უშანგი ჩხეიძე, შალვა ღამბაშიძე. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

   წერილები ვერიკო ანჯაფარიძისადმი 

466.  თაყვანისმცემელ ჟაკო წულუკიძის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლებში მისი ნახ-
ვით მიღებულ განცდებთან დაკავშირებით.

 1941 წ. 8 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 
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467.  ა. მაღლაკელიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვში კამერულ თეატრში ტაიროვთან ერთად 
მუშაობასა და პიესების ირგვლივ საინტერესო შემოთავაზების შესახებ.

 1941 წ. 30 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

468.  თაყვანისმცემელ ანეტა კორინთელის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლებში განხორციე-
ლებულ როლებთან დაკავშირებით.

 პირი: ვასო გოძიაშვილი, პიერ კობახიძე.
 1941 წ. 8 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 8 გვ. 

469.  ნინო ნანდოშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “მარგარიტა გოტიეს” შესახებ, 
აგრეთვე სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 15 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

470.  თაყვანისმცემელ ოთარ იმნაიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის შესახებ.

 1043 წ. 2 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

471.  თაყვანისმცემელ ოთარ იმნაიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის შემოქმედებითი 
მოღვაწე ობის შესახებ.

 პირი: კომისარჟევსკაია, მოროზოვი.
 1943 წ. 5 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

472.  ალექსეი ონიშენკოს წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “გიორგი სააკაძისა” და ამ 
ფილმში მისი საუკეთესო თამაშის შესახებ.

 1943 წ. 8 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

473.  უკრაინის სახალხო არტისტის ვ. ვასილკოს მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საქართვე-
ლოს სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1943 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

474.  თაყვანისმცემლების ვორჟოვასა და აშმაკოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, თეატრალურ ასპა-
რეზზე რჩევასთან დაკავშირებით. 

 1945 წ. 7 მარტი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

475.  ნინო ტყეშელაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის სამსახიობო მოღვაწეობასთან დაკავში-
რებით. 

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

476.  თაყვანისმცემელ თინათინ მახარაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მარგარიტას როლის სა-
უკეთესოდ შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 11 ივლისი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. 1 გვ. 

477.  პიონერთა სასახლის დრამწრის მოსწავლეთა წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, “მოკვეთილში” ჯავა-
რას როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 11 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 1 გვ. 

478.  ტასო აბაშიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გამოფენაზე მიწვევასთან დაკავშირებით.
 1945 წ. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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479.  ვსევოლოდ აქსიონოვის პირადი ხასიათის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 1947 წ. 13 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

480.  თინათინ ლოლაძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ჰენრიკ იბსენის პიესა „ჰედა გაბლერის” თა-
რგმნასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 29 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

481.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის შემოქმედებით მოღვაწეობასთან 
დაკავშირებით.

 1947 წ. 26 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

482.  ევგენი კუზნეცოვის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ბოგდანოვი, ედიტეროვიჩი, ელენა სტეპანოვნა, ივან სერგეევიჩ (გვარები მითითებული არ 

არის).
 1948 წ. 1 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

483.  მ. კირილოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, აშხაბადიდან თბილისში საცხოვრებლად გადმოსას-
ვლელად დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით.

 პირი: ოხლოპკოვი, მიერხოლდი, ფიოდოროვი, კუგუმოვი.
 1948 წ. 2 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

484.  თაყვანისმცემლის თინა კობალაძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
შესახებ.

 1948 წ. 2 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

485.  ვ. ვილენკინის წერილი ვ. ანჯაფარიძისა და მ. ჭიაურელისადმი, მოსკოვის სამხატვრო თეატრის 
მსახიობის ვასილი კაჩალოვის (ნამდვილი გვარი შვერუბოვიჩი) ხსოვნისადმი მიძღვნილ კლუბში 
გამართულ ღონისძიებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 29 ივნისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 2 გვ. 

486.  ვ. ვილენკინის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ვასილი კაჩალოვის შესახებ მოგონებების მიწოდება-
სთან დაკავშირებით.

 1949 წ. 9 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

487.  ა. ფევრალსკის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ბერლინის დაცემის” ნახვით მიღებულ 
განცდასთან დაკავშირებით.

 პირი: მიხეილ ჭიაურელი.
 1950 წ. 26 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

488.  ალექსანდრ ოლენინის წერილი ვ ანჯაფარიძისადმი, მის შესახებ მონოგრაფიის დასაწერად მო-
გონებების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 21 თებერვალი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

489.  თაყვანისმცემელ ეთერ ქორიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის შე-
სახებ.

 1950 წ. 21 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 8 გვ. 



55

490.  ჭიათურის მარგანეცის ტრესტის ინჟინერ-ტექნიკოსთა მეუღლეების მისალოცი წერილი ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი.

 1950 წ. 6 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

491.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ქართული ხელოვნების შესახებ.
 პირი: ვახტანგ ჭაბუკიანი, ვერა წიგნაძე, ტორაძე, ფარნა ლაპიაშვილი, ზურაბ კიკალეიშვილი, 

ჭყოიძე, დუმბაძე, სიხარულიძე.
 1950 წ. 28 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

492.  იგორ ნეჟნის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავში-
რებით.

 1950 წ. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

493.  ალისა კოონენის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, კოტე მარჯანიშვილის 100 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1950 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

494.  ა. ფევრალსკის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ანტონიუსი და კლეოპატრას” 
პრემიერისა და შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის შესახებ წიგნის გამოცემასთან დაკავშირე-
ბით.

 1951 წ. 12 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

495.  ალექსანდრ ოლენინის სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საპასუხო წერილის გაგზა-
ვნასთან დაკავშირებით. 

 1951 წ. 25 მარტი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

496.  ფაინა რანევსკაის სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საპატიო წოდების მინიჭებასთან 
დაკავშირებით მილოცვის შესახებ.

 1951 წ. 28 მარტი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

497.  მანონი კორინთელის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კლეოპატრას როლის მაღალ დონეზე შესრუ-
ლებასთან დაკავშირებით. 

 1951 წ. 28 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

498.  ა. ფევრალსკის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის შესახებ წიგ-
ნისთვის ფოტოს გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 პირი: მიხეილ ჭიაურელი. 
 1951 წ. 6 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

499.  ანდრო თევზაძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, უშანგი ჩხეიძის მონოგრაფიის დაწერასთან დაკა-
ვშირებით დამატებითი მასალის მიწოდების შესახებ.

 1951 წ. 19 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

500.  ხულოს სახელმწიფო თეატრის მსახიობ ლილი თურნავას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმე-
დებითი მოღვაწეობის შესახებ.

 1951 წ. 26 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 
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501.  თაყვანისმცემელ ვერა (გულიკო) საკანდელიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამახსოვრო ფო-
ტოს გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

502.  უცნობი თაყვანისმცემლის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1951 წ. 14 ივლისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

503.  მიხაილ ტოხტაბეკოვიჩის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 1951 წ. 4 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

504.  თაყვანისმცემელ გაგა დემეტრაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ნიკო [გოცირიძე], ელენე დონაური, ელისაბედ ჩერქეზიშვილი.
 1951 წ. 1 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 10 გვ. 

505.  ნათელა ურუშაძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1951 წ. 17 ნოემბერი. რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

506.  თაყვანისმცემელ გალია ტიურიანას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს სტალინური პრე-
მიის მინიჭებას.

 პირი: არჩილ ჩხარტიშვილი, იოსებ სუმბათაშვილი, სერგო ზაქარიაძე, ვასო გოძიაშვილი, პიერ 
კობახიძე, გიორგი შავგულიძე, აკაკი კვანტალიანი, ალექსანდრე ომიაძე.

 1952 წ. 18 მარტი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

507.  ნათელა ურუშაძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1952 წ. 21 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

508.  ა. მიროშნიჩენკოს წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ოთარაანთ ქვრივის” შესახებ.
 1952 წ. 10 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

509.  სტუდენტ ელზა ახვლედიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამახსოვრო ფოტოს გაგზავნასთან 
დაკავშირებით.

 1952 წ. 17 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

510.  მ. კირილოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, აშხაბადის თეატრში 16-წლიანი სტაჟის შემდეგ თბი-
ლისის ალ. გრიბოედოვის სახელობის  რუსულ თეატრში გადმოსვლასთან დაკავშირებით. 

 1953 წ. 13 ივნისი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

511.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის შემოქმედებით წარმატებასთან და-
კავშირებით.

 პირი: ევდოკია (გვარი მითითებული არ არის), მიხეილ ჭიაურელი.
 1953 წ. 1 ივლისი. ტირანა. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

512.  სერგეი იუტკევიჩის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ბრწყინვალე შემოქმედებითი მოღვაწეობის შე-
სახებ.

 პირი: გ. ენვერი, ლიუბოვ ორლოვა.
 1953 წ. 27 დეკემბერი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ. 
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513.  დოდო ანთაძის სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ქართული თეატრისადმი მიძღვნილ 
საღამოზე მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 პირი: სანდრო [ჟორჟოლიანი], კაკო, საშა, ნელი (გვარები მითითებული არ არის), პიერ [კობა-
ხიძე].

 1954 წ. 2 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. ავტოგრაფით. 1 გვ. 

514.  გ. ბუხნიკაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი გაზეთ “სამშობლოში” გამოქვეყნებული კორეს-
პონდენციის შესახებ, მოსკოვის ქართველთა საზოგადოებაში გამართულ საღამოზე ვერიკოს 
მიერ ლექსის წაკითხვასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 9 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

515.  თაყვანისმცემელ ლ. სეიდანოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “მარგარიტა გოტიეს” 
შესახებ. 

 1954 წ. 11 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

516.  თაყვანისმცემელ პაატა ფანცულაიას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი (წერილს 
ერთვის კონვერტი).

 1954 წ. 17 დეკემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

517.  გ. ივანცოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმების “გიორგი სააკაძისა” და „ალბანეთის 
დიადი მეომარი სკანდერბეგის” შესახებ.

 1955 წ. 10 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

518.  თამარ ვახვახიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “მარიამ სტიუარტში” მარიამ 
სტიუარტის როლის შესრულებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე ოფელიასა და ივდითის როლე-
ბის ირგვლივ მოგონებების დაწერის შესახებ. 

 პირი: ნაზიმ ჰიქმეთი, ოთარ ეგაძე, კრიუცკი (თეატრმცოდნე).
 1955 წ. 15 მაისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

519.  ჩეხი ხელოვნებათმცოდნის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი სტატიის გამოგზავნასთან დაკავ-
შირებით. 

 1956 წ. 11 ნოემბერი. ხელნაწერი. ჩეხურ ენაზე. 1 გვ. 

520.  თაყვანისმცემელ გიორგი გოჩიაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი პიესა “უკვდავის” შე-
სახებ.

 1957 წ. 6 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

521.  თაყვანისმცემელ რობიზონ ყანჩაველის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ჰამლეტის” შე-
სახებ. 

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, უშანგი ჩხეიძე. 
 1957 წ. 10 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

522.  არჩილ ჩხარტიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1957 წ. 15 თებერვალი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 

523.  აკაკი ფაღავას სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 70 წლისთავის მილოცვასთან დაკა-
ვშირებით. 

 1957 წ. 2 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 
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524.  ლილი იოსელიანის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

525.  კირა და ირაკლი ანდრონიკაშვილების მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 
წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

526.  ნინო რამიშვილისა და ილიკო სუხიშვილის მისალოცი წერილი  ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, დაბა-
დების 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 7 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

527. ნუნუ ჟამუტაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

528.  ნინა და პავლე პიტახიების საიუბილეო მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

529.  ილია თავაძის საიუბილეო მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, აგრეთვე სპექტაკლის “ხეები 
ზეზეურად კვდებიან” შესახებ.

 1957წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

530.  თელავის სამშობიარო სახლის ექიმების წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, თელავში სპექტაკლ “ხეები 
ზეზეურად კვდებიან” საგასტროლოდ ჩატანასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 15 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

531.  კატალნიკოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი დაბადების ზუსტი თარიღისა და ფოტოსუ-
რათის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 26 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

532.  ცხაკაიის (ახლანდელი სენაკის) რაიონულ გაზეთ “ავანგარდის” რედაქტორ ვლადიმერ წირღვა-
ვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გაზეთის 5 ეგზემპლარის გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 პირი: პიერ კობახიძე, ჟორა ურუშაძე (ცხაკაიის რაიკომის პირველი მდივანი), ნოდარ ჯალაღანია 
(პოეტი).

 1957 წ. 29 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

533.  ნინიკო ჩხეიძის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის 
დირექტორად დანიშვნის შესახებ. 

 1957 წ. 26 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

534.  ნ. მიქავას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დირექტორად 
დანიშვნასა და მისთვის რამდენიმე საინტერესო პიესის შერჩევასთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 17 ნოემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

535.  ალ. თოიძისა და ვლ. მაჭავარიანის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 
წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 
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536.  თაყვანისმცემელ ე. ჯანელიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ურიელ აკოსტაში” 
ივდითის როლის შესრულებასთან დაკავშირებით. 

 პირი: უშანგი ჩხეიძე, შალვა აფხაიძე (ერთვის ლექსი).
 1957 წ. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

537.  თაყვანისმცემელ მანონი ჯიჯეიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისდამი გამოხატული 
დიდი პატივისცემის შესახებ.

 1958 წ. 8 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

538.  დავით მეგრელიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ოთარაანთ ქვრივში” მთავარი რო-
ლის შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 22 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

539.  თაყვანისმცემელ ელზა ახვლედიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ოთარაანთ ქვრი-
ვის” შესახებ. 

 1958 წ. 24 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

540.  უნივერსიტეტის ფილოლოგების წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის შე-
სახებ.

 1958 წ. 11 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

541.  ჯარისკაც მ. სემიონოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვის დეკადის შთაბეჭდილებებთან 
დაკავშირებით.

 1958 წ. 19 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

542.  ვს. აქსიონოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვში საქართველოს ლიტერატურისა და ხე-
ლოვნების დეკადის გახსნასა და კ. მარჯანიშვილის მიერ მცირე თეატრში განხორციელებული 
„დონ კარლოსის” უკანასკნელი დადგმის შესახებ. 

 1958 წ. 21 მარტი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

543.  ა. კასმატოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კონსტანტინე მარჯანიშვილის შემოქმედებითი მო-
ღვაწეობის შესახებ.

 1958 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

544.  ოლგა კნიპერ-ჩეხოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ავადმყოფობის გამო იუბილეზე დაუსწრებ-
ლობის შესახებ. 

 1958 წ. 2 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

545.  თბილისის სტალინის სახელობის რაიონის მშრომელთა დეპუტატების საბჭოს კულტურულ-საგა-
ნმანათლებლო მუდმივი კომისიის თავმჯდომარის თამარ ლეჟავას მისალოცი წერილი ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დირექტორად დანიშვნის შესახებ.

 1958 წ. 23 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

546.  მოსკოვის ს. ობრაზცოვის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო აკადემიური  თეატრის მისა-
ლოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 23 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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547.  აკაკი ფაღავას მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავ-
შირებით.

 1958 წ. 2 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

548.  დენიზ მეჟის სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მიპატიჟებასთან დაკავშირებით.
 1958 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. ფრანგულ ენაზე. 3 გვ.

549.  კრივეცკის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამახსოვრო ფოტოსურათის გაგზავნასთან დაკავშირე-
ბით.

 1958 წ. 23 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

550.  გოდერძი ჭკუასელის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვის თეატრალურ დეკადაზე კ. მარჯა-
ნიშვილის სახელობის თეატრის წარმატებით გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 17 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

551.  ჟურნალ “Советакан арвест”-ის (სომხურ ენაზე „საბჭოთა ხელოვნება”) რედაქტორის ს. ბაიანდუ-
რის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტატიის სომხურ ენაზე თარგმნასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 25 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

552.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებით წარმატებასთან დაკავ-
შირებით.

 1958 წ. 15 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

553.  ვალენტინა სმულოტოვას სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ოთარაანთ 
ქვრივის” ნახვით განცდილი შთაბეჭდილების შესახებ. 

 1958 წ. 29 ოქტომბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

554.  თაყვანისმცემელ ლ. თემიროშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმების “ოთარაანთ 
ქვრივისა” და “გიორგი სააკაძის” შესახებ. 

 1958 წ. 4 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

555.  მ. სოკოლოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, “ოთარაანთ ქვრივში” განსახიერებული როლის შე-
სახებ. 

 1958 წ. 15 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

556.  მწერალ ანა ანტონოვსკაიას წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “Рыцарь в трех 
образах”-ის („სამსახოვანი რაინდი”) შესახებ საკუთარი მოსაზრების გაგზავნასთან დაკავშირე-
ბით. 

 1958 წ. 18 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

557.  თაყვანისმცემლების მ. სუვოროვისა და ა. ეპიფანოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვში 
გამართული შემოქმედებითი საღამოს შესახებ.

 1958 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

558.  ი. ილინსკის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: გომელაური, აკაკი კვანტალიანი, ომიაძე, პ. კობახიძე, კოსტავა.
 1958 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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559.  თბილისის საქნახშირის კომბინატის დარაჯის გიორგი მონასელიძის წერილი ვერიკო ანჯაფარი-
ძისადმი, მისი არტისტული მოღვაწეობის შესახებ.

 1959 წ. 21 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

560.  თაყვანისმცემელ ნინო წიკლაურის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის შემოქმედებითი მო-
ღვაწეობის შესახებ. 

 1959 წ. 9 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

561.  ე. პულევიცკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებით საღამოსთან დაკავშირებით.
 1959 წ. 2 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

562.  უცნობი პირის კრიტიკული წერილი კინოსტუდია “ქართული ფილმისა” და კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელ ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “მაია წყნეთელ-
თან” დაკავშირებით.

 პირი: ლეილა აბაშიძე, გოგუცა კუპრაშვილი.
 1959 წ. 20 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

563.  სომხეთის ხელოვნების ინსტიტუტის დირექტორის რ. ზარიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
მარტიროს სარიანის დაბადებიდან 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, ხელოვნების ინსტიტუ-
ტის მიერ ალბომის გამოსაცემად, ვ. ანჯაფარიძის მიერ მნიშვნელოვანი მასალის მიწოდებასთან 
დაკავშირებით. 

 1959 წ. 5 ნოემბერი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

564.  ლუიდბერგის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლიტერატურულ ჟურნალ “მნათობში” გამოქვეყნე-
ბულ სტატიებთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 21 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

565.  ნიკოლოზ სამანიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი კარლოვი-ვარის ფესტივალზე კინოფილმ 
“შეწყვეტილი სიმღერის” წარმატებასთან დაკავშირებით.

 პირი: შურა ჯაგარბეგოვი, მიშა [მ. ჭიაურელი], სოფო [ს. ჭიაურელი].
 1960 წ. 22 მარტი. პრაღა. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

566.  თაყვანისმცემელ ანტონინა მურატოვას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1960 წ. 14 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

567.  უცნობი მაყურებლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი კინოფილმებში მის მიერ განხორციელებული 
როლების შესახებ.

 1960 წ. 7 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

568.  რეჟისორ ეთერ ავაზაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ყვარლის თეატრში სპექტაკლ “ოთა-
რაანთ ქვრივის” დადგმასთან დაკავშირებით. ერთვის სპექტაკლ “ოთარაანთ ქვრივის” პროგრამა 
სამახსოვრო მინაწერით.

 1960 წ. 20 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

569.  მ. ბუბუტეიშვილის სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის იუბილეში მონაწილეობის 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 21 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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570.  ზელინსკაიას წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “შეწყვეტილ სიმღერასთან” დაკავ-
შირებით. 

 1960 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

571.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მათი მეგობრული ურთიერთობის შესახებ.
 პირი: რამაზ ჭიაურელი.
 1961 წ. 5 აპრილი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

572.  ა. ნაჭყებიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საინტერესო და შესანიშნავი შემოქმედებითი მოღვა-
წეობის შესახებ.

 პირი: მარია ერმოლოვა, ვერა კომისარჟევსკაია, კონსტანტინ სტანისლავსკი.
 1961 წ. 30 ივნისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 12 გვ

573.  თაყვანისმცემლების ტ. აგაევას, ლ. ჯანიკიანის, გ. აშუღიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სა-
მახსოვრო ფოტოს გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1961 წ. 20 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

574.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამახსოვრო ავტოგრაფის გაგზავნა-
სთან დაკავშირებით.

 1961 წ. 1 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

575.  ჩეხი კინომცოდნის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი 
ფოტომასალისა და მომავალი გეგმების ირგვლივ ინფორმაციის მოწოდების შესახებ.

 პირი: კარლო გოგოძე, ი. ედლიჩკი (ქართველოლოგი).
 1961 წ. პრაღა. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

576.  სილკანიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სომხეთისა და საქართველოს გამოჩენილ თეატრა-
ლურ მოღვაწეთა ურთიერთმეგობრობაზე, ასევე გაზეთ “კომუნისტში” გამოქვეყნებულ სტატიის 
შესახებ სპექტაკლზე “ხეები ზეზეურად ხმებიან”.

 1961 წ. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

577.  პ. რადეცკის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საქართველოს კინოხელოვნებისადმი მიძღვნილი 
სტატიის გამოსაქვეყნებლად, მსახიობის შემოქმედებასთან დაკავშირებული სტატიების, ავტო-
ბიოგრაფიული ცნობებისა და ფოტოების მიწოდებასთან დაკავშირებით.

 1961 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

578.  გოგი ჭირაქაძისა და ირინა თაქთაქიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ბერტოლდ ბრეხტის 
პიესასთან დაკავშირებით.

 1962 წ. 14 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

579.  გიორგი სოსელიას სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ნუგზარ ხაინდრავას სამედი-
ცინო ინსტიტუტში სწავლასთან დაკავშირებით.

 1962 წ. მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

580.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებით მოღვაწეობასთან დაკა-
ვშირებით.

 1962 წ. 2 მაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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581.  კ. მარჯანიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საერთაშორისო შემოქმედებით გაერთიანებაში 
მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1962 წ. 12 მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

582.  კ. მარჯანიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საერთაშორისო შემოქმედებით გაერთიანების 
დღეებზე კოტე მარჯანიშვილის ფილმების წარდგენასთან დაკავშირებით.

 1962 წ. 25 მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

583.  ალ. ბონდარენკოს თხოვნის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პ. მურღულიასთან შუამდგომლობი სა 
და ალ. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრში სამუშაოდ დაბრუნებასთან დაკავშირე-
ბით.

 1962 წ. 12 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

584.  თაყვანისმცემელ ინდიკო გუთიაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “მედეასა” და 
კინოფილმ “გიორგი სააკაძის” შესახებ.

 პირი: გიორგი ციციშვილი, აკაკი ვასაძე, აკაკი ხორავა.
 1962 წ. 17 ივნისი, ხელნაწერი. მელანი. 13 გვ.

585.  ო. ტრეტიაკოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ურიელ აკოსტასა” და მიხეილ ჭიაუ-
რელის კინოფილმ “ხაბარდას” შესახებ.

 1962 წ. 20 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

586.  ელენა ლუცკაიას სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის მიერ შესრულებული მედეას 
როლით მიღებული განცდის შესახებ.

 1962 წ. 21 ივლისი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ.

587.  ანა ლუდინის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის რიგაში ჩასვლის შესახებ.
 1962 წ. 2 აგვისტო. რიგა. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

588.  უცნობი მაყურებლის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, ვ. ანჯაფარიძის მიერ მედეას როლის სა-
უკეთესოდ შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1962 წ. 8 აგვისტო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ. 

589.  ე. პულევიცკაიას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ეთერ ლივანოვა-ხომასურიძე.
 1962 წ. 23 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

590.  ნ. ვოლკოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ქართული თეატრის დღის მილოცვასთან დაკავშირებით.
 1962 წ. 4 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

591.  ა. კოსტროვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ურიელ აკოსტაში” ვერიკოს მიერ ივდი-
თის როლის შესანიშნავად შესრულების შესახებ.

 1962 წ. 9 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

592.  რუსთავის სამხედრო ნაწილის ქართული დრამატული წრის სახელით, რიგითი ჯარისკაცის გია 
არტაზიშვილის საახალწლო მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1962 წ. დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 
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593.  თაყვანისმცემელ მაია ლორთქიფანიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მასთან შეხვედრით მიღე-
ბულ განცდასთან დაკავშირებით. 

 1962 წ. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

594.  ლილიტა ბერზინიას სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის ხელოვნებასთან ზიარების 
შესახებ. 

 1962 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

595.  ელენე ღოღობერიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მცირე ხნით შვებულების აღებასთან დაკავ-
შირებით. 

 პირი: მერი [ვ. ანჯაფარიძის და].
 1963 წ. 4 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

596.  ვ. კეფელის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამახსოვროდ მსახიობის ავტოგრაფის გაგზავნასთან 
დაკავშირებით.

 1963 წ. 4 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

597.  მსახიობის თაყვანისმცემელი მოსწავლის ოლიკო ბერიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისდამი 
დიდი პატივისცემის შესახებ.

 1963 წ. 20 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

598.  ლუნა ღურწკაიას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1963 წ. 27 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 3 გვ.

599.  ჟურნალ “თეატრის” მთავარი რედაქტორის ვლ. პიმენოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სთხოვს 
კონსტანტინ სტანისლავსკის თანამედროვე თეატრისა და თვით მსახიობის შემოქმედებითი მოღ-
ვაწეობის ირგვლივ სტატიის მიწოდებას. 

 1963 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

600.  ასპასია პაპატანასიუს პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1964 წ. 18 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

601.  თაყვანისმცემელ დათო შიმშილაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ურიელ აკო-
სტას” შესახებ.

 1964 წ. 2 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

602.  ჟურნალის “Дружба народов”-ის („ხალხთა მეგობრობის”) მთავარი რედაქტორის – ვ. სმირნოვის 
სამადლობელი წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, აღნიშნულ ჟურნალთან თანამშრომლობის შე-
სახებ.

 1964 წ. 14 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს ვ. სმირნოვი. 1 გვ. 

603.  ნ. ტიხონოვისა და მ. კოტოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საბჭოთა მშვიდობის ფონდის კონ-
ფერენციის მუშაობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, აგრეთვე მეგობრობის სახლის შექმნის 
შესახებ. 

 1964 წ. 28 სექტემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ: ნ. ტიხონოვი, მ. კოტოვი. 2 გვ.
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604.  ბახტიარ ოვაკიმიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ივან აბულიანის მიერ ოტელოს როლის შეს-
რულებასთან დაკავშირებით მოგონებების გაგზავნის შესახებ.

 1965 წ. 11 აპრილი. ერევანი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

605.  პედაგოგ ბაბო მჭედლიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თე-
ატრის სპექტაკლში “დედა” მის მიერ დედის როლის ბრწყინვალედ შესრულებასთან დაკავშირე-
ბით.

 1965 წ. 6 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

606.  ტაისია კამერინის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ჟურნალ “თეატრში” თბილისის თეატრის შე-
სახებ მასალის გამოქვეყნებასა და ვ. ანჯაფარიძის მიერ განხორციელებულ კ. ჩაპეკის პიესაში 
“დედა” მთავარი როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1965 წ. 12 აგვისტო. ხელნაწერი. წითელი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

607.  დ. ყვინჩიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის მიერ კინოფილმებსა და სპექტაკლებში განხორცი-
ელებულ როლებთან დაკავშირებით.

 1965 წ. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 6 გვ.

608.  გურამ ივანიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი სპექტაკლის “ხეები ზეზეურად კვდებიან” შესახებ.
 1966 წ. იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

609.  კოროვიჩის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გ. შავგულიძის ხსოვნასთან დაკავშირებით.
 1966 წ. 19 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

610.  მ. მაქსიმოვას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ვ. იურენევა, მარჯანოვი [კ. მარჯანიშვილი].
 1966 წ. 31 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

611.  ოლია ტრეტიაკოვის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1966 წ. 2 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. ერთვის კონვერტი.

612.  მოსკოველი თაყვანისმცემლების წერილი ლექსის სახით ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის თეატრის წარმატებულ გასტროლებთან დაკავშირებით.

 1966 წ. 7 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

613.  ა. ფევრალსკის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გაზეთ “ზარია ვოსტოკაში” დაბეჭდილ სტატია-
სთან დაკავშირებით.

 1966 წ. 19 აგვისტო. მოსკოვი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

614.  ა. ბახრუშინის სახელობის მოსკოვის თეატრალური მუზეუმის თანამშრომლების მისალოცი წე-
რილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1966 წ. 4 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს დირექტორი გ. ბარანოვა. 1 გვ. 

615.  ს. მარტიროსიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ფოტოზე სამახსოვრო მინაწერით გაგზავნა-
სთან დაკავშირებით.

 1966 წ. 27 ნოემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
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616.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი პიესაში “ხეები ზეზეურად კვდებიან” ბებიის 
როლის საუკეთესოდ შესრულებასთან დაკავშირებით, 

 1966 წ. 23 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

617.  ს. მარტიროსიანის სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის მიმართ გამოვლენილი ყუ-
რადღებისა და შემოქმედებითი წარმატების შესახებ. 

 1966 წ. 27 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე . 2 გვ.

618.  სისონის საახალწლო მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. წერილს ერთვის ღია ბარათები 
გამხმარი ყვავილების ფურცლებით.

 1966 წ. 27 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. ღია ბარათი 7 ც. 

619.  იგორ რაჩუკის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, წიგნისთვის (“ნარკვევები ქართული კინოს შესა-
ხებ”) სტენოგრამების, გამოსვლების, გაზეთებიდან ამონარიდებისა და სხვა მნიშვნელოვანი 
მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 10 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

620.  ასპასია პაპატანასიუს პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იფიგენია ასიმოვას წე-
რილთან ერთად.

 1967 წ. 14 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

621.  რეჟისორ ერნესტ მარტიროსიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სომხურ კინოფილმში “Лицом к 
лицу” („პირისპირ”) მთავარ როლში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 17 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

622.  ასპასია პაპატანასიუს პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1967 წ. 3 მაისი. ავტოგრაფი. ბერძნულ ენაზე. 2 გვ.

623.  ბორის ტენინის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გამოფენისთვის კ. მარჯანიშვილის ექსლიბრისის 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 30 სექტემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

624.  ასპასია პაპატანასიუს პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1967 წ. 14 ნოემბერი. ავტოგრაფი. ბერძნულ ენაზე. 4 გვ.

625.  ბორის ტენინის სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის ექსლიბრისის 
გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 1967 წ. 12 ნოემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

626.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის მიერ მოწონებულ პიესაში ვერიკოსთვის 
შესაფერისი როლის მორგებასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 12 დეკემბერი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

627.  გ. სოსელიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სოფელ კიწის (გეგეჭკორის რაიონი, ახლანდელი მარ-
ტვილის მუნიციპალიტეტი) დრამატული კოლექტივისთვის კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატ-
რის ჩამოწერილი რეკვიზიტის გადაცემის შესახებ. 
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 პირი: ტრიფონ ხუხუა, ომარ ხუხუა.
 1967 წ. 16 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

628.  პატიმარ რამიზა ქინქლაძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დახმარების გაწევის შესახებ.
 1968 წ. 11 იანვარი. ხელნაწერი. 30 გვ. 

629.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მომავალი საიუბილეო ღონისძიებისა და პიესის 
მომზადებასთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 17 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

630.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პიესის შეთავაზებისა და როლის მოსინჯვა-
სთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 21 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

631.  ასპასია პაპატანასიუს წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მასთან გაცნობით მიღებული განცდის შესა-
ხებ.

 1968 წ. 10 მარტი. ლონდონი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

632.  ასპასია პაპატანასიუს პირადი ხასიათის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 10 მარტი. ავტოგრაფი. ბერძნულ ენაზე. 2 გვ. 

633.  თაყვანისმცემელ მანანა კვაჭაძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისა და სოფიკო ჭიაურელისადმი, კინო-
ფილმების “ოთარაანთ ქვრივისა” და “რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ” შესახებ.

 1968 წ. 29 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

634.  რუსი მსახიობის ლეონიდ ლეონოვის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 18 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

635.  თაყვანისმცემელ მაია კანაშვილის წერილი ლექსის სახით ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 3 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

636.  ირინა შტენბერგის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესა და მის მიერ შესრულებულ ბებიის 
როლზე სპექტაკლში “ხეები ზეზეურად კვდებიან” .

 1968 წ. 3 ივნისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

637.  ვართან აჯემიანის საიუბილეო მისალოცი წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: სომხეთის სახალხო არტისტი ვარაჯი ვარდერესიანი, არუთინიანი. 
 1968 წ. 3 ივნისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

638.  მ. ცარიოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გასტროლებზე ყოფნის გამო იუბილეზე ვერმისვლას-
თან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

639.  ლატვიის სახალხო პოეტ იანის რაინისის იუბილეს მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 4 ივნისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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640.  ფ. მიშინის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 1968 წ. 5 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

641.  გიორგი კრიჟინსკის საიუბილეო მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 1 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

642.  პატიმარ გრიგოლ ელისაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 9 ოქტომბერი. ხელნაწერი. რვეული. 31 გვ. 

643.  გიორგი ტოვსტონოგოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლენინგრადში (ახლანდელი სანქტ-პე-
ტერბურგი) ვ. ანჯაფარიძისადმი მიძღვნილი საღამოს გახსნასთან დაკავშირებით.

 პირი: მარკოვი, ნ. ურუშაძე, რიხტერი, კოზლოვსკი, რ. ბენიაში.
 1968 წ. 14 ნოემბერი. ლენინგრადი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს გ. ტოვსტონოგოვი. 1 გვ. 

644.  ასია კირაკოსიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 1968 წ. 20 ნოემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

645.  იოსებ ლორთქიფანიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გალაკტიონ ტაბიძის შესახებ ფოტოს ან 
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 23 ნოემბერი. 1 გვ.

646.  თაყვანისმცემელ ოლია სვანიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის შე-
სახებ. 

 1968 წ. 8 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 7 გვ.

647.  თაყვანისმცემელ მიხაილ ბელენკოს წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “26 კომისრის” შე-
სახებ.

 1968 წ. 12 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

648.  მოსკოვის გამომცემლობა “ხელოვნების” რედაქციის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ცნობილი 
მსახიობის ალ. ტაიროვის შესახებ წიგნის გამოსაცემად მოგონების მიწოდებასთან დაკავშირე-
ბით. 

 1968 წ. 12 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს მთავარი რედაქტორის მოადგილე – 
ი. შუბი. 1 გვ. 

649.  ნელი კორნიენკოს წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლეს კურბასის შესახებ. 
 1969 წ. 1 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

650.  ვიკა ხალიფის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, რუსეთის თეატრალური ცხოვრების შესახებ. 
 1969 წ. 22 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

651.  ნელი კორნიენკოს წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლეს კურბასის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
შესახებ სტატიის დაწერასთან დაკავშირებით.

 1969 წ. 20 მარტი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

652.  თაყვანისმცემელ ლიას (გვარი მითითებული არ არის) წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედე-
ბითი მოღვაწეობის შესახებ. 
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 1969 წ. 5 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
653.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1969 წ. 2 მაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

654.  თაყვანისმცემელ სენ ანტოს წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამახსოვრო ავტოგრაფის მოწოდება-
სთან დაკავშირებით. 

 1969 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

655.  ვალიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1969 წ. 12 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

656.  ც. ბაინდურის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ერევანში საიუბილეო შეხვედრასთან დაკავშირებით.
 1969 წ. 18 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ და სომხურ ენებზე. 1 გვ. 

657.  მ. ბაბაევის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ბაქოში კინემატოგრაფიის 50 წლისთავის საიუბილეო 
ღონისძიებასთან დაკავშირებით მისალოცი სიტყვის დაწერის შესახებ.

 1969 წ. 30 ივლისი. ბაქო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
 
658.  პატიმარ შალვა ალხაზანიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმების “ოთარაანთ 

ქვრივი”, “ბერლინის დაცემა” და “გიორგი სააკაძის” შესახებ. 
 1969 წ. 10 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 10 გვ.

659.  ა. ბახრუშინის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო თეატრალური მუზეუმის დირექტორ გ. ბარა-
ნოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მუზეუმის 75 წლისთავზე მოსკოვში სტუმრობასთან დაკავ-
შირებით.

 1969 წ. 16 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

660.  ნიკალაი აბალკინის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საბჭოთა მსახიობების შესახებ წიგნის მოსა-
მზადებლად კონსულტაციის შესახებ.

 1969 წ. 24 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

661.  ლ. სამველიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი სომხური ენციკლოპედიის რედაქციის დავალებით 
მის შესახებ სტატიის დასაწერად ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით.

 1969 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

662.  ვიკა ხალიფის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, რუსეთის თეატრალური ცხოვრების შესახებ. 
 1970 წ. 22 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

663.  ლუნა ღურწკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ. 
 1970 წ. 22 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

664.  რ. პლიატის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1970 წ. 27 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

665.  ი. კოზლოვსკის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ტიციან ტაბიძე.
 1970 წ. 2 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. ერთვის ასლი. 
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666.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ჟურნალისტისთვის მათი მეგობრობის შესახებ 
სტატიის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.

 პირი: ემა (ჟურნალისტი, გვარი მითითებული არ არის), ი. ზავადსკი.
 1970 წ. 29 მაისი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

667.  სომხეთის ხელოვნების ინსტიტუტის დირექტორ რუბენ ზარიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
სომეხი ტრაგიკოსი მსახიობის ვაგრამ პაპაზიანის შესახებ კრებულის გამოსაცემად სტატიის მი-
წოდებასთან დაკავშირებით.

 1970 წ. 20 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს რ. ზარიანი. 1 გვ.

668.  ს. იუტკევიჩის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ელენა ილუშენკოსთვის სანატორიუმში დასას -
ვენებლად დახმარებისა და თავის შემოქმედებასთან დაკავშირებით.

 1970 წ. 6 აგვისტო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

669.  უცნობი სოხუმელი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის მიერ შესრულებულ რო-
ლებთან დაკავშირებით. წერილი გაეგზავნა “ვეჩერნი ტბილისის” რედაქციას.

 1970 წ. 29 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

670.  ნინა სოკოლოვას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1970 წ. 4 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

671.  ს. გველესიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, “ვეჩერნი ტბილისის” რედაქციისთვის მსახიობისა-
დმი მიძღვნილი სოხუმელი თაყვანისმცემლის სტატიის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1970 წ. 1 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

672.  ა. კრავცევის  დაბადების დღის მისალოცი წერილი (მოგვიანებით) ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილე-
სთან დაკავშირებით. 

 1970 წ. 5 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

673.  ალ. გუსევის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, “ოთარაანთ ქვრივში” შესანიშნავად განხორციელე-
ბული დედის როლისა და საიუბილეო მილოცვასთან დაკავშირებით. 

 1970 წ. 6 ოქტომბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

674.  ვიკა ხალიფის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, რუსეთის თეატრალური ცხოვრების შესახებ.
 პირი: მერი [ვ. ანჯაფარიძის და], ალექსიძე, ეფრემოვი, ლივანოვი, სტეპანოვი, ვლადიმირ კოზა-

კოვი, ევსტიგნეევი, მიაგკოვი, ვლჩეკი, ელინსკი, ბაბოჩკინი, სოფიკო [ჭიაურელი].
 1970 წ. 15 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

675.  მატოვის საახალწლო მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისა და მ. ჭიაურელისადმი.
 1971 წ. 3 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

676.  იფიგენია ასიმოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ასპასია [პაპატანასიუს] შესახებ. ასევე მოუ-
თხრობს პირად ტრაგედიაზე.

 1971 წ. 4 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

677.  პლოტნიკოვის პირადი ხასიათის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისა და მიხეილ ჭიაურელისადმი.
 1971 წ. 6 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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678.  ვიკა ხალიფის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლენინგრადსა და მოსკოვში არსებული თეატრების, 
იქაური მსახიობებისა და რეჟისორების შესახებ. 

 პირი: გ. ოპორკოვი (რეჟისორი), ოლეგ ეფრემოვი, არბუზოვა, ანატოლი ეფროსი (რეჟისორი), 
ბორის ტენინი, ალექსეი ბატალოვი.

 1971 წ. 17 მარტი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

679.  თაყვანისმცემლის კონსტანტინ საფაროვის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1971 წ. 23 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

680.  ნატაშა კანჩალოვსკაიას წერილი ვერიკო  ანჯაფარიძისადმი, მის შემოქმედებაზე ნოველის დაწე-
რასთან დაკავშირებით. 

 1971 წ. 26 აპრილი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

681.  ალექსანდრე ნატროშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით, 
ერთვის ლექსი. 

 პირი: შოთა რუსთაველი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, დავით აღმაშენებელი, გიორგი სააკაძე, ილია 
ჭავჭავაძე, გალაკტიონ ტაბიძე, იოსებ სტალინი, ნატო ვაჩნაძე.

 1971 წ. 5 ივნისი. ნაბეჭდი. 6 გვ. 

682.  ნ. მოხოვის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლენინის ორდენის მიღებასთან დაკავშირე-
ბით.

 1971 წ. 16 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

683.  მერი ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1971 წ. 13 აგვისტო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

684.  გდრ-ის კინოსტუდია “დეფას” წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი კინოფილმ “გოიადან” რამდენიმე კად-
რის გაგზავნასთან დაკავშირებით, აგრეთვე გადაღებებზე თანამშრომლობის შესახებ (ერთვის 
ქართული თარგმანი).

 1971 წ. 26 აგვისტო. ნაბეჭდი. გერმანულ ენაზე. 1 გვ.

685.  თაყვანისმცემელ ოლია ჩხარტიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ქალიშვილისთვის დახმა-
რების გაწევის შესახებ.

 1971 წ. 20 ოქტომბერი. ხელნაწერი. 2 გვ. 

686.  ვიკა ხალიფის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საბჭოთა კავშირის 50 წლისთავთან დაკავში-
რებით მოწყობილი გამოფენისთვის ვ. ანჯაფარიძის სასცენო კოსტიუმის გაგზავნასთან დაკავ-
შირებით.

 1971 წ. 25 ოქტომბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

687.  პატიმარ ვ. ჯალოევის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პატიმრობიდან დროზე ადრე გასათავი-
სუფლებლად დახმარების გაწევის შესახებ. 

 1971 წ. 15 ნოემბერი. ხელნაწერი. 6 გვ.

688.  ერაზმ კარამიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი ბ. ოგანესიანის ფილმში “შემოდგომის მზე” მო-
ნაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1971 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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689.  ნ. აბალკინის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: გიორგი ლებანიძე.
 1972 წ. 8 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

690.  ნატაშა კანჩალოვსკაიას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1972 წ. 25 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

691.  ი. კოზლოვსკის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1972 წ. 28 იანვარი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

692.  ინგრიდ კოსტოვას სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ახალი წლის მილოცვასთან და-
კავშირებით. წერილს ერთვის ინგრიდ კოსტოვას ფოტო სამახსოვრო მინაწერით.

 1972 წ. 3 თებერვალი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 1 ფოტო. 

693.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ქალთა ჟურნალ “Работница”-ში მის 
შესახებ სტატიის გაცნობასთან დაკავშირებით. 

 1972 წ. 3 მარტი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

694.  თბილისის 77-ე საშუალო სკოლის IX კლასის მოსწავლის ნანა ხიდაშელის პირადი ხასიათის წე-
რილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1972 წ. 30 მარტი. ავტოგრაფი. მელანი. 4 გვ. 

695.  თაყვანისმცემელ რიტა ზარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი დაკავშირებით.
 1972 წ. 12 აპრილი. ხელნაწერი. 2 გვ.

696.  ლიდია ველიჩკოს პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1972 წ. 14 მაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

697.  ენრიკო ყირმელაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის საღამოზე მისდამი მი-
ძღვნილი ლექსის წაკითხვასთან დაკავშირებით. წერილს ერთვის ლექსი. 

 1972 წ. 19 ივნისი. ხელნაწერი. 6 გვ.

698.  მზია ხეთაგურის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებით მოღვაწეობასთან დაკავშირებით.
 1972 წ. 24 ნოემბერი. ხელნაწერი. 3 გვ.

699.  ი. ბერნშტეინის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კოტე მარჯანიშვილის 100 წლისთავთან დაკავში-
რებით. 

 1972 წ. 25 ნოემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

700.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1972 წ. 30 დეკემბერი. ლენინგრადი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

701.  ნატაშა კანჩალოვსკაიას საახალწლო მისალოცი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1973 წ. 2 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

702.  ლ. ბულშენცოვას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1973 წ. 8 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
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703.  ი. ბერნშტეინის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: მარჯანიშვილი, ე. ამაშუკელი.
 1973 წ. 13 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

704.  ესტონელი თაყვანისმცემლის ანტო სეპის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამახსოვრო ავტო-
გრაფის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 16 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

705.  ელენა გოგოლევას წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, ავადმყოფობასთან დაკავშირებით.
 1973 წ. 17 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

706.  გალინა კრავჩენკოს პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1973 წ. 26 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

707.  ვიკა ხალიფის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, რუსეთის თეატრალური ცხოვრების შესახებ. 
 1973 წ. 15 მარტი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

708.  ტატიანა პევცოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ნათელა ურუშაძის მიერ წიგნის დაწერასთან 
დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

709.  ლიას (გვარი მითითებული არ არის) წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “გიორგი სააკაძის” 
შესახებ.

 1973 წ. 11 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

710.  პედაგოგ მ. სემიონოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ვ.ი. ლენინის დაბადების დღესთან დაკავ-
შირებით, მოსწავლეების ვიზიტის შესახებ.

 1973 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

711.  ტაისა [სავას] პირადი ხასიათის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი. 
 1973 წ. 28 მაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

712.  ვიკა ხალიფის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, რეჟისორ იუოზას მილტინისის კონგრესზე გადაღე-
ბული ფოტოების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 26 ოქტომბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

713.  პატიმარ ენვერი ანჯაფარიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ციხიდან დროზე ადრე გამოშვე-
ბისთვის შუამდგომლობის თხოვნის შესახებ.

 1973 წ. 27 ნოემბერი. ხელნაწერი. 4 გვ.

714.  ნატალია კონჩალოვსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის შესახებ ნოველის დაწერასთან და-
კავშირებით. 

 1974 წ. 8 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

715.  ნატას (გვარი მითითებული არ არის) ქართული თეატრის დღის (14 იანვარი) მისალოცი წერილი 
ვერიკო ანჯაფარიძისა და სოფიკო ჭიაურელისადმი. 

 1974 წ. 12 იანვარი. ხელნაწერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 
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716.  თაყვანისმცემელ მიხაილ სემიონოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის შესახებ. 

 1974 წ. 28 თებერვალი. ხელნაწერი. 2 გვ. 

717.  ვიკა ხალიფის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, ლიტვის ქალაქ პანევეჟესისა და ესტონეთის 
ქალაქ ტარტუს ვანემუინეს სახელობის დრამატული თეატრების შესახებ, აგრეთვე სამომავლოდ 
ლიტველი რეჟისორისა და მსახიობის იუოზას მილტინისის ხელმძღვანელობით პანევეჟესის დრა-
მატული თეატრის მოსკოვში გასტროლებთან დაკავშირებით.

 1974 წ. 29 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

718.  ინჟინერ შალვა კიკვაძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პიესის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
 1974 წ. 18 ივნისი. ხელნაწერი. 2 გვ.

719.  თაყვანისმცემელ ლ. გელოშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პიესის “პოლი და ვირჯინიას” 
(ავტორი ფრანგი მწერალი ბერნანდენ დე სენ-პიერი) შესახებ. 

 პირი: სოფიკო ჭიაურელი, ვასილ კიკნაძე, მერი ცანავა.
 1974 წ. 21 ივნისი. ხელნაწერი. 2 გვ.

720.  ოლექს ნოვიცკის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: მიხეილ ჭიაურელი.
 1974 წ. 29 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

721.  მ. პევცოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, წერილების გამოგზავნასთან დაკავშირებით.
 პირი: ნ. ურუშაძე.
 1974 წ. 15 ივლისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

722.  მოსკოვის თეატრალური საზოგადოების დირექციის თხოვნის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ი. 
პევცოვისადმი მიძღვნილი კრებულის გამოცემასთან დაკავშირებით, მოგონებების გაგზავნის შე-
სახებ. 

 1974 წ. 25 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

723.  ლ. ბულშენცოვას სამძიმრის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მ. ჭიაურელის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით.

 1974 წ. 20 ნოემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

724.  ნინიკო ჩხეიძის საახალწლო და მარჯანიშვილის პრემიის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ელენა გოგოლევა, მიშა [ჭიაურელი].
 1975 წ. 15 იანვარი. ხელნაწერი. 2 გვ.

725.  ეკატერინე (კატო) ვაჩნაძის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კოტე მარჯანიშვილის პრე-
მიის მინიჭებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე პირად პრობლემებზე.

 პირი: მიხეილ ჭიაურელი, სოფიკო [ჭიაურელი], ლადო, თამარი (გვარები მითითებული არ არის).
 1975 წ. 26 იანვარი. ხელნაწერი. 4 გვ.

726.  ტ. პევცოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისთვის წერილისა და ფოტოსურათის გაგზავნასთან 
დაკავშირებით.

 1975 წ. 23 აპრილი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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727.  სვიატოსლავ რიხტერის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1975 წ. 19 მაისი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. ერთვის კონვერტი.

728.  ვიკა ხალიფის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, რუსეთში მიმდინარე თეატრალური ცხოვრე-
ბის შესახებ. 

 1975 წ. 12 ივნისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

729.  ვ. კოჩერგინის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამახსოვრო მინაწერით ფოტოს გაგზავნასთან და-
კავშირებით.

 1975 წ. 22 სექტემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

730.  ვიკა ხალიფის დაბადების დღის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1975 წ. 26 სექტემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

731.  მანანა შარაბიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კო-
ლექტივისა და წარმატებული სპექტაკლების შესახებ.

 პირი: სოფიკო [ჭიაურელი].
 1975 წ. 30 ოქტომბერი. ხელნაწერი. 1 გვ. 

732.  ა. მიხალიციანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი შემოქმედებით მოღვაწეობასთან და სამახსოვრო 
ფოტოს გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1975 წ. 7 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

733.  გოგუცა კუპრაშვილის სამძიმრის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი რამაზ ჭიაურელის გარდაცვალე-
ბასთან დაკავშირებით (წერილს ერთვის კონვერტი).

 1975 წ. 8 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

734.  მაშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: სოფიკო ჭიაურელი.
 1976 წ. 15 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

735.  ტანია პევცოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პირადი პრობლემების შესახებ. 
 პირი: მიხეილ ჭიაურელი.
 1976 წ. 28 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

736.  ოლექს ნოვიცკის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი ვასილ კიკვიძის შესახებ ფილმის გადაღებასთან 
დაკავშირებით.

 პირი: ვახტანგ ჭაბუკიანი, მიხეილ ჭიაურელი, ვიქტორია სირაძე, კონსტანტინე გამსახურდია, 
ჩერქეზიშვილი, მიკოლა ბაჟანი, ედუარდ შევარდნაძე.

 1976 წ. 5 მარტი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 4 გვ.

737.  ო. ნოვიცკის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ვასილ კიკვიძის” შექმნასთან დაკავშირე-
ბით.

 პირი: აკაკი ვასაძე, სოფიკო ჭიაურელი, ედუარდ შევარდნაძე, მიხეილ ჭიაურელი, ა. დოვჟენკო, 
თენგიზ ბუაჩიძე, ნადია შალუტაშვილი.

 1976 წ. 8 ივლისი. კიევი. რუსულ ენაზე. ნაბეჭდი. 3 გვ.
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738.  ფაინა რანევსკაიას მოგვიანებით გამოგზავნილი სამძიმრის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შვი-
ლის, რამაზ ჭიაურელის (გარდაიცვალა 1975 წელს) გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 პირი: ალისა კოონენი.
 1976 წ. 16 აგვისტო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

739.  რ. ზარიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით ფოტოსურა  თის 
გაგზავნის შესახებ.

 1976 წ. 28 სექტემბერი. ნაბეჭდი. რ. ზარიანის ხელმოწერით. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

740.  ვ. ხალიფის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, აგრეთვე მიმოიხილავს თეატრალურ 
ცხოვრებას რუსეთსა და საქართველოში.

 პირი: ნიკალაი ილიჩ პოდგორნი, ელენა გოგოლევა, ლიდია ფრეიმანი, ასპასია პაპატანასიუ, სო-
ფიკო [ჭიაურელი].

 1976 წ. 14 ოქტომბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

741.  ირაკლი ანდრონიკოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ერთ-ერთი ტელეგადაცემის შესახებ.
 1976 წ. 2 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

742.  ტანიას (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1977 წ. 11 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

743.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პირად პრობლემებთან დაკავშირებით.
 პირი: მიშა [მიხეილ ჭიაურელი], მერი [ვ. ანჯაფარიძის და].
 1977 წ. 11 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

744.  ფაინა რანევსკაიას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1977 წ. 11 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

745.  რანევსკაიას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1977 წ. 10 მარტი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

746.  მაია ლუთიძის საახალწლო მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1977 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

747.  ნ. სუხოცკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, წერილებისა და სტატიის გაგზავნასთან დაკავშირე-
ბით.

 პირი: ალექსანდრ ტაიროვი.
 (?) 12 მარტი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

748.  ნ. კონჩალოვსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი წიგნისთვის ვერიკოს შესახებ ნოველის 
დაწერასთან დაკავშირებით.

 (?) 14 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

749.  ნათელა თოდრიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საქართველოს თეატრებზე მოსკოვის რადიო-
სთვის გადაცემის მოსამზადებლად მოსკოველ სტუდენტთათვის დახმარების შესახებ. 

 22 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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750.  კოლია მერაბიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.
 (?) 25 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

751.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

752.  ტაისა [სავას] პირადი ხასიათის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

753.  ირა ბილანიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დახმარების გაწევასთან და-
კავშირებით.

 პირი: მერაბ თაბუკაშვილი.
 (?). 30 ოქტომბერი. ხელნაწერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ. 

754.  ნათელა ურუშაძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: სოფიკო [ჭიაურელი], კოწო ანდრონიკაშვილი.
 (?). 21 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

755.  ნ. სუხოცკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კრებულისთვის სტატიის გაგზავნის შესახებ. 
 (?). 1 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

756.  ელენე ღოღობერიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 (?). 25, 27 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

757.  სოფიკო ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

758.  უცნობი თაყვანისმცემლის გალკას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი მის სამსახიობო შემო ქმედე-
ბასთან დაკავშირებით.

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, იმედაშვილი, უშანგი ჩხეიძე, მარია ერმოლოვა, ვერა კომისარჟევ-
სკაია, ნიკოლაი ოხლოპკოვი, ნემიროვიჩ-დანჩენკო, სოფიკო ჭიაურელი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

759.  თაყვანისმცემელ ნინა ლარიონოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებით მოღვაწეობა-
სთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

760.  თამარას (გვარი მითითებული არ არის) წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოროლებთან დაკავში-
რებით. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

761.  აკაკი ხორავას იუბილეს მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. 1 გვ. 

762.  იფიგენია ასიმოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ასპასია პაპატანასიუს შესახებ. 
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
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763.  სოფიკო ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: მერიჩკა [ვ. ანჯაფარიძის და], კატო (გვარი მითითებული არ არის), სანდრიკა და ნიკუშა 

[ს. ჭიაურელის შვილები], გიორგი [შენგელაია – ს. ჭიაურელის მეუღლე], რეზო ლაბაძე [ექიმი], 
ლამარა მარგველაშვილი [სკოლის დირექტორი], ნუნუ ჩხეიძე [პედაგოგი].

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.

764.  თამარა მაკაროვასა და სერგეი გერასიმოვის საახალწლო მისალოცი წერილი ვერიკო ანჯაფარი-
ძისა და მისი ოჯახის წევრებისადმი. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

765.  თამარა მაკაროვას პირადი ხასიათის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ნატაშა (გვარი მითითებული არ არის), სოფიკო [ჭიაურელი].
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

766.  თამარა მაკაროვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პიესა “მარგარიტა გოტიეში” თამაშთან დაკავ-
შირებით. აგრეთვე ნახსენებია ალექსანდრ აფინოგენოვის პიესა “მაშენკა”.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

767.  ო. ძიუბინსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გოგი გეგეჭკორის შესახებ ინფორმაციისა და შექ-
სპირთან დაკავშირებით მოკლე მონახაზის მიწოდების შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

768.  ბესა იმალის სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილეზე მოწვევის შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

769.  ასპასია პაპატანასიუს წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისდამი დიდი სიყვარულისა და აღტაცების 
შესახებ (თარგმნა მსახიობმა ევინია ტესტიმ). 

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

770.  ასპასია პაპატანასიუს წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საბერძნეთში მიმდინარე პოლიტიკურ პრო-
ბლემებთან დაკავშირებთ.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ითარგმნა რუსულ ენაზე. 2 გვ.

771.  ასპასია პაპატანასიუს პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

772.  ვერა მარეცკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, წარმატებულ გასტროლებთან დაკავშირებით. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

773.  კოზინცევის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის წარმატებულ სასცენო მოღვაწეობასთან დაკავში-
რებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
 
774.  ა. კრონენის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვში გამართული ქართული ლიტერატურისა და 

ხელოვნების დეკადის შესახებ (1958).
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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775.  თამარ ჭავჭავაძის მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლენინის ორდენის მინიჭებასთან და-
კავშირებით. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. 2 გვ.

776.  ნ. სუხოცკაიას სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კრებულისთვის ხელნაწერის გაგზა-
ვნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

777.  ნინო ტაბიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ურიელ აკოსტას” შესახებ. 
 პირი: კოტე მარჯანიშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

778.  დავით მაჭავარიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კლეოპატრას როლის შესრულებასთან დაკა-
ვშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი, ფანქარი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

779.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ბერლინის დაცემის” შედეგად მი-
ღებულ შთაბეჭდილებასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

780.  ელენა გოგოლევას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პიესაში “ურიელ აკოსტა” ივდითის როლის შეს-
რულებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

781.  ელენა გოგოლევას სამძიმრის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შვილის (რამაზ ჭიაურელი, გარდაი-
ცვალა 1975 წელს) გარდაცვალებასთამ დაკავშირებით. 

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, სოფიკო ჭიაურელი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე (ერთვის უცნობი პირის მიერ გადაწერილი ტექსტი). 6 გვ. 

782.  ვ. ბალაბკოვის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

783.  გ. ივანცოვის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, აგრეთვე ა. პარნოსის პიესის 
“აფროდიტეს კუნძულის” შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

784.  თაყვანისმცემელ სვეტლანა მოროზოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ „ოთარაანთ 
ქვრივის” შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

785.  უცნობი თაყვანისმცემლის გურამის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მედეას როლის საუკეთესოდ 
შესრულებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

786.  უცნობი თაყვანისმცემლის პავლიკის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისი კოლექციის გასამდრი-
დრებლად სამახსოვრო ავტოგრაფის გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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787.  თაყვანისმცემელ გ. ივანიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლაგოდეხში კ. მარჯანიშვილის სახე-
ლობის თეატრის გასტროლებთან დაკავშირებით, სადაც წარმოდგენილი იყო სპექტაკლი “აფრო-
დიტეს კუნძული”.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

788.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მ. ჭიაურელისადმი, ცეკაში შარიას მოხსნისა და მის ნაცვლად შადურის 
დანიშვნის შესახებ. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ. 

789.  ვ. ანჯაფარიძის წერილი მ. ჭიაურელისადმი, ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით.
 პირი: სოფიკო [ჭიაურელი], ბუჯიაშვილი, ეპიტაშვილი, რამაზი [ჭიაურელი], შალვა დადიანი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ. 

790.  ტონიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

791.  პაველ ერმოლოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ბებერი მეზურნეების” შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

792.  მ. ჭიაურელის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, აკ. ვასაძის მიერ სპექტაკლ “ოიდიპოს მეფის” მომ-
ზადების შესახებ. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

793.  ნინა სუხოცკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კრებულისთვის რეჟისორ ალექსანდრ ტაიროვის 
შესახებ სტატიის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

794.  ნინა სუხოცკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისდამი ყურადღების გამოჩენასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

795.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობების დაბადების დღის მისალოცი წერილი ვ. 
ანჯაფარიძისადმი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ: სხირტლაძე, ბაქრაძე, ღამბაშიძე, 
იონათაშვილი, მიმინოშვილი, შოთაძე, დოლიძე, ნელი ქუთათელაძე, ზალდასტანიშვილი. 2 გვ.

796.  ვიკა ხალიფის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, რუსეთის თეატრალური ცხოვრების შესახებ. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

797.  ელიკო ნარეკლიშვილის, მუზა ლოლაძის, ვერიკო მგალობლიშვილის, რუსუდან მახვილაძისა და 
სალომე დევიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, წიგნის “ამაყი გულის” შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.

798.  უცნობი თაყვანისმცემლის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ. 

799.  დათო კვიციანის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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800.  ბათუმელ მოსწავლეთა მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და სასცენო 
მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

801.  თაყვანისმცემელ ელდინა ქუთათელის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისდამი დიდი პატივისცე-
მის შესახებ, აგრეთვე სპექტაკლზე, რომელშიც დიდი წარმატება ხვდა წილად.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

802.  ნატოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისა და მი-
ხეილ ჭიაურელისადმი.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ. 

803.  ინგრიდის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

804.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი (გადაწერილი ვ. ანჯაფარიძის მიერ).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ. 

805.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “ბებერი მეზურნეების” შე-
სახებ.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

806.  თაყვანისმცემელ ლენა ალიკოშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვა-
წეობის შესახებ. ერთვის ლექსი. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

807.  თაყვანისმცემელ ნადეჟდა ბადრიაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისდამი გამოხატული 
დიდი პატივისცემის შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ. 

808.  უცნობი თაყვანისმცელის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.

809.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, თეატრალურ ცხოვრებასთან დაკავში-
რებით.

 პირი: უშანგი [ჩხეიძე], ნატა [ვაჩნაძე], ლადო მესხიშვილი, ცაგურია, ვალერიან გუნია, ელისაბედ 
ჩერქეზიშვილი, ჟიხაროვა, ბარნოვა, ნუცა ჩხეიძე.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

810.  თაყვანისმცემელ ნარგიზა ფხაკაძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის ხელოვნების დასა-
უფლებლად რჩევების მიღებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 7 გვ. 

811.  თაყვანისმცემელ იულია ძამაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, თეატრალურ ხელოვნებაში 
რჩევის გაწევის შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. 8 გვ.
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812.  ნათელა ლაშხიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი სპექტაკლების “მარგარიტა გოტიესა” და “ხეები 
ზეზეურად კვდებიან” შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

813.  თაყვანისმცემელ ნაზიბროლა რეხვიაშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მხატვრულ კითხვა-
სთან დაკავშირებით (ერთვის ფოტო).

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

814.  ლეილა ჭეიშვილის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ივდითის, მარგარიტა გოტიესა და განსაკუთრე-
ბით კლეოპატრას როლის შესანიშნავად შესრულებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

815.  ჟორჟიკა თუთბერიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მარგარიტა გოტიეს როლის შესრულება-
სთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

816.  წითელარმიელ კისელიოვის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი კინოფილმ “გიორგი სააკაძის” შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

817.  თაყვანისმცემელ ნარგიზი კაჭარავას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დახმარების გაწევის შესა-
ხებ. წერილს ერთვის სამახსოვრო ფოტო. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. ფოტო – 2 ც. 

818.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ნატო ვაჩნაძის დაზიანებული საფლა-
ვის აღდგენასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

819.  უცნობი პატარა თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მომავალში მსახიობად გახდო-
მისთვის რჩევების მიღების შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

820.  თაყვანისმცემელ თინა მშვენიერაძის წერილი ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედების შესახებ. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ.

821.  თაყვანისმცემელ რიტა ზარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. 3 გვ.

822.  უცნობი თაყვანისმცემლის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მედეას როლის შესრულებასთან დაკა-
ვშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

823.  ვიკა ხალიფის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, რუსეთის თეატრალური ცხოვრების შესახებ. 
 პირი: კორნეიჩუკი, გურკოვი, რომანოვი, ა. პოპოვი, იაკობ ბოგომოლოვი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

824.  გ. ალაგოზიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში პიესის 
“მოკლეს ადამიანის” გაგზავნასთან და ვერიკოსთვის როლის გადახედვასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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825.  რუბენ ზარიანის საიუბილეო მისალოცი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს რ. ზარიანი. 1 გვ.

826.  მაქსიმოვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო საღამოს პროგრამის ავტოგრაფით გაგზა-
ვნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

827.  ა. კრავცევის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი მასალის მი-
წოდებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

828.  კრიტიკოს ოლიდორის სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გამოჩენილი ყურადღების 
შესახებ. 

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

829.  ელენა ლუცკაიას სამადლობელი წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ახალი წლის მილოცვასთან დაკა-
ვშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

830.  ბახტიარ ოვაკიმიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ოვანეს აბელიანის 100 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით სტატიის დაწერის შესახებ.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

831.  ჟურნალ “მნათობის” რედაქციის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ხელოვნების დამსახურებული მო-
ღვაწის შალვა ალხაზიშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავად მისასალმებელი დეპე-
შის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

832.  ვიკა ხალიფის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, თბილისში სასიამოვნო ვიზიტთან დაკავშირე-
ბით.

 პირი: იუოზას მილტინისი, სოფიკო [ჭიაურელი].
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

833.  ნათელა ურუშაძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით, აგრეთვე 
პირად საკითხზე.

 პირი: რევაზ ნათაძე. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

834.  ე. ღოღობერიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, “ოთარაანთ ქვრივის” რუსული თარგმანის გაგზა-
ვნასთან დაკავშირებით. 

 პირი: მერი [ვ. ანჯადარიძის და], სესილია თაყაიშვილი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

835.  მერი ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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836.  მერი ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

837.  მერი ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ლუბა (გვარი მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

838.  ვ. ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: კოლია, ლუბა, რაისა (გვარები მითითებული არ არის).
 1971 წ. 25 ივნისი, ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

839.  მერი ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ლანკა, გია (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

840.  მერი ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

841.  მერი ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: გოგი, კოლია (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

842.  მერი ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ოთარი, რამაზი, მიშა, კოლია (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

843.  გ. ქელბაქიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მის მიერ დაწერილი პიესის კ. მარჯანიშვილის სა-
ხელობის თეატრში დადგმასთან დაკავშირებით.

 პირი: ვ. გოძიაშვილი, ვ. ყუშიტაშვილი, ჟურული, ასკურავა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ. 

844.  მსახიობ ასკალონ მაგრაქველიძის თხოვნის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლში “ურიელ 
აკოსტა” ურიელის როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.

 პირი: ნ. გოძიაშვილი და ს. ჭელიძე (ფოთისა და სოხუმის სახელმწიფო თეატრების რეჟისორები).
 უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

845.  რ. ზარიანის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ი. ალიხანიანისადმი მიძღვნილი კრებულის გამოცე-
მაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

846.  ა. ასრიანის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: მიხეილ ჭიაურელი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

847.  მერი ანჯაფარიძის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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848.  გაზეთ “საბჭოთა კულტურის” თეატრისა და დრამატურგიის განყოფილების რედაქტორის ტ. ჩე-
ბოტარევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის სტატიიდან მისთვის საჭირო მასალის 
დასაბეჭდად ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს ტ. ჩებოტარევსკაია. 1 გვ.

849.  ფაინა რანევსკაიას პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო . ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

850.  ფაინა რანევსკაიას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილეზე დასწრებასთან დაკავშირებით. 
 პირი: მერი [ვ. ანჯაფარიძის და მერი ანჯაფარიძე-დანელია].
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

851.  თელავის სკოლის პედაგოგ დავით კირვალიძის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. ვერ მალავს აღ-
ფრთოვანებას ვ. ანჯაფარიძის ოსტატობის გამო. აგრეთვე სწერს 1923-1924 წლებში თელავის 
თეატრის გახსნასთან დაკავშირებით.

 პირი: კ. მარჯანიშვილი, იმედაშვილი.
 უთარიღო. თელავი. ხელნაწერი. 3 გვ.

852.  ვახტანგ ტაბლიაშვილის წერილი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი სპექტაკლის “რომეო და ჯულიეტას” 
მოსკოვში საგასტროლოდ მომზადებასთან დაკავშირებით. 

 პირი: დიმა თაყაიშვილი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 გვ.

853.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

854.  რაის ბენიაშის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

855.  ლ. თეთროვას წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მასთან ფიზიკურ მსგავსებასთან დაკავშირებით. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

ღია ბარათები 

856.  სოფიო ვაჩნაძის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, თბილისის მუშათა თეატრში 1927-1928 წლე-
ბის სეზონში მოღვაწეობის დამადასტურებლად მ. ჭიაურელის მიერ ცნობის გაცემის შესახებ.

 1939 წ. 30 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

857.  ვ. ვასილკოს მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1943 წ. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

858.  ალექსეი რომანოვის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სახელმწიფო ჯილ-
დოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 23 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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859.  ნინო ჩხეიძისა და მიხეილ ქორელის მისალოცი ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1945 წ. 23 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც.

860.  ვლადიმირ ვლჩეკის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1956 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

861.  სსრ კავშირის კულტურის სამინისტროს მოსაწვევი ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, რე-
სტორან “მოსკვაში” მიღებაზე დასასწრებად. 

 1958 წ. 2 აპრილი. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

862.  თაყვანისმცემელ ე. პოლევიცკაიას ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვის გასტროლებთან 
დაკავშირებით.

 1962 წ. 16 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

863.  ალექსეი სმირნოვის პირადი ხასიათის  და საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
  1962 წ. 29 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

864.  კ. მარჯანიშვილის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1963 წ. 9 ივნისი. სტამბური. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 ც.

865.  კ. მარჯანიშვილის ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ურიელ აკოსტასთან” და-
კავშირებით.

 1963 წ. 10 ივლისი. სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

866.  ე. პოლევიცკაიას საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1963 წ. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

867.  სერაფიმა ბარმანის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1966 წ. 26 ივლისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

868.  ასპასია პაპატანასიუს პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1967 წ. 18 ივნისი. ავტოგრაფი. ბერძნულ ენაზე. 1 ც. 

869.  ფაინა რანევსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1967 წ. 6 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

870.  კ. მარჯანიშვილის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ოქტომბრის რევოლუციის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1967 წ. სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

871.  ფაინა რანევსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 19 თებერვალი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

872.  დავით ბიბილეიშვილის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 70 და სა-
სცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. ხელნაწერი. 1 ც. 
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873.  ქეთო ჯაფარიძის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 70 და სასცენო მო-
ღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. ხელნაწერი. 1 ც. 

874.  რეზო ჩხეიძის საიუბილეო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 4 ივნისი. თბილისი. ავტოგრაფი. 1 ც.

875.  ნოვიჩკოვას ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, პენზაში სახალხო ბიბლიოთეკის გახსნასთან და-
კავშირებით, მუზეუმისთვის პორტრეტის ავტოგრაფითა და ბიოგრაფიული ცნობების გაგზავნა-
სთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 23 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

876.  ასპასია პაპატანასიუს ღია ბარათი სამახსოვრო მინაწერით ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 7 ოქტომბერი. ავტოგრაფი. ბერძნულ ენაზე. 1 ც.

877.  ასპასია პაპატანასიუს ახალი წლის მოსალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი სამახსოვრო მი-
ნაწერით. 

 1968 წ. 11 დეკემბერი. ავტოგრაფი. რუსულ და ინგლისურ ენებზე. 1 ც. 

878.  მაქსიმოვას ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კინოფილმ “არ დაიდარდოს” შესახებ. 
 1969 წ. 4 ნოემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

879.  ასპასია [პაპატანასიუს] მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1969 წ. დეკემბერი. სტამბური. ბერძნულ ენაზე. 1 ც. 

880.  ლ. ნიკონოვის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1969 წ. სტამბური. ხელმოწერა არ იკითხება. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

881.  ი. კოსტავას ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, თავისი დედის გარდაცვალებასთან დაკავში-
რებით.

 1969-1970 წწ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 3 გვ.

882.  ლ. სამველიანის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1969-1970 წწ. ერევანი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. წითელი მელანი. 1 ც. 

883.  ლ. სუხარევსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი. 
 1970 წ. 23 იანვარი. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

884.  გ. კრიჟიცკის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესა და დამდეგი ახალი წლის მილოცვა-
სთან დაკავშირებით. 

 1970 წ. 24 დეკემბერი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

885.  ი. კოსტავას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1970 წ. 26 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

886.  ლ. ნიკონოვის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1970 წ. (?). სტამბური. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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887.  ვახტანგ რაზმაძის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისა და ვასო გოძიაშვი-
ლისადმი.

 1971 წ. 25 ივლისი. სტამბური. ავტოგრაფი. 1 ც.

888.  ფაინა რანევსკაიას ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მისდამი ყურადღების გამოჩენასთან დაკა-
ვშირებით. 

 პირი: სოფიკო [ჭიაურელი].
 1971 წ. სექტემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

889.  ელენე ღოღობერიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1971 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

890.  ფაინა რანევსკაიას ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, უამბობს პირადი პრობლემების შესა-
ხებ.

 1971 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

891.  გ. კრიჟიცკის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1972 წ. 10 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

892.  თინა ასათიანის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1975 წ. 13 იანვარი. ავტოგრაფი. 1 ც. 

893.  ფაინა რანევსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1972 წ. 25 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

894.  ე. სუზდალცევას 8 მარტის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1972 წ. 3 მარტი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

895.  კოტე მარჯანიშვილის [რეჟისორ კოტე მარჯანიშვილის შვილი] ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
აფიშასთან დაკავშირებით. 

 1972 წ. 16 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

896.  მოსკოველი თაყვანისმცემლის ნადეჟდა ბონდარენკოს ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკო-
ვში წარმატებულ გასტროლებთან დაკავშირებით.

 1972 წ. 31 ივლისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

897. გ. კრიჟიცკის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1972 წ. 30 დეკემბერი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

898.  მიხაილ ტოროვსკის სააღდგომო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1972 წ. სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

899.  ლ. ნიკონოვის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1972 წ. სტამბური. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 ც.

900.  ტანია პევცოვას საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1973 წ. 16 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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901.  ი. კოზლოვსკის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1973 წ. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

902.  ფაინა რანევსკაიას ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, გაზეთ „პრავდაში” გამოქვეყნებული სტა-
ტიის შესახებ. 

 1974 წ. 9 იანვარი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

903.  მიხეილ დავითაშვილის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კოტე მარჯანიშვილის პრე-
მიის მინიჭებასთან დაკავშირებით. 

 1974 წ. 14 იანვარი. ხელნაწერი. 1 ც. 

904.  ქ. დოლიძის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1974 წ. 26 დეკემბერი. ხელნაწერი. 1 ც.

905.  უცნობი პირის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1974 წ. 30 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

906.  ტატევიკ საზანდარიანის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1974 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

907.  ქ. დოლიძის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კოტე მარჯანიშვილის პრემიის მინიჭე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1975 წ. 6 თებერვალი.ხელნაწერი. 1 ც. 

908.  სერაფიმა ბირმანის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1975 წ. 22 სექტემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

909.  ფაინა რანევსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 პირი: მიხეილ ჭიაურელი, ნინა სუხოცკაია. 
 1976 წ. 23 ივლისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

910.  ფაინა რანევსკაიას ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ნ. ურუშაძის წიგნის შესახებ. 
 1976 წ. 20 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

911.  ფაინა რანევსკაიას ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, წერილის გაგზავნასთან დაკავშირე-
ბით.

 1976 წ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

912.  ელენა გოგოლევას საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1977 წ. 10 იანვარი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

913.  ელენა გოგოლევას საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1977 წ. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

914.  მაია ლუთიძის 8 მარტის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1977 წ. სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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915.  ი. კოსტავას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 პირი: ყიფიანი, გუდიაშვილი.
 [1970 წ.] ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

916.  ო. ნოვიცკის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 [1977 წ.] ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

917.  ნატაშა კანჩალოვსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 (?) 31 იანვარი. მოსკოვი. სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

918.  ნინა სუხოცკაიას ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კრებულისთვის რეჟისორ ალ. ტაიროვის შესახებ 
სტატიის გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 5 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 3 გვ.

919.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 (?) 31 დეკემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

920.  ასპასია პაპატანასიუს საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

921.  თამარა მაკაროვას და სერგეი გერასიმოვის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

922.  ი. კოსტავას დაბადების დღის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

923.  ი. კოსტავას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

924.  ფილატოვის საახალწლო მისალოცი  ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ასევე მოსკოვის ე. ვახტანგო-
ვის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ “ანტონიუსი და კლეოპატრას” შესახებ.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

925.  გ. კოზინცევის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, თბილისში სტუმრობასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

926.  ნ. ბ-ს საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისა და მ. ჭიაურელისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

927.  ფაინა რანევსკაიას მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საპატიო წოდების მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

928.  ფაინა რანევსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ბოლშინცოვა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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929.  ფაინა რანევსკაიას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

930.  აირიევის 8 მარტის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

931.  პაველ ერმოლოვის ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, მეუღლის მიხეილ ჭიაურელის გარდა-
ცვალებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

932.  იური ზავადსკის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის ხსოვნისადმი 
მიძღვნილ საღამოსთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

933.  ელენა ლუცკაიას ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ახალი წლის მილოცვასა და მისდამი გამოჩე-
ნილი ყურადღების შესახებ. 

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

934.  ელენა ლუცკაიას ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლ “ურიელ აკოსტას” აღდგენასთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

935.  თამარა მაკაროვასა და სერგეი გერასიმოვის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი. 

 პირი: სოფიკო, მიშა, გიორგი (გვარები მითითებული არ არის).
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

936.  ვიკა ხალიფის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 პირი: ლიდია ფრეიმანი, სოფიკო [ჭიაურელი], გიორგი [შენგელაია].
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

937.  ვიკა ხალიფის საპირველმაისო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

938.  ვიკა ხალიფის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

939.  ვიკა ხალიფის პირველი მაისის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

940.  ი. კოსტავას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

941.  ელენა ლუცკაიას მადლობის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი ახალი წლის მოლოცვასთან დაკა-
ვშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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942.  ბ. თოფურიძის მისალოცი ღია ბარათი ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის 
პრემიის ლაურეატობის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. 1 ც.

943.  ნ. ტიხონოვის და მ. კოტოვის 8 მარტის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ავტოგრაფებით. რუსულ ენაზე. 1 ც.

944.  ა. ასრიანის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

945.  ა. ასრიანის ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო.სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

946.  საშას (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. სტამბური. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 ც.

947.  ლ. ნიკონოვის ოქტომბრის რევოლუციის 51 წლისთავის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისა-
დმი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

948.  მარიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

949.  ლ. ნიკონოვის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

950.  ლ. ნიკონოვის ქალთა საერთაშორისო დღის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. სტამბური. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

951.  სერგეი იუტკევიჩის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

952.  სერგეი და ელენა იუტკევიჩების ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

953.  ლ. ნიკონოვის 8 მარტის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

954.  ლ. ნიკონოვის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

955.  ლია შერვაშიძის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

956.  კონსტანტინე მარჯანიშვილის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ოქტომბრის რევო-
ლუციის 55 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. 1 ც.
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957.  არუს ასრიანის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. სტამბური. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

პროგრამები 

958.  ვ. ანჯაფარიძის საიუბილეო საღამოს პროგრამა. 
 1957 წ. 7 მაისი. თბილისი. სტამბური. 2 ეგზ.

959.  ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გამართული ქალთა საე-
რთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის პროგრამა. 

 უთარიღო. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

960.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრში გამართული ვ. ანჯაფარიძის 
შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი საღამოს პროგრამა. 

 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

მოსაწვევი ბარათები, ბროშურა

961.  ვერიკო ანჯაფარიძის ქართული წითელი ჯარის (არმიის) 10 წლის იუბილეზე დასასწრები მოსაწვევი 
ბარათი.

 1931 წ. 15 მარტი. სტამბური. 1 ც.

962. ვ. ანჯაფარიძის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საი-
უბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1957 წ. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 ეგზ.

963.  ვ. ანჯაფარიძის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საი-
უბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1957 წ. სტამბური. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

964.  ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღა-
მოს მოსაწვევი ბარათი.

 1968 წ. 3 ივნისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 3 ეგზ.

965.  ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღა-
მოს მოსაწვევი ბარათი. 

 1968 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

966.  სომხეთის კულტურის სამინისტროს მიერ გამართული ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწე-
ობის 50 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1968 წ. 18 ნოემბერი. სტამბური. სომხურ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

967.  ლენინგრადის თეატრალური საზოგადოებისა და საქართველოს თეატრალური საზოგადოების 
მიერ გამართული ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი.

 1968 წ. 29 ნოემბერი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 2 ეგზ. 
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968.  მოსკოვის მწერალთა ორგანიზაციისა და ლიტერატურის ცენტრალური სახლის მოსაწვევი ბა-
რათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, ნატალია პიოტროვნა კონჩალოვსკაიას შემოქმედებით საღამოზე და-
სასწრებად. 

 1973 წ. 19 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 ეგზ.

969.  ვ. ანჯაფარიძესთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი.
 1973 წ. 12 მარტი. სტამბური. 3 ეგზ.

970.  ვ. ანჯაფარიძის მოღვაწეობის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1984 წ. 2 აპრილი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 ეგზ. 

971.  ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი საქმიანობის ამსახველი ბროშურა.
 უთარიღო. სტამბური. სომხურ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

დეპეშები 

972.  გოგუცა კუპრაშვილის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, ლაურეატის წოდების მინი-
ჭებასთან დაკავშირებით.

 1940 წ. 20 მარტი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც. 

973.  უკრაინის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის წარმომადგენლების დეპეშა ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი, თეატრის იუბილეზე დასწრებასთან დაკავშირებით.

 1940 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

974.  ერმლერის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მიღებას-
თან დაკავშირებით.

 1940 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

975.  პაუსიას (გვარი მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ბავშვობის მეგო-
ბრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

 1940 წ. 27 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

976.  ნემიროვიჩ-დანჩენკოს მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1941 წ. 19 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

977.  ალექსანდრესა და იოსების (გვარები მითითებული არ არის) მადლობის დეპეშა ვ. ანჯაფა რი-
ძისადმი.

 1941 წ. 17 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

978.  ვიქტორ ცირგილაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან 
დაკავშირებით.

 1941 წ. 20 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

979.  ვ. დავიდოვასა და დ. მჭედლიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 11 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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980.  მერი ერგნელი-ყიასაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის მინი-
ჭებასთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 21 მარტი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. 1 ც.

981.  ვანო შახელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავში-
რებით.

 1943 წ. 21 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. 1 ც.

982.  ივანეს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამთავრობო ჯილ-
დოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 23 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

983.  პაშას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 17 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

984.  გამრეკელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავში-
რებით.

 1944 წ. 17 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

985.  თამარასა და სერგოს (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშები ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 17 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

986.  პიპინაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავში-
რებით.

 1944 წ. 17 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

987.  ბეკ-ნაზაროვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავ-
შირებით.

 1944 წ. 18 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

988.  ეფირ შუბის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავ-
შირებით.

 1944 წ. 18 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

989.  ვანიჩკას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილ-
დოს მიღებასთან დაკავშირებით. 

 1944 წ. 23 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

990.  პეგროვისა და წერეთლის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღება-
სთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 26 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

991.  ს. ეიზენშტეინის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1944 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.



96

992.  დოლენკოს მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1945 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

993.  სოლოვნიკოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 19 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

994.  კინოფილმ “ლიცის” გადამღები ჯგუფის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღ-
ვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 20 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

995.  ვიქტორ ცირგილაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

996.  თამარისა და ტუკის (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც.

997.  სოლიკო ვირსალაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

998.  მიქავას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავ-
შირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. ფანქარი. 1 ც. 

999.  ს. გერასიმოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. ფანქარი. 1 ც. 

1000.  ჩაბცკიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1001.  ირინა შტენბერგის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1002.  თაყაიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1003.  უცნობი პირების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1004.  უცნობი პირის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1005.  შახ-აზიზოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1006.  უცნობი პირის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1007.  სიკო ვაჩნაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1008.  მიშა ჭიაურელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1009.  ნინა კაიშაურის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1010.  შალვა აფაქიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1011.  ა. ფევრალსკის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავს.
 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1012.  ა. ფევრალსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბი-
ლესა და თეატრსა და კინოში მნიშვნელოვანი შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1013.  დოდო ანთაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1014.  სერგო ხუნდაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1015.  ნორა მრავლაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1016.  ნიკიტა მკრტიჩიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1017.  იოსებ იმედაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ავტოგრაფი. 1 ც. 

1018.  არტემინ ბოროიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1019.  ახალციხის ადვოკატთა კოლეგიის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეო-
ბის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1020.  ს. კლდიაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც. 

1021.  ნიკო გვარამაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც. 

1022.  მერი ემხვარის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც. 

1023.  გიორგი დავითაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც. 

1024.  დარიკო ცაგარელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც. 

1025.  გიორგი დავითაშვილის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
იუბილესა და „კავკასიის დაცვისთვის" მედლით დაჯილდოებასთან დაკავშირებით. 

 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 ც.

1026.   პავლე კანდელაკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1027.  ლიზასა და ალიკას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სა-
სცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1028.  აკაკი [კაკო] ხინთიბიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 ც. 

1029.  შალვა კილოსანიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1030.  ფატიმა თვალთვაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1031.  მ. ჩიქოვანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1032.  სიკოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწე-
ობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1033.  ია სავინას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკა-
ვშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1034.  მერის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღე-
სთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1035.  რამაზისა და მიშას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.სა-
სცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1036.  საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის სახელით მაჭავარიანის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი ქართულ ენაზე რუსულ შრიფტით. 1 ც. 

1037.  უცნობი პირის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1945 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1038.  ივან მოსკვინის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1039.  დიმიტრი ჯანელიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 21 მაისი. ავტოგრაფი. შავი მელანი. 1 ც. 
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1040.  ოლგა კნიპერ-ჩეხოვას, ვასილი კაჩალოვის (შვერუბოვიჩი), ტარხანოვის, ნიკოლაი ხმელიოვის, 
მესხეთელის, ბოკშანსკაიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1945 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1041.  ვივა ფრეიტესა და ირაკლი ანდრონიკაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბი-
ლეო თარიღთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 28 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1042.  გ. შტრაუხის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1945 წ. 11 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1043.  ემანუელ აფხაიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან და-
კავშირებით.

 1946 წ. 25 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1044.  რამაზის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლაურეატის წო-
დების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1946 წ. 27 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1045.  რამაზ ჭიაურელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1946 წ. 27 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1046.  კონსტანტინ შახ-აზიზოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის ლაუ-
რეატობის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1946 წ. 28 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1047.  ოხლოპკოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავ-
შირებით.

 1946 წ. 30 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1048.  ალტმანის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს სტალინურ პრემიას.
 1946 წ. 31 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1049.  სოლიკოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური 
პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1946 წ. 31 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1050.  ლუბასა და შურას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტა-
ლინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1946 წ. 31 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1051.  ერმლერის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირე-
ბით.

 1946 წ. 3 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1052.  ალექსანდრ ფევრალსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებით წარმატებას -
თან დაკავშირებით.

 1946 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1053.  სოფიკოსა და კატიას (გვარები მითითებული არ არის)  მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
შემოქმედებით წარმატებებთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1054.  ტერის სამადლობელი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1947 წ. 1 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1055.  პოკროვსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სსრ კავშირის კულტურის მუშაკთა პროფ-
კავშირის პლენუმზე დასწრებასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 13 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1056.  ფაინა რანევსკაიას საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1947 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1057.  არმენ გულაკიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 18 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1058.  არმენ გულაკიანის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასა და 
სამომავლო შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ. 

 1950 წ. 18 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1059.  ვლადიმირ ვლჩეკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 22 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1060.  ვერა სტროევასა და გრიგორი როშალის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1061.  სერიოჟა გერასიმოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1062.  სესილიას [თაყაიშვილი] მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილ-
დოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1063.  მაშას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთა-
ვრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1064.  ალექსანდროვსკაიასა და ზარეცკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთა-
ვრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1065.  ვოლსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან 
დაკავშირებით.

 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1066.  კოვალევას დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს უმაღლეს სამთავრობო ჯილდოს.
 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1067.  ვიქტორ ცირგილაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1068.  მერისა და საშას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმა-
ღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1069.  ნანასა და ლევანის (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმა-
ღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1070.  ლევანის, ლენას, თემურისა და ქეთის (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1071.  მალიკოსა და პოკოს (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1072.  მ. ტოვსტონოგოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1073.  ნინა ლიტოვცევა-კანჩალოვას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1074.  ქეთო ქავთარაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მი-
ღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. ფანქარი. 1 ც. 

1075.  პოპოვას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან და-
კავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1076.  შალვა გაჟონიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1077.  სოფიკო და რამაზ ჭიაურელების მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთა-
ვრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1078.  ვალოდია დოლიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1079.  ელისო და შალვა სირაძეების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1080.  ლენა კაპლუნისა და გენრიხ ორიპოვიჩის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სა-
მთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1081.  თათუსიასა და ვახტანგის (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისა-
დმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1082.  ნუნას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთა-
ვრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1083.  რუსუდანის, ნათელასა და ირას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1084.  კატოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთა-
ვრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1085.  კ. მარჯანიშვილის [კოტე მარჯანიშვილის შვილი] მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1086.  ილიკო სუხიშვილისა და ნინო რამიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი 
სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1087.  გიორგი იოსელიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1088.  ამირანაშვილისა და ხარაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1089.  შურას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთა-
ვრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1090.  იაკოვლევის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღება-
სთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1091.  მარიკას, რაისასა და სუსანას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1092.  მარიკასა და სიმონის {ჩიქოვანები} მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთა-
ვრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1093.  სანდრო ჟორჟოლიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილ-
დოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1094.  თამარას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სა-
მთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1095.  ნიკო კეცხოველის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1096.  არმენინ შაგინიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინი-
ჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1097.  სანდრო ინაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინი-
ჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე 1 ც. 

1098.  კვალიაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭება-
სთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1099.  თამარ, ცეცილია და ალექსანდრე წუწუნავების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო 
არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1100.  ვიშნევსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირე-
ბით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე 1 ც. 
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1101.  ანეტა და შალვა ღამბაშიძეების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მი-
ღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1102.  შოთა გეთიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღება-
სთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1103.  ელენე ახვლედიანისა და ვასილ შუხაევის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარი ძისადმი, უმაღლესი სა-
მთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1104.  მაია და კაკო კვანტალიანების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1105.  დუდე ძნელაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1106.  თინასა და ლევანის (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1107.  მიშა ვატირმანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მი-
ღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1108.  მაიასა და შურას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმა-
ღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1109.  შურა თაყაიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 13 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1110.  რუსია, ირაკლი, ნათელა და ლალი მიქელაძეების პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1111.  აფხაზავას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1112.  დამიანე გოგოხიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1113.  ვერა და გრიშა ჩაჩიბაიების მისალოცი დეპეშა მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო 
არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1114.  ვერა დავიდოვასა და დიმიტრი მჭედლიძის მისალოცი დეპეშა მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1115.  დეიდა ლიდიასა და მიშურკას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1116.  ჯავახიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1117.  პეპიკო ლეონიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მი-
ღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1118.  მედეას, ქსენიას, რეზოსა და ანდროს (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1119.  ვალერიან ხატიაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილ-
დოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 14 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

1120.  მიშა ციხისთავის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მი-
ღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 15 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

1121.  დავიდ მალიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საქართველოს სსრ სახალხო არტისტის 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 15 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1122.  ფატი და დოდო ანთაძეების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდე-
ბის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 15 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1123.  თამარა და ვახტანგ ჭაბუკიანების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 15 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1124.  თამარა მაკაროვას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან და-
კავშირებით.

 1950 წ. 15 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1125.  ვოვა მაჭავარიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 16 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1126.  შოთა პირველის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 16 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1127.  პავლე ფრანგიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 16 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1128.  მერისა და სერიოჟას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 18 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1129.  ვერიკო და ნუცა ჩხეიძეების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 18 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1130.  თამარ კიკნაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 19 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1131.  ირინა და დოდო ალექსიძეების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 19 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1132.  ანეტა და აკაკი ვასაძეების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 20 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1133.  სოსო გრიშაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინი-
ჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 21 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

1134.  გიორგი დავითაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილ-
დოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 25 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1135.  სერგო საყვარელიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან 
დაკავშირებით.

 1950 წ. 24 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1136.  ამოს (გვარი მითითებული არ არის) დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო დეკორაციებთან და-
კავშირებით.

 1950 წ. 22 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1137.  ნოდარ ჩხეიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1138.  ემანუელ აფხაიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1139.  ვერასა და ელიკოს (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სა-
ხალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1140.  მ. დონსკოის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავ-
შირებით.

 1950 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1141.  ანდრო გამყრელიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, კლეოპატრას როლის შესრულება-
სთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 10 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1142.  სერგეი იუტკევიჩის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.
 1952 წ. 1 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1143.  ვალოდია კარსანიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭება-
სთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 11 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1144.  ბორის ჭიაურელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან და-
კავშირებით.

 1952 წ. 12 მარტი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

1145.  ამოსა და სონიას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმა-
ღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1146.  პრეცკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან 
დაკავშირებით.

 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1147.  ტატიანა ტესსის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1148.  ტაისა სავას და გიორგი მდივნის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 



109

1149.  ელენე მჭედლიშვილი-სიბილას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავ   რო  ბო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1150  ბელოვის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს სტალინური პრემიის მინიჭებას.
 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1151.  გალინას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრე-
მიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1152.  კვაჭაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავში-
რებით.

 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1153.  ალექსეი პოპოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.
 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1154.  მარტინსონის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკა-
ვშირებით.

 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1155.  ფატიმას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური 
პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1156.  ჩიკვაიძისა და ლავროვსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამთავრობო ჯილდოს მიღე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1157.  ალექსანდრ ოლენინის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1158.  ვლადიმირ კენიგსონის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილ-
დოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1159.  ა. ფევრალსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1160.  ლუბა მანიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღება-
სთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1161.  რ. სიმონოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1952 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1162.  ბორის ანდრეევის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1952 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1163.  გ. ტოვსტონოგოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1164.  სერგოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთა-
ვრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1165.  ავაზაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღება-
სთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1166.  კარამიანის, შაგინიანისა და სიმონიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სა-
მთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1167.  გელოვანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1952 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1168.  ილო მოსაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მი-
ღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

1169.  თათუსიასა  და  ვახტანგის  (გვარები მითითებული არ  არის)  მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფა -
რიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1170.  ნინო რამიშვილის და ილიკო სუხიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური 
პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 17 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1171.  გიორგი დავითაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილ-
დოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 18 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1172.  ქეთო და მარიამ ქავთარაძეების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 18 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1173.  ლიალია თოფურიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან 
დაკავშირებით.

 1952 წ. 19 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1174.  ასიკო გამსახურდიასა და ლენა საყვარელიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღ-
ლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 19 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1175.  დავით მალიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მი-
ღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 20 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1176.  ახობაძისა და ფრანგიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო 
ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 20 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1177.  ელიკოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1952 წ. 21 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1178.  (?) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან დაკა-
ვშირებით.

 1952 წ. 21 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელმოწერა არ იკითხება. 1 ც. 

1179.  მიშა აბჟანდაძის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს სახალხო არტისტის წოდებას.
 1952 წ. 22 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1180.  ბორია თოფურიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინი-
ჭებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 22 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1181.  თამარა და ლეონიდ კოსმატოვების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 22 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1182.  ქსენიას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1952 წ. 22 მარტი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1183.  იოსებ იმედაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან 
დაკავშირებით.

 1952 წ. 26 მარტი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

1184.  მიხეილ ჭიაურელის პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1952 წ. 28 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1185.  მედეასა და კოტეს (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმა-
ღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. (?) მარტი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

1186.  ვერა მაენკას მისალოცი დეპეშა ვერიკო და მიხეილ ჭიაურელისადმი, ოქტომბრის რევოლუციის 
თარიღთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 7 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1187.  კაბანოვის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 25 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1188.  ლტო აუსტრინის [რიგის ერთ-ერთი სკოლის პედაგოგი] საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი.

 პირი: ანა ლუდინი. 
 1957 წ. 25 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1189.  ალექსანდრ ფევრალსკის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 28 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1190.  შახრაისა [რეჟისორი] და ვოლგინის [მთავარი დირიჟორი] საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშები 
ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 30 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1191.  ვ. დავიდოვას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 30 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1192.  შარახოვსკის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 30 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1193.  სერაფიმა ბირმანის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 2 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1194.  ჟუმინის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1195.  ლეჟავას დეპეშა თბილისის კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის საიუბილეო კომისიისადმი, 
დელეგაციის იუბილეზე ჩამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც.

1196.  ჟიხაროვასა და პოპოვას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1197.  ბორის ანდრეევის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშები ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1198.  ალექსეი პოპოვის საიუბილეო დღის – დაბადების 60 წლისთავისადმი მისალოცი დეპეშები ვე-
რიკო ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1199.  „ლენფილმის” კოლექტივის საიუბილეო დღის – დაბადების 60 წლისთავისადმი მისალოცი დეპეშა 
ვერიკო ანჯაფარიძისა დმი.

 1957 წ. 4 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1200.  ნაზაროვის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშები ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 4 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1201.  კალპინის [ლატვიის კულტურის მინისტრის მოადგილე] საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშები ვ. 
ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 4 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1202.  ტურჩანინოვას მისალოცი დეპეშები ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1203.  აკაკი მგელაძის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს დაბადების 60 წლისთავს.
 1957 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1204.  კნიპერ-ჩეხოვას მისალოცი დეპეშები ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1205.  ვაგარბ ვაგარშიანის მისალოცი დეპეშები ვ. ანჯაფარიძისადმი, ჯილდოს მიღებასთან დაკავში-
რებით.

 1957 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1206.  ანისიმოვის იუბილეს დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1207.  ირინა შტენბერგის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკა-
ვშირებით.

 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1208.  კინოსტუდია “მოსფილმის” კოლექტივის სახელით ალექსანდროვის, რომის, იუტკევიჩის, კალა-
ტოზოვის, პეტროვის, შელენკოვის, პტუშკოს, მარიამოვის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადე-
ბიდან 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1209.  ტარასოვას, მარკოვის, რაევსკის, კნიპერ-ჩეხოვას, სოლოდოვნიკოვის, სტანიცინის მისალოცი 
დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1210.  ფ. ბიულ-ბიულ ოღლის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1211.  იოსებ მანევიჩის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1212.  ჩერკასოვის, კარაკინას, ტიმის, აკიმოვისა და ტოვსტონოგოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1213.  გურგენ ჯანიბეკიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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1214.  ადილ ისკანდეროვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, იუბილესთან დაკავშირებით.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1215.  უსმანის [ესტონეთის კულტურის მინისტრის მოადგილე] მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
იუბილესთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1216.  ზავადსკის, ლეიბმანის, მარეცკაიასა და მორდვინოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
იუბილესთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1217.  თამარ კიკნაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1218.  ბეჟან ნაკაიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1219.  ალექსანდრე ყიასაშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1220.  შოთა პირველის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1221.  ანეტა მირაგოვას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1222.  ანა დოლიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1223.  ვარლამ ჩხიკვაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1224.  თინათინ ლოლაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1225.  ვიქტორ მჭედლიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1226.  პავლე ინწკირველის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1227.  ვერიკო მჭედლიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1228.  ზ. ღლონტის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1229.  ფატიმას (გვარი მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1230.  მკრტიჩიანის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1231.  ნოდიასა და სამსონაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1232.  ირაკლი თოიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1233.  ელიზავეტა ვასილიევნას (გვარი მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1234.  ლენა მარკოზოვას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1235.  თამარა ოგანეზოვას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1236.  ანდრიკანისის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1237.  მაურისო რესინოვის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1238.  საბა ალექსანდროვის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1239.  კრიჟინსკის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1240.  ბორის რომანიცკის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1241.  უზბეკეთის თეატრალური საზოგადოების დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადების 60 და შე-
მოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1242.  მიხეილ კალატოზიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1243.  მ. თუმანიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1244.  იაკოვლევის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1245.  „მოსფილმის” მსახიობთა კოლექტივის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვერიკო  ანჯაფარი-
ძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1246.  ალექსანდრ ზაგორსკის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1247.  მიხაილ კედროვის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1248.  სმილგე ვიჩიუსის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1249.  თეატრალუსი საზოგადოების სახელით ვალია ვიჩიუსის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1250.  სსრ კავშირის კულტურის მუშაკთა პროფკავშირების საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1251.  გივი კარბელაშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1252.  ტორის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1253.  შალვა ხერხეულიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1254.  მარო თარხნიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1255.  მაჭავარიანის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1256.  ბიძინა წულაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1257.  ბუხუტი მაღლაკელიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1258.  ნინა წინამძღვრიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1259.  ფ. ჟორდანიას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1260.  მეძმარიაშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1261.  ალისა და ბორის გამრეკელების საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1262.  ელიკო ხოტივარის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1263.  გრიშა მიქელაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1264.  ვახტანგ ჩელთისპირელის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1265.  ნინო, ნინონი, ცირა მჭედლიშვილების საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1266.  თამარ საყვარელიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1267.  სოხუმის ქართულ-რუსული სახელმწიფო პედაგოგიური სასწავლებლის კოლექტივის საიუბილეო 
დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. 1 ც. 

1268.  მოსკოვის მცირე თეატრის კოლექტივის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძი    სა -
დმი. 

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1269.  ახვლედიანის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1270.  ფლორა შედანიას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1271.  თამარასა და ჯებეს (გვარები მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1272.  ქეთოსა და მაროს (გვარები მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1273.  ზალიხან ჩაბიევას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1274.  მიშა მგალობლიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1275.  მოსე დანიელაშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1276.  სერაფიმას (გვარი მითითებული არ არის)  საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1277.  აჭარის კულტურის სამინისტროს სახელით, ახვლედიანის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1278.  ნუცა ჩხეიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1279.  ზურაბ ჩაჩიაშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1280.  ელიკო ხოტივარის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1281.  უჩანეიშვილის, ვაჩნაძის, დუგლაძის, მიქელაძის, ფალიაშვილისა და გეგეჭკორის საიუბილეო 
დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1282.  მახარაძის, ჩხიკვაძის, ძიძავას, მარგველაშვილისა და ძნელაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დე-
პეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1283.  ლიალია ვაჩნაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1284.  ლიალია შენგელაიას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1285.  კინოფილმ „გოიას” გადამღები ჯგუფის დირექტორის ხოხლოვის საიუბილეო დღის მისალოცი 
დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1286.  ლიზას (გვარი მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1287.  იადვიგა მაქსიმოვას (მსახიობი. მუშაობდა თბილისის მუშათა და შემდგომ ალ. გრიბოედოვის სა-
ხელობის თეატრში) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1288.  კოლია  (ნიკოლოზ)  სანიშვილის საიუბილეო დღის  მისალოცი დეპეშა ვერიკო  ანჯაფარიძი  სა  დმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1289.  კოჩიევისა და შატბერაშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1290.  ლიდასა და ჟორჟის (გვარები მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1291.  სოფიო გიაცინტოვას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1292.  ნატალია უჟვის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადების 60 და შემოქმედებითი გზის 40 წლისთა-
ვთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1293.  ვერა სტროევასა და გრიგორი როშალის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისა-
დმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1294.  მოსკოვის მცირე თეატრის კოლექტივის სახელით ცარიოვის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა 
ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1295.  მარკის (გვარი მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძი-
სადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1296.  ვირსალაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1297.  დმიტრი ფელდმანის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1298.  ფ. რანევსკაიას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1299.  თინა ბოლქვაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1300.  მარია და ნიკოლაი ტიხონოვების საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1301.  თეიმურაზ ანჯაფარიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1302.  ლუბას (გვარი მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1303.  დავით მჭედლიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1304.  დათუში ბაისოგოლოვის (ბავშვობის მეგობარი) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფა-
რიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1305.  აკაკი ფაღავას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1306.  აპოლონ გოგორიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1307.  ჯანაშიების ოჯახის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1308.  დიმიტრი მჭედლიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1309.  ეკატერინე ყიფშიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1310.  ნელი მგალობლიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1311.  ბაადურისა და ოთარის (გვარები მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი.

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1312.  გივი ჯავახიშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც. 

1313.  ალექსანდრ ბონდარენკოს საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1314.  აკადემიკოს გიორგი  ჩუბინაშვილის დეპეშა  ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, დაბადების 60 და შე-
მოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 7 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1315.  ვალიას (გვარი მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1316.  გივი კარბელაშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1317.  მიხეილ ვაშაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1318.  მიხეილ გიჟიმყრელის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1319.  ტაისა სავას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1320.  შნეიდერის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1321.  თურქმენეთის კულტურის მინისტრის ორაზოვის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადების 60 და 
შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1322.  შპინელის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე . 1 ც. 

1323.  სერგეი იუტკევიჩის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 8 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1324.  ძუკუ ჩოჩუას დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავ-
შირებით. 

 1957 წ. 9 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1325.  რუსიკოს (გვარი მითითებული არ არის) დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 9 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1326.  ალიხან ავაზაშვილის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკა-
ვშირებით. 

 1957 წ. 9 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1327.  თამარის (გვარი მითითებული არ არის) საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძი-
სადმი.

 1957 წ. 9 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1328.  თამარ ოთიაშვილისა და ზურაბ ძულიაშვილის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი.

 1957 წ. 9 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1329.  დიმიტრი ჯანელიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 11 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1330.  ბორია თოფურიძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. 13 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1331.  თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის კოლექტივის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადების 60 
და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 18 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1332.  უცნობი პირის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ფილმის გადაღებასთან დაკავშირებით.
 1957 წ. 21 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1333.  მაქსიმენკოსა და ბოსენკოს მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან და-
კავშირებით.

 1957 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1334.  ხარკოვის ტ. შევჩენკოს სახელობის თეატრის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისა-
დმი, 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1335.  გრანოვსკაიას საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1336.  სამოილოვის [ევგენი] საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1337.  სომეხ მსახიობთა ჯგუფის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადების 60 და შემოქმედე-
ბითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1338.  სსრკ-ის კულტურის მინისტრის მიხაილოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. დაბადების 
60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1339.  ოხლოპკოვის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1340.  ესტონეთის თეატრალური საზოგადოების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. დაბადების 60 
და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1341.  ნუნუ თეთრაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1342.  ვასილ მჟავანაძის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1 ც. 

1343.  რუსეთის თეატრალური საზოგადოების სახელით, იაბლოჩკინას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარ-
რიძისადმი. შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1344.  მსახიობ სვერდლინის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1345.  მიკოლა ბაჟანის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1346.  მარიან კაკის [უკრაინელი მსახიობი და რეჟისორი] მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძი სადმი. დაბა-
დების 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1347.  ბორის ოლენინის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1348.  სომხეთის კულტურის მინისტრ ა. შაგინიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. დაბადების 
60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1349.  შახ-აზიზოვის, კნებელის, მიხალკოვისა და ფირსოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. ი

1350. გრიგორი როშალის, ვიქტორ ცირგილაძის, პოლონსკის, შპინელის, კოსმატოვის, ალექსანდრო-
ვსკაიას, პონომარიოვისა და სიდოროვის საიუბილეო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისა-
დმი.

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1351.  უკრაინის თეატრალური საზოგადოების დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. დაბადების 60 და შემოქმე-
დებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1352.  ყაზახეთის კულტურის მინისტრის კანაპინის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. დაბადების 60 და შე-
მოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1353.  ობრაზცოვისა და იგორ ნეჟნის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1354.  ზავადსკის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1355.  გიორგი მდივნის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1356.  გიორგი ტოვსტონოგოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკა-
ვშირებით.

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1357.  ლალი კარსანიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 
 1957 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1358.  მოლდავეთის ხელოვნების მუშაკების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 60 წლის იუბილე-
სთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1359.  მარი გელაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 
 1957 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1360.  ყირგიზეთის კულტურის მინისტრის კაზაკბაევის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 60 
წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1361.  მიხეილ ჟაროვისა და ესკინის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვის მსახიობთა სახლში შე-
მოქმედებითი საღამოს ჩატარებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 16 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1362.  ტოვსტონოგოვის [გიორგი] პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1958 წ. 8 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1363.  გაბრიელ კეჩხუაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ქართველი დედის როლის გან-
სახიერებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 1 აგვისტო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც.

1364.  რეზო ჩხეიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 1958 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1365.  პროფესორ ვართანიანის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სომხური თეატრალური კრებულის გამო-
საცემად, ხუთი დღის ვადაში სტატიის გადაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 17 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1366.  ფოლად ბიულ-ბიულ ოღლის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საბჭოთა კავშირის სახალხო 
არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1367.  კონსტანტინე მარჯანიშვილის [კოტე მარჯანიშვილის შვილი] სამადლობელი დეპეშა ვერიკო 
ანჯაფარიძისადმი, კოტე მარჯანიშვილის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1962 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1368.  ბესო ჟღენტის დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს წარმატებულ სპექტაკლს.
 1962 წ. 11 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1369.  ნატალია უჟვისა და ევგენი პონომარენკოს მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედე-
ბითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1963 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1370.  ლეო მამალაძის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1963 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1371.  ოთარ ეგაძის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მსახიობის შემოქმედებით მოღვაწეობასთან დაკავში-
რებით.

 1964 წ. 17 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართული შრიფტით რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1372.  ელენა გოგოლევას სამადლობელი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1967 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1373.  ალექსანდრა [შურა] თოიძისა და ვ. მაჭავარიანის მისალოცი ღია ბარათი ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
დაბადებიდან 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 აპრილი. თბილისი. სტამბული. ხელნაწერი. 1 ც. 

1374.  ვლადიმერ მალაზონიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1375.  ზურაბ კიკალეიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1376.  მეგობრის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო 
თარიღთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 4 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1377.  ირაკლი ანდრონიკოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1378.  სომხეთის კულტურის მინისტრის კდუმიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო 
მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1379.  რუბენ ზარიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1968 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1380.  კონსტანტინე მარჯანიშვილის [კოტე მარჯანიშვილის შვილი] მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1381.  მიხეილ სამხარაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1382.  ანგია ბოჭორიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1383.  ცხინვალის ავტონომიური ოლქის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელის კოკოევის მისა-
ლოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1384.  ალექსანდროვსკაიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1385.  ბორის ტენინის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1386.  ლიტვის კულტურის სამინისტროს მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღ-
ვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1387.  საშა ფევრალსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1388.  ოსტალსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1389.  გრიგოროვიჩის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1390.  მარკოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1391.  ეკატერინა სატინას მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით.

 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1392.  გარუშ ხაჟაკიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1393.  საქართველოს კომპარტიის აჭარის საოლქო კომიტეტის მდივნის თხილაიშვილის, აჭარის უმა-
ღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარის კომახიძისა და აჭარის მინისტრთა საბჭოს თავმჯ-
დომარის დავითაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც.

1394.  წალენჯიხის რაიონის მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს აღმასკომის (ახლანდელი წალენჯი-
ხის მუნიციპალიტეტი) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1395.  ფ. რანევსკაიას დეპეშა დ. ანთაძისა და ვ. ანჯაფარიძისადმი, სპექტაკლში მონაწილეობასთან და-
კავშირებით.

 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1396.  შახოს (თაყვანისმცემლის, გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1397.  აბაშის რაიკომის მდივნის ჩაგუნავას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 50 წლის შემოქმე-
დებითი მოღვაწეობის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1398.  ვერიკო მჭედლიძის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1399.  გოცირიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1968 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1400.  მინადორა ზუხბას მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 2 ივნისი. სოხუმი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1401.  სომხეთის სახალხო არტისტის მკრტუმიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო 
დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1402.  საქართველოს სახალხო არტისტის ისფაგანლის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 50 წლის 
შემოქმედებითი მოღვაწეობის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1403.  შვედოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1404.  ბაია შოთაძისა და ლავრენტი სვანელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1405.  არუს ბაბალიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1406.  ანდრონიკაშვილის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1407.  მერის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღე-
სთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 2 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1408.  ნიკოლაი პლოტნიკოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1409.  რაევსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1410.  ვალერიან კობახიას მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით.

 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1411.  ოლგა გულაზიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
 
1412.  ოლეგ ბასილაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-

ბით.
 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1413.  ოდისეი დიმიტრიადის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1414.  ანეტა ამირაღოვას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1415.  ცხაკაიის (ახლანდელი სენაკი) პარტიის რაიკომის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუ-
ბილეო დღესთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1416.  ვ. საშოიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1417.  თამარ არეშიძის მისალოცი დეპეშა ვერიკო  ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1418.  დ. ალექსიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1419.  ეთერ და ტუკი იაკობაშვილების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძესადმი, საიუბილეო დღესთან 
დაკავშირებით.

 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1420.  ირაკლი თოიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1421.  ნინო ჩიკვაიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესათან დაკავშირებით.
 1968 წ. 2 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

1422.  აკაკი გამრეკელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იავნარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1423.  მედეა ჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იავნვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1424.  ნადეჟდა შალუტაშვილისა და ვახტანგ გოკიელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუ-
ბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1425.  ლეო [ლევან] ფილფანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1426.  მეტრეველის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1427.  ქეთევან ანჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1428.  კონსტანტინ სერგეევის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1429.  გიორგი მდივნის მსალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1430.  ალექსეი გრბოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1431.  ლატვიის სახალხო არტისტის ლიდია ფრეიმანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბი-
ლეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1432.  ვლადიკინის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1433.  არნოპოლსკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1434.  მირზა იბრაგიმოვის საიუბილეო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1435.  ყირგიზეთის კულტურის მინისტრის კონდუჩალოვას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სა-
იუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1436.  ლატვიის აკადემიური თეატრის მსახიობების ფილოპსონის, ბერზინიას, იაუნუშანის, ლეასკალ-
ნის, ბურანისა და მელნაცეს მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკა-
ვშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

1437.  გურგენ ჯანიბეკიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1438.  ლიდია სუხარევსკაიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1439.  აზიზ აგრბას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1440.  თეატრ “სოვრემენიკის” მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით. 

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1441.  ედგარ ოგანეზიანის, კატარიანის, დავიდოვის, აივაზიანისა და დავითიანის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1442.  ართმელაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1443.  ტულეკევის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1444.  მაჩულიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
1445.  ვენერა ნეფარიძის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-

რე ბით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც.

1446.  გიორგი მიქელაძის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1447.  მარიჯანის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1448.  მეტრეველის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1449.  ბარათელისა და ქუთათელაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან 
დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც.

1450.  ლევან აბუაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან  დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1451.  მეტრეველის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1452.  დემეტრაშვილის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით. 

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1453.  ლეჩხუმელ ქალთა მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1454.  ნიკო კეცხოველის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1455.  მაგდა გოკიელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1456.  სოსო მებურიშვილის საიუბილეო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც.

1457.  დორი ამირბეკიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით. 

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1458.  ოთარ ალექსიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1459.  ნათელა თოდრიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში რებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1460.  ვიქტორ ცირგილაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1461.  ლუბას, გიას, კოლიასა და კოლკას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფა-
რიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1462.  ბელოვისა და სტეპანოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1463.  გალიას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღე-
სთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1464.  ნიკოლოზ მიქავას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1465.  დოდოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღე-
სთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1466.  ლუდმილასა და მიშას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1467.  თამარ წულუკიძის საიუბილეო მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1468.  შალვა ჩაგუნავას მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1469.  ვახტანგ მეგრელიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1470.  იური ზარეცკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1471.  არიადნა შენგელაიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1472.  მედეა ჩახავას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ავტოგრაფი. 1 ც. 

1473.  ბ. წულაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1474.  მეტრეველის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1475.  ამბროლაურის საზოგადოების სახელით, ქიონია და ბიძინა ნემსიწვერიძეების მისალოცი დე   პე  შა 
ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1476.  სოფრომ ცომაიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1477.  იზოლდა ბაბუციძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც.

1478.  წყალტუბოს რაიკომის პირველი მდივნის გ. ვაშაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საი-
უბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1479.  ნინო ახობაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1480.  შოთა პირველის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1481.  ვასო კახნიაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1482.  სურმავას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1483.  მანჯგალაძის [ეროსი] მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1484.  ლალი ბეგელაურისა და თინა დარსალიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო 
დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1485.  მსახიობ ლიკა ჭავჭავაძის [თამარ ჭავჭავაძის შვილი] მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სა-
იუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1486.  ნორა და კოტე ქუთათელაძეების საიუბილეო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1487.  მიხეილ ბერიაშვილის საიუბილეო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1488.  შალვა ხერხეულიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით. 

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1489.  ირაკლი ნიჟარაძის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1490.  ვერა დავიდოვას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1491.  ზამირა, კოლია, ჯემალ ანჯაფარიძეების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო 
დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1492.  ნელი ეშბას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. არასრული. 1 ც. 

1493.  მეგობრის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძიადმი, საიუბილეო 
დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. არასრული. 1 ც. 

1494.  ვიქტორ კვარაცხელიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1495.  გოგი ოყროშიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1496.  მიხეილ ჩუბინიძის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რე ბით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1497.  მეტრეველის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1498.  ნინა ოცხელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1499.  რიგის იანის რაინისის სახელობის სამხატვრო აკადემიური თეატრის კოლექტივის მისალოცი დე-
პეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 

 1968 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1500.  ნ. თეთრაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1501.  ბ. მახარაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1502.  ლილი აფხაზავასა და ზორბეგ ღლონტის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 
70 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1503.  მედეას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1968 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1504.  გიორგი მხეიძის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავში-
რებით.

 1068 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1505.  ბაბკენ ნერსესიანის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით.

 1968 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1506.  ტუიბაევასა და რაბიევის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1507.  ტალანკინის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1508.  პ. დადიანისა და შ. ანჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან 
დაკავშირებით.

 ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1509.  ვლადიმერ კეკელიას მისალოცი დეპეშა  ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით. 

 1968 წ. 4 ივნისი. ნანეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1510.  ბუკა ნაკაიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც.

1511.  დავით რონდელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1512.  ნატაშას, კოლიასა და გიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით.

 1968 წ. 5 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1513.  თამარასა და სერიოჟას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 5 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1514.  აზერბაიჯანის სახალხო არტისტის გამერ ალმასზადეს მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 6 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1515.  აზერბაიჯანის კომპოზიტორთა კავშირის სახელით სულთან ჰაჯიბეკოვის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 30 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1516.  ელგუჯა ამაშუკელის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით. 

 1968 წ. 30 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1517.  თამარ სვანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 30 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

518.  გაჯიევის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 30 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1519.  ესკინის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 12 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1520.  ზავადსკის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საღამოზე დასწრებასთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 26 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1521.  ულიანოვას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. 26 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1522.  დოდო და გივი ვაშაძეების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით.

 1968 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1523.  ილია ვეკუას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 1968 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1524.  ფატი გოკიელის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 1968 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1525.  მიხეილ საბაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1526.  ფატი თვალთვაძის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1527.  გიორგი აბრამიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 1968 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1528.  ავლიპ ზურაბაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით. 

 1968 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1529.  ჯინას, ინგასა და მურადის (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფა-
რიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც.

1530.  ბათუმის საქალაქო კომიტეტის მდივნის კოპლატაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1531.  თამარ საყვარელიძის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს საიუბილეო დღეს.
 1968 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1532.  კვალიაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1968 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1533.  ერევნის გ. სუნდუკიანის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის წარმომადგენლების სა-
ახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1969 წ. 5 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1534.  კაპლანიანის დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, დრამატული თეატრის გახსნასთან და-
კავშირებით.

 1969 წ. 4 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1535.  საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილის ვ. კუპრავას დეპეშა საბჭოთა კინემატოგრა   ფი-
ის კომიტეტის წარმომადგენელ კუზიაკინისადმი, ვ. ანჯაფარიძის ბულგარეთში გამგზავრებას-
თან დაკავშირებით კინოფილმ “გოიას” გადაღებაში მონაწილეობის გამო.

 1970 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1536.  “ლენფილმის” დირექტორის დეპეშა საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილის ვ. კუპრა-
ვასადმი, ბულგარეთში გადაღებებზე გამგზავრებასთან დაკავშირებით.

 1970 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1537.  მარია და ნიკალაი ტიხონოვების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან 
დაკავშირებით.

 1970 წ. ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1538.  კულიჯანოვის, გერასიმოვის, კალატოზოვის, სანაევის, კაპლერის, მონახოვის, ჩუხრაის, ხუციე-
ვისა და მარიამოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით. 

1539.  ტაისა სავასა და გიორგი მდივნის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან 
დაკავშირებით.

 1970 წ. 12 ოქტომბერი. მანეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1540.  დოლიძის, ჩხეიძის, ასათიანის, ღოღობერიძის, შენგელაიას, ბადრიძისა და მიქაძის მისალოცი დე-
პეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 1970 წ. 13 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 
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1541.  რუბენ ზარაიანის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, 70 წლის იუბილესთან დაკავში-
რებით.

 1970 წ. 15 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1542.  ფიოდორ ნიკიტინის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით
 1970 წ. 31 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1543.  ელიზავეტა ნეკრასოვასა და ვადიმის (გვარი მითითებული არ არის) 8 მარტის მისალოცი დეპეშა 
ვ. ანჯაფარიძისადმი.

 1971 წ. 4 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1544.  კოლიას, გიასა და მერის (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარი-
ძისადმი.

 1971 წ. 6 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1545.  კ. მარჯანიშვილის [კ. მარჯანიშვილის შვილი] საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი.

 1971 წ. 20 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1546.  დავით ყვინჩიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ფილმ “გიორგი სააკაძეში” რუსუდანის 
როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1972 წ. 18 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1547.  ჟაროვისა და ესკინის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, თეატრის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავ 
საღამოზე მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.

 1972 წ. 14 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1548.  რუბენ ზარაიანის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, კოტე მარჯანიშვილის პროფესიონალიზმთან და-
კავშირებით.

 პირი: უშანგი ჩხეიძე.
 1972 წ. 25 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1549.  ბორის ბაბოჩკინის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 1974 წ. 12 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1550.  სემიონოვის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაბადებიდან 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1975 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1551.  ფაინა რანევსკაიას პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1976 წ. 14 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1552.  მაქსიმოვის საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1976 წ. 31 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1553.  გალინა მაქსიმოვას ქალთა საერთაშორისო დღის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 1977 წ. 8 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1554.  მარია ტიხონოვას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 1982 წ. 16 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1555.  მოჯარიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლენინის ორდენის მინიჭებასთან დაკავში-
რებით.

 1986 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1556.  ლეპეშინსკაიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1557.  ვსევოლოდ აქსიონოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1558.  რუსი მსახიობის მიხოელსის [სოლომონ ვოვსი] მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1559.  ფ. ბიულ-ბიულ  ოღლის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭება-
სთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1560.  ზავადსკის საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1561.  კედროვის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1562.  იური გნატის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1563.  სვიატოსლავ რიხტერის საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1564.  ნინო ჩიქოვანის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ულოცავს უმაღლეს სამთავრობო ჯილდოს.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც. 

1565.  გურგენ ჯანიბეკიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამთავრობო ჯილდოს მიღება-
სთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1566.  ვერიკო მჭედლიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სამთავრობო ჯილდოს მიღებასთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1567.  პავლე პატარაიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1568.  იულია ფალიაშვილისა და ბეჟან ჩხეიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მთავრობის 
უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1569.  სუსანასა და მარიკას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1570.  სტეპანოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1571.  თინას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული შრიფტით, ქართულ ენაზე. 1 ც. 

1572.  ვალოდია კარსანიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მთავრობის უმაღლესი ჯილდოს 

მიღებასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული შრიფტით, ქართულ ენაზე. 1 ც. 

1573.  ლეს კურბასის (ალექსანდრ-ზენონ სტეფანოვიჩ კურბასი, ცნობილი უკრაინელი მსახიობი, თე-

ატრისა და კინოს რეჟისორი. – რედ.) დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, თავისი 70 წლის იუბილეზე 

მიწვევასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1574.  ეთერ ჭაბუკიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, დაჯილდოებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1575.  კორნეიჩუკის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ტარას შევჩენკოს იუბილეზე დასწრებასთან დაკავში-
რებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1576.  გიგა ჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც.

1577.  ვოკს პლაკოვსკის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, წიგნისთვის “საბჭოთა თეატრის 30 წელი” სტა-
ტიის გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1578.  კნიპერ-ჩეხოვას, სოლდოვნიკოვას, სტანიცინის, ტარასოვას, მარკოვისა და რაევსკის მისალოცი 
დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1579.  ოჯახის წევრთა მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლაურეატის წოდების მინიჭებასთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1580.  ნაზაროვას დეპეშა თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დი-
რექციისადმი, ვ. ანჯაფარიძის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტზე მუსტაფაევის მონაწილეო-
ბასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1581.  პაკროვსკის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1582.  ბელაჩის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავ-
შირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. ფოტოასლი. 1 ც. 

1583.  მარინა აბელიანისა და არტიომ ლუსინიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო 
არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1584.  კრეჩეტსკის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1585.  უცნობი პირის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ლაურეატის წოდების მინიჭებასთან და-
კავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1586.  ნუცა კაკაბაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1587.  მოსკოვის ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირების მისალოცი დეპეშა მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯა-
ფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1588.  მიშა ჭიაურელის პირადი ხასიათის დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1589.  მარია და ნიკოლაი ტიხონოვების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან 
დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1590.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ფოტოასლი. 1 ც. 

1591.  ქუჯი ძიძიგურისა და ლეილას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისა-
დმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1592.  ლებედევის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მოსკოვის სამხატვრო თეატრის 50 წლის იუბილეზე მო-
ნაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1593.  ვლადიმირ  ვლჩეკის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინი-
ჭებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1594.  ჩერნიავსკაიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავ-
შირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1595.  გურჯაანის კულტურის მუშაკთა საზოგადოების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბი-
ლეო დღესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. არასრული. 1 ც. 

1596.  მეგობრის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. არასრული. 1 ც. 

1597.  საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. არასრული. 1 ც. 

1598.  პარტიის ზუგდიდის რაიკომის წარმომადგენლის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სა-
სცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. არასრული. 1 ც. 

1599.  უცნობი თაყვანისმცემლის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1600.  რიურიკ ჩხეიძის მისალოცი დეპეშა მიხეილ ჭიაურელისა და ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, მიხეილ 
ჭიაურელის მიერ უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1601.  აჭარის საოლქო კომიტეტის, უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და მინისტრთა საბჭოს მისალოცი 
დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. არასრული 1 ც. 

1602.  მეგობრის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართული ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1603.  სამტრედიის რაიონის (ახლანდელი მუნიციპალიტეტი) მშრომელთა მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფა-
რიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1604.  ქართველი ახალგაზრდობის სახელით მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. არასრული. 1 ც. 

1605.  კინოფილმ „გოიას” გადამღები ჯგუფის დირექტორის ხოხლოვის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, 
კინოგადაღებებთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1606.  ვიქტორ ცირგილაძის, კაიშაურის, კაპანაძისა და მელნიკოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი, რესპუბლიკის სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1607.  ნათელა და გოგი სეხნიაშვილების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს 
მიღებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1608.  ტარასოვის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის ცენტრალური 
კომიტეტის პლენუმის შესახებ. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1609.  ტ. სავასა და გ. მდივნის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სახალხო არტისტის წოდების 
მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. წითელი მელანი. 1 ც. 

1610.  თამარის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1611.  გურგენ ჯანიბეკიანის საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1612.  ვ. სტროევას საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისა და სოფიკო ჭიაურელისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1613.  ამირხანოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1614.  ცირა და მიშა ბერიაშვილების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1615.  გურამ ასათიანისა და ბორია ანდრონიკოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო 
თარიღთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1616.  გივი აზმაიფარაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1617.  არუს ბაბალიანის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.  ულოცავს სახელმწიფო ჯილდოს. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1618.  ლეონიდ კოსმატოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1619.  გალინას (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1620.  გრიგოლ ტყაბლაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1621.  ლეო გვარამაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1622.  ლილი გვარამაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1623.  ირაკლი ქოქრაშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1624.  რობერტ ქართველიშვილისა და ევგენია გვაზავას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუ-
ბილეო დღესთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1625.  ზოიას, ვიქტორისა და ანატოლის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარი-
ძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1626.  ალექსი კუპატაძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1627.  ვასილ შუხაევისა და სუმბათაშვილ-იუჟინას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო 
დღესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1628.  კონსტანტინე მარჯანიშვილის [კ. მარჯანიშვილის შვილი] მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისა-
დმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1629.  ვახტანგ ჭაბუკიანის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, დაჯილდებასთან დაკავშირე-
ბით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1630.  იური შევჩუკის პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1631.  ლუსინიანის სამადლობელი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, მეგობრობის საღამოზე მონაწილეობის 
მიღებასა და ორგანიზებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1632.  ნინო ზალდასტანიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავ-
შირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 



145

1633.  ნადია დოცენკოს მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1634.  ილიკო ლოლუას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1635.  ზურაბ ანჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო თარიღთან დაკა-
ვშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1636.  კუჭავას, გუნიას, ჯანელიძის, მეგრელიშვილის, აბაშიძის, თაქთაქიშვილისა და ხორავას მისა-
ლოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1637.  თამარ ვახვახიშვილის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1638.  ნათელა თორდიას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1639.  ნიკოლაი ბარაბანოვის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავშირე-
ბით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1640.  საბჭოთა კავშირის მშვიდობის ფონდის წარმომადგენელთა მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარი-
ძისადმი, მშრომელთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც. 

1641.  ლალი და სიმონ ხეჩინაშვილების მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. 1 ც. 

1642.  დავით იოსელიანის მისალოცი დეპეშა ვერიკო ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღესთან დაკავში-
რებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1643.  მიხაილ დოლგოპოლოვის საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1644.  კონსტანტინე კონსტანტინეს ძე მარჯანიშვილის საახალწლო მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძი-
სადმი.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1645.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დასის მისალოცი დეპეშა ვ. 
ანჯაფარიძისადმი, შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1646.  გალის რაიკომის წარმომადგენლის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, საიუბილეო დღე-
სთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, რუსული შრიფტით. 1 ც. 

1647.  იური ტიმოშენკოს მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1648.  იგორ ნეჟნის მისალოცი დეპეეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკავში-
რებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1649.  ჟორა მეტონიძის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, უმაღლესი ჯილდოს მიღებასთან დაკა-
ვშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ემაზე. 1 ც. 

1650.  ვახტანგ ჭაბუკიანის მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1651.  იაბლოჩკინას მისალოცი დეპეშა ვ. ანჯაფარიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

ვერიკო ანჯაფარიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული მასალა

1652.  უცნობი პირის სტატია, ვ. ანჯაფარიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1987 წ. ნაბეჭდი. 3 გვ. 

სხვადასხვა

1653.  ალ. ცაგიმოვსკის თხოვნის წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი (ვლადიმირ მაიაკოვსკიზე დაწე-
რილი პოემის პირველად საქართველოში გამოცემასთან დაკავშირებით).

 1940 წ. 5 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

1654.  მ. ჩარუხჩიანის მისალოცი წერილი მ. ჭიაურელისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკა-
ვშირებით.

 1941 წ. 17 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1655.  საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული ბრძანება ვლ. ალექსი-მესხიშვილის 100 
წლისთავთან დაკავშირებით ღონისძიების გამართვის შესახებ.

 1957 წ. 11 მარტი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

1656.  თამარა მარკოვას პირადი ხასიათის ღია ბარათი მ. ჭიაურელისადმი. 
 1972 წ. 24 აგვისტო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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1657.  თამარა მარკოვას პირადი ხასიათის წერილი მ. ჭიაურელისადმი. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1658.  აკაკი ხორავას წერილი მიხეილ ჭიაურელისადმი, იუტკევიჩის ფილმში სტალინის როლის შემსრუ-
ლებლის, სტუდენტ იუსუფ კობალაძისთვის ყურადღების მიქცევასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

1659.  შალვა გაბისკირიას ადრესი მიხეილ ჭიაურელისადმი. 
 1974 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1660.  მერის [ვ. ანჯაფარიძის და] პირადი ხასიათის წერილი მიხ. ჭაურელისადმი. 
 პირი: პიპინაშვილი. 
 უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

1661.  გიორგი ჟვანიას წერილი მ. ჭიაურელისადმი, ლენინის 100 წლისთავთან დაკავშირებით ფილმის 
გადაღების შესახებ.

 უთარიღო. ავტოგრაფი. 2 გვ. 

1662.  ა. კაჩანისა და ა. ერკოვიჩის მიმართვა ე. შევარდნაძისადმი, კინოფილმ “ვასილ კიკვიძის” შექმნა-
სთან დაკავშირებით.

 პირი: ვიტალი პრიმაკოვი, ვ. ანტონოვი, გოცირიძე, მგალობლიშვილი, ივანიშვილი, დარახველიძე, 
მახარაძე, დვალიშვილი, კ. პანიკარსკი, მიხეილ ჭიაურელი, იოსებ ჩაიკოვსკი, ბელოვი.

 უთარიღო. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

1663.  ნატოს (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი წერილი მ. ჭიაურელისადმი.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ. 

1664.  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის ა. ფევრალსკის სტატია კ. მარჯანიშვილის სახელობის თე-
ატრის დასის მოსკოვში გასტროლების შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

1665.  მოსკოვში გამართული თეატრალურ მოღვაწეთა პლენუმის სტენოგრამა.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. აკინძული. 104 გვ. 

1666.  ნინა სუხოცკაიას ღია ბარათი მიმართვის გარეშე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

1667.  ქალაქების ჩამონათვალი, სადაც კოტე მარჯანიშვილი მოღვაწეობდა.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ. 


